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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Альона Будженко
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УКРАЇНИ
Вища освіта – це необхідно-систематизована та врегульована база
знань, яка демонструє кваліфікаційний рівень нації. Освіта в Україні, після
прийняття Болонської системи деякими ВНЗ, стала більш розвиненою в плані
високих результатів навчання. На даний момент, наша країна перебуває під
впливом Європейського союзу. Це сприяло тому, що нещодавно з‘явилася
більш вдосконалена система подання знань – дистанційна форма навчання.
Дистанційне навчання – це форма навчання з використання
комп‘ютерних і телекомунікаційних технологій. Іншими словами – це
навчання на відстані, відсутність необхідності ходити в учбовий заклад в
зазначений розкладом час, а також необов‘язкове виконня встановленої в
порядку програми курсу. Основні необхідності для такої форми освіти – це
інтернет, e-mail, відеозв‘язок та підготовленість викладачів навчального
закладу[1].
Кожного року кількість вузів, що вводять дистанційну форму навчання
зростає, тим самим збільшується кількість спеціалістів по даному напряму.
Але, на сьогоднішній день, вищі навчальні заклади України постали перед
питанням браку технічного, кадрового і фінансового забезпечення, що значно
стримує процес розвитку навчання. Лише 9 вузів пропонують можливість
навчатись «на відстані», до того ж, не за всіма спеціальностями. Хоча
навчальні заклади, які відмовилися від дистанційного навчання, все ж
використовують певні його функції.
Поряд з класичними формами навчання, дистанційна має ряд переваг:
освітній процес можна почати як відразу після школи, так і вже
маючи освіту,
сума щорічного навчання коливається від 3000 до 7000 гривень, а
це в два, а іноді й в чотири рази дешевше, ніж на стаціонарі,
гнучкість графіку навчання, адже для кожного він будується
індивідуально,
не
обов‘язкове
досконале
володіння
комп‘ютерними
технологіями, достатньо лише мати доступ до інтернету та поверхневі
знання,
складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно або
явкою студента до навчального закладу (як правило, один день),
здобувач вищої освіти отримує комплекс матеріалів відразу при
зарахуванні на заняття,
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враховуються всі обмеження які постають між викладачем і
студентом, після кожного пройденого розділу формується звіт навчального
процесу,
дистанційне навчання є хорошим варіантом для тих, хто мріє про
закордонний диплом, але не хоче покидати Україну. Це дарує можливість
взаємодіяти з представниками інших культур[2].
Дистанційне навчання – не має кордонів: різні часові пояси та
континенти не завадять здобувачу отримати якісну освіту. Але, безумовно,
така система освіти неідеальна. По-перше, ідентифікувати особу, яка складає
іспит, поки неможливо. Тому, учбові заклади змушенні проводити
обов‘язкові очні іспити. По-друге, людина, яка не вміє планувати свій графік
та не володіє достатньою силою волі, навряд чи зможе освоїти такий метод
навчання. Швидке впровадження дистанційного навчання негативно вплине
на здоров‘я учасників цього процесу, адже великий за обсягом час,
проведений з комп‘ютерними технологіями, вплине на більшість аспектів
фізичного стану викладачів та студентів. Також , як відомо, дистанційна
освіта обмежує прояви «живого» спілкування, що призведе до певного
деградування людини і суспільства в цілому. Як показали дослідження,
конкуренція – це головна рушійна сила навчального прогресу серед
студентів, але якщо навчання буде проводитись на одинці з викладачем, до
того ж за комп‘ютером, результат , скоріше всього, буде середній. Ще одним
мінусом є те , що велика кількість сучасних дистанційних курсів не
відповідає педагогічним вимогам,або відповідає лише частково.
По закінченні дистанційного навчання студент отримує диплом
державного зразка, який нічим не відрізняється від диплому, отриманого при
навчанні на інших формах[3].
Отже, коли в Україні відбудеться перехід до новітньої інтелектуальної
та професійної соціалізації людини, однією з найважливіших педагогічних
технологій стане саме дистанційне навчання. Це буде спричинене не лише
тому, що таке навчання є більш ефективним з економічної точки зору, що
воно є більш комфортним та зручним для людей будь-якого віку, а й тому,
що його доступність до громадян створює певний принцип – «навчання –
впродовж життя», що є найважливішою складовою динамічного розвитку
соціуму ХХ століття.
Список використаних джерел:
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Центр дистанційного навчання. Київський Національний
торговельно-економічний університет. [Електронний ресурс.] – Режим
доступу:
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Режим доступу: https://abiturients.info/uk/vuzy/distanciyne-navchannya-u-vnzukrayini
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВНЗ В УКРАЇНІ
ОЧИМА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
У сучасних умовах освіта є одним із найважливіших факторів, що
забезпечує економічний розвиток України. Саме освіта значною мірою
обумовлює завтрашній день планети та світового співтовариства, у якому
зростає розуміння ролі освіти як інструмента стійкого розвитку та
забезпечення добробуту людей.
Модернізація української освіти безпосередньо пов‘язана з виконанням
Болонських домовленостей її інтеграцією в європейський освітній простір. В
Україні активний розвиток Болонського процесу розпочався фактично з
прийняття МОН наказу «Про затвердження Програми дій щодо реалізації
положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на
2004-2005 роки» від 23 січня 2004р. ғ49 до 2010р. було заплановано
створення європейського наукового й освітнього простору задля розширення
можливостей випускників, збільшення мобільності громадян на
європейському ринку праці та конкурентоздатності європейської вищої
школи. Проте, незважаючи на активне впровадження у ВНЗ основних
положень кредитно-модульної системи більшість експертів визнають, що
рівень знань студентів в Україні став значно нижчим, проте вчитися стало
складніше, оскільки більшість ВНЗ країни по-своєму сприйняли Болонський
процес, а отже, використали його у власних інтересах.
Основні фактори, що зумовлюють погіршення якості освіти в Україні,
можна поділити на внутрішні (пов‘язані з викривленим сприйняттям і
впровадженням ВНЗ положень кредитно-модульної системи, що не сприяють
підвищенню рівня знань студентів) і зовнішні (пов‘язані з впливом держави
на систему освіти). З точки зору студентів рівень освіти в Україні є
критичним. Так хорошої освіти та високого рівня знань прагнуть усього 38%
опитаних студентів, а на диплом престижного вищого навчального закладу
розраховують10%. При цьому, до сучасної Української освітньої системи
студенти ставляться вельми критично: 41% із них вважають, що вона
забезпечує посередній рівень освіти, 7,5% – низький і дуже низький, 40% –
загалом оцінюють рівень освіти як досить високий і 8% – як дуже високий.
Хотіли б навчатися за кордоном 55% респондентів (29% утрималися б від
цього)[2, с.74-75]. Головними перешкодами для отримання освіти за
кордоном студенти назвали нестачу грошей (51,5%), недостатнє знання
іноземних мов (33%), відсутність інформації про такі можливості (21%) і
невизнання в Україні іноземних дипломів (9%).
Загальна тенденція у сфері забезпечення якості полягає у створенні й
розвитку спеціальних посередницьких організацій і агентств з контролю за
якістю й ефективністю всієї діяльності ВНЗ. Передача повноважень з
контролю за якістю неурядовим організаціям у системі взаємин між урядами
й вузами дає ряд переваг. Уряди звільняються від прямої відповідальності за
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оцінку діяльності вузів і їхній розвиток. Вузи одержують можливість
апелювати до уряду у випадку їхньої незгоди з результатами роботи
агентства. Крім того, у багатьох випадках, висновки агентств мають
рекомендаційний характер. Таким чином, агентства формально не зазіхають
на самостійність вузів, хоча їхні висновки мають велике значення для
міністерств освіти при прийнятті рішень відносно конкретних вузів. Цікавим
прикладом щодо цього є Австрія, де інформація про результати перевірки
ВНЗ незалежними експертами залишається конфіденційною: доводиться
тільки до керівництва вузу й не підлягає розголосу. Нарешті, агентства як
неурядові організації, мають можливість діяти більш гнучко й оперативно,
виконувати функції консалтингових структур, залучати й акумулювати
позабюджетні кошти, а також запрошувати зовнішніх, у тому числі,
закордонних експертів [1, с.31-32]. Таким чином, існування агентств вносить
у систему керування вузами стримування й противаги, здатні забезпечити як
ефективний контроль якості, так і збереження академічної свободи вузів і
розвиток самоврядування. В Україні для досягнення цілей Болонського
процесу і підвищення конкурентоздатності системи освіти, найперше,
необхідно:
1. Сприяти європейському співробітництву у забезпеченні якості освіти
з метою розробки співмірних критеріїв і методологій її визначення.
2. Прийняти систему вищої освіти, що базується на двох основних
циклах – перед дипломному (бакалаврському) та післядипломному
(магістерському).
3. Запровадити загальноєвропейську систему наукових ступенів.
4. Увести систему кредитів за зразком ECTS як ефективний засіб
забезпечення широкомасштабної студентської мобільності.
Із всього вище сказаного, можемо зробити такий висновок:
Щоб покращити систему навчання ВНЗ, необхідно: здійснити глобалізацію
та інкорпорацію ВНЗ і встановити над ними жорсткий державний контроль,
зважаючи на Конституцію України; докорінно зробити реформацію системи
освіти, проте зміни повинні бути раціональними, доцільними, обережними й
обґрунтованими; зробити наявність конкуренції у ВНЗ державної форми
власності та приватних. В Україні існує велика кількість ВНЗ куди прийом
проводиться не на конкурсній основі (як цього вимагає конституція), а задля
ліквідації постійних недоборів приймають усіх охочих; повернення державі
монопольного права на заклади вищої освіти, а бюджет ВНЗ, у яких студенти
навчаються за кошти держави, повинен бути сформований за рахунок
слухачів, які навчатимуться за контрактом.
Список використаних джерел:
1.
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РОЛЬ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ З
ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
На сучасному етапі навички спілкування відіграють все більшу роль у
кар‘єрному зростанні більшості фахівців. Вмотивованість студентів до
набуття перш за все практичних професійних навичок призводить до
виникнення проблем у спілкуванні. Комунікативні навички студента є
запорукою вирішення певних питань у майбутній професійній діяльності,
шляхом діалогу із викладачем, іншими студентами і зокрема внутрішнього
діалогу з собою.
Фахівець з економічної кібернетики – це економіст-аналітик, який має
високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами
економіки. Діяльність такого фахівця передбачає зокрема управління
економічними об‘єктами.
До основних функцій керівника належать:
 визначення цілей і задач ефективної діяльності організації;
 забезпечення досягнення визначених цілей і задач трудовими,
матеріальними та іншими засобами;
 організація діяльності підприємства, структуризація його роботи,
регулювання взаємодії окремих підрозділів, контроль за виконанням
управлінських рішень;
 безпосередня робота з персоналом, підбір кадрів, складання
посадових інструкцій, встановлення і підтримання комунікацій, мотивування
до праці, регулювання відносин між працівниками, попередження та
вирішення конфліктів, прийом відвідувачів та інші [1].
Фахівець з економічної кібернетики направлений, перш за все, на
особистість працівників, на людський фактор. Це потребує від керівника
будь-якого рівня знання культури спілкування, етики і психології ділових
відносин. Хоч на протязі усього життя людина інтуїтивно опановує норми і
правила спілкування, для керівника цих знань не достатньо.
Актуальність даного дослідження полягає у вивченні ролі дисципліни
«Ділова етика» як важливої складової у підготовці фахівців з економічної
кібернетики. Питанням дослідження ролі знання етичних норм у діловому
спілкуванні
присвячені праці
Багаутдинова Э.К., Галицької Е.В.,
Баранової Н.М., Берсуцького А.Я.
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Потенційні можливості даного курсу полягають у тому, що у процесі
роботи над певними складовими ділового етикету викладач має змогу
вводити студентів у світ реалій ділового життя та прищеплювати їм навички
культури ділової поведінки в різноманітних ситуаціях ділового спілкування.
Зміст навчання ділової етики випливає з самої назви курсу; посилення ж
національно-культурної компоненти відкриває широкі перспективи для
якісної підготовки майбутніх спеціалістів у плані сформованості їх
готовності до взаємодії та співпраці в установах і на підприємствах після
навчання[2].
Завдання курсу:
 оволодіти сукупністю етичних правил, які визначено законами та
нормативами;
 ознайомитися з незаперечними етичними установками в діяльності
сучасної ділової людини;
 набути навичок організації та проведення ділових зустрічей і прийомів;
 оволодіти засобами міжособистісного спілкування;
 набути навичок культури спілкування й ділового стилю;
 ознайомитися із природою конфліктів та прийомами їх розв‘язання;
 розглянути національні особливості спілкування тощо [3, 21].
Навички ділової етики та адаптації до певних ситуацій – запорука успіху
як у навчанні, так і в професійній діяльності. Знання ділового етикету
спрощує налагодження стосунків між колегами, а також дає змогу ефективно
аналізувати і вирішувати проблеми, долати конфліктні ситуації. Спілкування
є одним з головних «знарядь» формування іміджу. У сучасному бізнесі
обличчю фірми відводиться чимала роль. Ті фірми, в яких не дотримуються
правил спілкування, багато що втрачають. Завжди треба пам'ятати один з
найголовніших постулатів, який знають бізнесмени всього світу: хороші
манери прибуткові. Набагато приємніше працювати з тією фірмою, де
дотримуються правил спілкування. Практично у всьому світі він став нормою
діяльності. Це тому, що спілкування в силу своєї життєвості створює
приємний психологічний клімат, сприяючий діловим контактам [4, с.62].
Особливу увагу студентів варто звернути на оволодіння практичними
навичками щодо:
− користування візитними картками;
− черговості під час вітання, особливості рукостискання;
− представлення осіб під час ділового спілкування;
− ділової атрибутики;
− користування столовими приборами на ділових прийомах;
− телефонного етикету;
− написання листів за допомогою електронної пошти.
Ефективність управління колективом досягається чуйним відношенням
керівника до підлеглих, дотриманням прийнятих соціальних норм, умінням
цінувати особистість кожної людини, та за будь-яких обставин не
обмежувати гідність інших людей.
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Управління колективом – справжнє мистецтво. Практика показує, що
успіху в ньому досягають дві категорії керівників: ті, хто «від природи» є
природженими управлінцями, а також ті, хто «роблять з себе хороших
начальників». Остання група менеджерів – розумні і практичні люди, які
розуміють, що оптимізацію будь-якої виробничої ситуації краще розпочати з
самого себе: зменшити свою внутрішню напругу (а за рахунок цього –
підвищення рентабельності виробництва, оскільки люди менше хворіють і
беруть лікарняні, знижується плинність кадрів, з‘являється кістяк
однодумців); постійно вчитися навичкам управління (зниження витрат часу
на наради, переговори, підвищення якості управлінських рішень, що
приймаються); нейтралізувати у себе «замашки диктаторів» (підвищення
творчого потенціалу колективу). Тому можна зробити висновок: хороший
керівник – це не стільки той, хто просто обдарований «від природи», скільки
той, хто «робить» самого себе хорошим керівником [4, c.82].
Дослідження показують, що керівник витрачає до 80% робочого часу на
управлінське спілкування. Отже, ефективно може працювати лише той
керівник, який уміє вправно організувати ділове спілкування, що не можливо
без знання психологічних основ комунікації і етики ділового спілкування.
Врахування особливостей зворотного зв‘язку, використання психологічних
знань для подолання комунікативних бар‘єрів, а також правильний вибір
типу комунікативного впливу і деякі поради стосовно етики спілкування
суттєво зменшать затрати часу як керівника, так і підлеглого [1].
Отже, правила ділового етикету розумно регламентують взаємодії у
діловій сфері. Діловий етикет дозволяє розвивати і зміцнювати важливі
морально-етичні норми відносин, відкрито фіксувати їх у якості необхідної
умови при організації контактів, оберігаючи себе і своїх партнерів від
непорозумінь та небезпечних «тіньових» ігор. Принципи ділового етикету
дозволяють побудувати особливу для кожного підприємства атмосферу або
корпоративну культуру, з тим щоб мати свій особливий імідж. Знаючи
правила ділової етики, можна швидше і з меншими затратами адаптуватися
до системи відносин підприємства, зберігати пристойність і не порушувати
«меж розумного», навіть при наявності ділового конфлікту або протистояння.
Тому вивчення дисципліни «Ділова етика» є важливої складовою у
підготовці фахівців з економічної кібернетики. Фахівець, освідчений в
питаннях ділового етикету, завжди цінуватиметься роботодавцями.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
На сьогоднішній день важливим показником духовного розвитку
особистості є її духовна спрямованість, яка визначається ціннісними
орієнтаціями людини та духовними інтересами. Ціннісна сфера особистості є
інтегративною основою як для окремої особистості, так і для соціальних
груп. Вивченню цієї проблеми приділяли увагу В. Андрущенко,
М. Боришевський, О. Бондаренко, В. Луговий, М. Левшин та інші. Виховання
духовних інтересів і ціннісних орієнтацій, які є визначальними в подальшій
поведінці людини, повинні бути пріоритетними в системі виховання
особистості, починаючи з народження, сім‘ї і протягом всього життя. І тому
сучасний соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток
суспільства поставив перед вищою школою завдання сформувати у
справжнього професіонала не лише ґрунтовні фахові знання, а й високу
духовність [1].
На сьогодні внаслідок недостатньої розробленості аспектів змісту та
ціннісних домінант вищої професійної освіти вищих навчальних закладів
ВНЗ здебільшого діє як консервативний «розподільник» фахових знань, за
якими губиться духовна складова особистості майбутнього дипломованого
фахівця.
Молодь як суб‘єкт історичного процесу відіграє роль прогресивного
перетворювача суспільства. Тому проблема організації освітньо-виховного
процесу у вищій школі на засадах духовності є найактуальнішою в сучасних
парадигмах освіти. З огляду на те, що студентський вік є періодом найбільш
інтенсивного формування особистості, розвитку професійного мислення й
самоствердження, надзвичайно актуальним є питання включення
духовно-морального виховання в систему навчально-виховної роботи
ВНЗ [2].
Акцент на необхідності впровадження духовної складової в навчальний
процес вимагає спеціальної педагогічної діяльності, спрямованої на
залучення студентів до скарбниці духовної культури, на розвиток духовності
та на реалізацію творчого потенціалу особистості, на формування її
гуманістичної світоглядної позиції. Слід усвідомити, що тільки заміна
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стихійної самоосвіти організованою та контрольованою системою
навчальних занять здатна підвищити та зробити звичними духовно-моральні
потреби. Навчити молоду людину співчувати, співпереживати, прагнути
творити добро – основне завдання педагогічного колективу вищого
навчального закладу, який прагне сформувати інтелігентну та високодуховну
особистість [3].
Освітня система духовно-морального виховання студентів вищого
навчального закладу є механізмом взаємодії компонентів цілісного
педагогічного процесу, який передбачає реалізацію стратегій, тактики та
методики формування духовно-моральних цінностей майбутніх спеціалістів.
Розуміючи духовність майбутнього фахівця як інтегративну професійно
значущу якість особистості, що характеризується орієнтацією на духовні
цінності культури в особистісному саморозвитку та міжособистісній
взаємодії, до основних критеріїв сформованості цієї якості вважаємо за
доцільне
зарахувати:
культурну
компетентність,
представленість
духовно-культурних цінностей в аксіологічному потенціалі особистості,
емпатійність, цілепокладання у сфері духовного життя та включеність
студента у духовно-практичну діяльність.
З
огляду
на
це,
організаційно-педагогічні
особливості
духовно-морального виховання студентів вищого навчального закладу
передбачають: інтеграцію знань про цінності духовної культури, збагачення
морально-духовних потреб, розширення досвіду духовного пізнання на
основі активізації духовно-практичної діяльності та прагнення до
морально-духовного самовдосконалення [4].
Оскільки головною сферою соціальної активності студентської молоді є
навчання, то саме у ставленні до нього, в оцінці значення набутих знань,
культурі читання спеціальної літератури, прагненні професійного зростання
найбільш виразно виявляється рівень розвитку духовності, якого досягнув
конкретний студент. Допомогти йому у сходженні до вершин духовності
педагог зможе, поклавши в основу викладання свого предмета сукупність
принципів: аксіологічного (розуміння людини як найвищої цінності,
орієнтація на духовність як одну з визначальних характеристик цінності
вищої освіти); особистісно зорієнтованого (врахування закономірностей
природного та соціокультурного розвитку особистості, організація
навчального процесу в контексті християнської етики); діяльнісного
(задоволення інтересів та потреб студента у різних видах духовно-практичної
діяльності, стимулювання молодої людини до самостійного духовного
пошуку) [5].
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що надзвичайно складне суспільне
завдання щодо формування не лише справжнього професіонала, а й
високодуховної особистості вища школа здатна вирішити тільки за умови
актуалізації ціннісних домінант вищої професійної освіти, подолання
штучної знаннєвої обмеженості фахової підготовки, розкриття аксіологічного
потенціалу кожної з навчальних дисциплін та повноцінного використання
виховних можливостей предметів культурологічного циклу.
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ВПЛИВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН НА РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
Відсутність гуманітарних дисциплін в освітніх програмах призводить до
девальвації духовних цінностей здобувача вищої освіти, морального занепаду
суспільства, що є однією із невирішених проблем сьогодення.
Це
надзвичайно актуальне питання ставить перед сучасною освітою завдання
переглянути свої погляди на формування особистості в процесі вивчення
гуманітарних наук[1].
Організація гуманітарних дисциплін нерозривно пов‘язана із
формуванням загальних уявлень здобувача вищої освіти про навколишній
світ, його явища та закони, розвитком критичного мислення а також із
набуттям знань самостійно. Адже після проведення низки педагогічних
експериментів було виявлено, що лише 5% студентів мають навички
творчої самостійної роботи, 60% студентів першого курсу не мають
сформованих навичок користування довідковою літературою (електронні та
паперові підручники, посібники, словники, довідники). Також важливим є
той факт, що науки гуманітарного характеру мають здатність викликати
інтерес до вивчення рідної та іноземних мов, культурного спадку людства,
етичних та естетичних норм [2].
Перед сучасною системою вищої освіти в Україні стоїть завдання
сформувати не просто кваліфікованих спеціалістів, а національно свідомих
громадян, тобто всебічно розвинених, високоморальних, активних та
цілеспрямованих особистостей, також сформувати нове мислення молоді.
Проте це вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу.
27

Загальнообов‘язковим предметом вивчення має стати «Українська мова»,
«Історія України», та « Історія української культури». Глибоке пізнання
історичного минулого свого народу, оволодіння його національними та
духовними цінностями – одні з найважливіших компонентів національного
та патріотичного виховання студентів, без яких неможливе збереження
історичної пам‘яті. Не менш важливими є такі дисципліни як «Філософія»,
«Основи права», «Релігієзнавство», «Психологія спілкування, тощо. Також
без уваги не можна залишити вивчення іноземних мов, особливо англійської.
Адже в умовах глобалізації вона стала надзвичайно поширеною. Сьогодні
англійська мова-мова міжнародних технічних та економічних процесів.
Варто зазначити, що для України вона є базою для формування вдалих бізнес
відносин з іншими державами. Перед викладачами даних дисциплін стоїть
досить важке завдання: не лише надати здобувачам вищої освіти обсяг
необхідних знань, а й долучити їх до здобутків національної та світової
культури, сформувати у них національний світогляд та відповідні моральні
принципи[3].
Отже, сьогодні вивчення гуманітарних дисциплін є важливим для
фахівців різних спеціальностей, адже завдання даних наук сформувати
особистість із духовними цінностями, стійкими поглядами на життя,
креативним мисленням та вмінням адаптуватися у будь-якій ситуації.
Сподіваємося, що сучасна система освіти все таки змінить свої погляди на
формування особистості студента в процесі вивчення гуманітарних
дисциплін.
Список використаних джерел:
1.Ковалинська І. В. Інтер культурне виховання й освіта / І. В.
Ковалинська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теор.
зб. – Переяслав-Хмельницький : ПП Медвєдєв, 2007. – Вип. 12. – С. 301-311.
2. Процес вивчення дисциплін гуманітарного циклу. [Електронний
ресурс.] – Режим доступу: http://shag.com.ua/v-procesi-vivchennya-disciplingumanitarnogo-ciklu.html.
3. Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх
медиків.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2013-6/roli-misce-gumanitarnix-disciplin-u-procesi-pidgotovki-majbutnix-medikiv/
Анжеліка Шахнюк
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Немає нічого більш відповідального у житті викладачів, ніж
відповідальність за формування морального, етичного та особистісного
світогляду студентів. Вони повинні взростити те насіннячко нашого
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світогляду, яке посіяли у нас батьки та шкільні вчителі, аби ми могли
розвиватись як «особистість».
У кожної людини є своє джерело потенціалів, талантів, здібностей, які
необхідно розвивати за допомогою важелів впливу освіти на особистісний
розвиток. Тож сучасна освіта повинна безпосередньо впливати та
стимулювати студентів до самопізнання, саморозвитку, самореалізації.
Науковець Вітвицька С.С. підкреслює, що реалізація суспільного ідеалу
і завдань національного виховання студентів у вищих навчальних закладах
може здійснюватися засобами:
- виховання майбутніх спеціалістів на взірцях життєдіяльності
авторитетних, висококваліфікованих людей, носіїв високої загальної
світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціальнопсихологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури. Слід
при цьому ураховувати відому педагогічну аксіому: тільки особистість може
виховати особистість;
- створення необхідних умов для вільного розвитку особистості
студента, його мислення і загальної культури, шляхом залучення до
різноманітних видів творчої діяльності (навчально-дослідної, науководослідної, технічної, культурне-просвітницької, право-охоронної та ін.);
- збагачення життєвого досвіду, формування національної свідомості та
патріотичних почуттів студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та
створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, вищого
навчального закладу;
- формування "Я" - концепції особистості на основі самоосвіти,
саморозвитку, самовиховання та самовдосконалення;
- поширення принципів здорового способу життя, запобігання вживання
студентами алкоголю, наркотиків, викорінення шкідливих звичок та
профілактики девіантної поведінки.[1]
Отже, випускник ВНЗ повинен мати такі пріоритетні якості як:
- любов до самопізнання і саморозвитку;
- високий ступінь моральної свідомості;
- розвинуті творчі можливості та креативне мислення;
- досить глибоку базову підготовку у визначеній спеціальності;
- здатність до співпраці;
- володіння принаймі однією іноземною мовою міжнародного рівня;
- здатність формулювати власну думку та коректно її виражати;
Сучасні вимоги до морального виховання студентської молоді
покладають на викладачів української літератури відповідальність за
формування у підростаючого покоління позитивних рис, здатності до
співпереживання, любові до батьків, природи, Батьківщини, шляхетного
ставлення до жінки, благородства, чесності, скромності та інших чеснот.
Сьогодні в умовах розвитку нашого суспільства значно ускладнюються
процеси виховання і самовиховання молоді. Пріоритет результату над
шляхами його досягнення призводять до втрати моральних принципів та
етичних норм. Серед основних цінностей, які становлять ядро особистості
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людини, особливе місце посідають ідеали, оскільки вони мають здатність
мобілізувати молодь до активної діяльності.[2]
На сучасному етапі розвитку суспільства виховні методи повинні бути
зорієнтовані на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально
могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати індивідуальних та
суспільних цілей, керуючись при цьому моральними нормами.[2]
Вивчення української літератури - це пізнання людиною самої себе,
пробудження зусиль, спрямованих на самовиховання. Проблема формування
у молоді позитивних моральних рис набуває першочергового значення. Це
обумовило актуальність порушеної проблеми.[2]
З огляду на умови розвитку суспільної моральної свідомості на
сучасному етапі, впливу негативних прикладів, які широко висвітлюються
засобами масової інформації, викладачі повинні покладатися на засоби
художньої літератури. Характерною особливістю морального становлення
особистості є урахування її менталітету - специфічного світосприймання,
світовідчуття, світогляду, бачення світу й себе у світлі національного
характеру, вдачі тощо. Зміст морального виховання зумовлений потребами і
вимогами суспільства, формуванням всебічно розвиненої особистості.[2]
Твори літератури – це безцінний скарб, надбаний мовною культурою
суспільства, який спонукає до роздумів та формуванню відповідного
ставлення до навколишнього середовища. Вони покликані збагачувати
людські почуття, збуджувати розумову діяльність та роздуми про широкий і
мінливий навколишній світ.
Знайомлячись з літературою, здобувачі отримують від читання духовний
заряд, який спонукає його до роздумів та мрій, до оцінення себе у
навколишньому середовищі та своєї ролі у ньому.
Читаючи художню літературу, а зокрема українську художню
літературу, студенти намагаються зрозуміти звичаї та історію, зв'язок із
ментальною духовністю свого народу. У них формуються почуття любові до
рідної мови та Батьківщини, роздуми над проблематикою позитивних і
негативних почуттів, їх розрізнення.
Таким чином, мета вищої освіти – забезпечення умов для повноцінного
інтелектуального, соціального та морального розвитку людини. Розвиток
студента відбувається завдяки цілеспрямованому, систематичному і
безперервному процесу удосконалення розумової, психічної, фізичної і
професійної діяльності за допомогою відповідного навчального матеріалу,
доцільного впливу та адекватної організації навчально-виховного процесу.
Компетентність випускника ВНЗ означає загальну здатність молодої людини
до професійної праці і успішної життєдіяльності, що ґрунтується на здобутих
знаннях, уміннях, досвіді та цінностях, здатність до
продуктивного
здійснення життя як індивідуального життєвого проекту.
Список використаних джерел:
1. Завдання освіти, виховання і розвитку особистості студента вищої
школи
–
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–
Режим
доступу:
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Тетяна Білоус
Науковий керівник: Стопчак М.В., д.і.н., професор
Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ
СВІТОГЛЯД СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:
СТРУКТУРА, ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
На думку сучасних науковців структура світогляду сучасної
студентської молоді охоплює як зовнішньосоціальні, так і внутрішньодуховні
чинники її формування, містить політичні, економічні, соціокультурні та
духовні погляди, ідеали та переконання [6,7].
Одними з ключових є політичні погляди студентської молоді. Адже
саме на молодь покладається завдання модернізувати суспільство, звільнити
його від старих стереотипів мислення. «Але для цього, – зазначає Н.М.
Невмержицька, – необхідна всебічна підготовка до повноцінного життя в
суспільстві, необхідне вдосконалення рівня політичної культури » [13, 340].
Серед основних світоглядних проблем сучасної української молоді – її
зневіра в здатність демократичних і громадянських цінностей досягати
важливих для молодої людини цілей. Зазначена проблема також покладає на
систему вищої освіти особливу суспільну роль – виховання у студентської
молоді впевненості в дієвості демократичних цінностей і процедур. Так само
перед ВНЗ ставиться і завдання подолання і політично-громадянського
абсентеїзму, поширеного серед сучасної молоді України, тобто, байдужого
ставлення до своїх громадсько-політичних прав. Найхарактерніший його
прояв – свідоме ухилення частини молоді від участі у голосуванні на
виборах. Отже, постає нагальна потреба вдосконалення форм політикогромадянської освіти в структурі вузівської освіти, а також детального
вивчення чинників формування політичних світоглядних орієнтацій сучасної
української студентської молоді.
Поряд з політичною одну з найважливіших світоглядних ролей
відіграють економічні орієнтації молодої людини, особливо в умовах
трансформаційного суспільства. Практика показує, що для світоглядних
економічних пріоритетів сучасної молоді притаманний значний рівень
прагматизації. Тому саме на вищу покладається завдання прищеплювати
молодій людині цінності інноваційно-перетворювальної діяльності в
економічній сфері, що є важливим аспектом як життєдіяльності і
самоствердження самого студента, так і соціально-економічного розвитку
країни загалом.
Особливу структурну функцію у свідомості молоді поряд з політичними
і економічними світоглядними орієнтаціями виконують соціокультурні
цінності. «Нову якість суспільства не можна звести до змін у сфері
економіки, політичних або деяких інших структур. Передусім це зміна
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свідомості людини, в якій важливе місце посідає переоцінка соціальних
цінностей [18, с. 84]. І тут вища освіта стає для молодої людини
найефективнішим допоміжним чинником. Саме вища освіта, підкреслює
В. Білогур, має достатній дидактико-методологічний, інтелектуальнотворчий та світоглядно-гуманістичний потенціал, який у сучасних складних
соціокультурних умовах може сприяти якнайповнішому розвиткові
особистості студента, її духовному вдосконаленню [c. 76].
Загальна соціокультурна криза, притаманна сучасному інформаційному
суспільству, позначається також на духовних орієнтаціях сучасної молоді,
незважаючи на те, що вона завжди є найактивнішим джерелом
соціокультурних змін. Важливим виміром духовності є здатність молодої
людини розуміти необхідність духовного самостановлення. Така здатність
ефективно формується у молоді в умовах вищої школи. Навчання у виші
сприяє усвідомленню студентстсвом своїх світоглядних і ціннісних
пріоритетів, реалізації їх у практичній діяльності. При цьому варто пам‘ятати
ще одну особливість духовної природи світогляду – її постійний розвиток.
«Духовність і моральність людини, – наголошує В.П. Будз, – не є заздалегідь
заданими величинами. Їх потрібно постійно формувати засобами виховання й
ідеології, що утворюють світогляд людини [3, с. 43].
Важливою рисою духовності як структурної складової світоглядних
орієнтацій молоді є її інтегративний характер. Це дає змогу з політичних,
економічних, соціокультурних переконань людини утворювати єдиний
особистісний комплекс світоглядно-ціннісних орієнтацій і пріоритетів, а ті, в
свою чергу, визначають життєво-стратегічні прагнення молодої людини, їх
реалізацію на практиці.
Таким чином, світогляд є сукупністю знань, уявлень, духовноінтелектуальних та соціокультурних переконань, мотиваційних настанов, які
характеризують життєво-стратегічні, духовно-творчі, соціально-політичні,
духовні та інші пріоритети людини. Його формування у сучасного
українського студентства є надзвичайно актуальним з точки зору
подальшого розвитку української
держави. І саме на вищу школу
покладається завдання створити всі умови для якнайповнішого духовноінтелектуального і соціокультурного розвитку молодої людини.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Децентралізація є доволі складним поняттям, яке можна розкривати
через його вплив на: адміністративно-територіальний устрій держави,
систему органів публічної адміністрації, розподіл між ними функцій,
повноважень та фінансових ресурсів. Кожен із зазначених аспектів буде
детально висвітлено у цьому виданні. Однак передусім децентралізацію
задекларовано у статті 132 Конституції України як одну із засад, на яких
ґрунтується територіальний устрій держави. Проте, на відміну від
Конституцій багатьох зарубіжних держав, засадою є не сама децентралізація,
а «поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади».
Інакше кажучи, децентралізація не є винятковим принципом за названою
конституційною нормою, а згадане «поєднання» відображає постійні
коливання українського суспільства та його політику між Сходом і
Заходом[1].
Незважаючи на це, проблематика децентралізації як одного із засобів
підвищення ефективності функціонування публічної влади вже впродовж
тривалого часу перебуває в полі зору вітчизняних науковців та експертів. Це
зумовлено, зокрема, успішною реалізацією засади децентралізації у практиці
більшості держав Європейського Союзу. Тому для України, в якій ще не
завершено процес реформування державних інститутів, надзвичайно
важливим є ознайомлення з кращими прикладами впровадження
децентралізації у зарубіжних державах[1].
Як відомо, децентралізацію визначають як один з ключових принципів
розвитку демократії в державах Європейського Союзу і Ради Європи,
основою їх регіональної політики, поряд з принципами субсидіарності,
концентрації, компліментарності, партнерства, програмного підходу. Даний
принцип закріплено у Європейській хартії місцевого самоврядування,
Проекті Європейської хартії регіональної демократії, де йдеться про
перерозподіл повноважень регіонам з метою ефективного використання
внутрішнього потенціалу, заохочення регіональних ініціатив та
розмежування функцій і повноважень між різними рівнями влади[2].
Децентралізація є основною умовою для держав-кандидатів на вступ до ЄС,
на ній базуються всі галузеві політики, які розробляються і впроваджуються
у межах ЄС.
При здійсненні децентралізації обов‘язково виділяються рівні організації
публічної влади – центральний і місцевий, проміжний регіональний. Для
кожного характерні сфера виключних повноважень та компетенції, система
гарантій від несанкціонованого втручання інших рівнів у законну реалізацію
цієї сфери.
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З-поміж суб‘єктів децентралізації влади виділяють народ, державні
органи, органи влади місцевого і регіонального рівня, територіальні громади
міст, селищ, сіл та інші. Практика зарубіжних країн свідчить, що модель їх
взаємовідносин повинна базуватись на засадах децентралізації, партнерства
та узгоджених дій незалежно від форми державного устрою[3]. Розгляд
суб‘єктів децентралізації пов‘язаний з її об‘єктами – встановленими законом
обсягами владних повноважень та компетенції відповідних органів державної
влади.
У різних країнах застосовуються різні системи управління на місцевому
рівні(в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць), на
вибір яких впливають такі фактори, як державний режим, форма державного
устрою, неоднаковий підхід до розуміння сутності й природи державної
влади,
розмежування
адміністративно-територіальних
одиниць
на
«природні» та «штучні», національні й історичні особливості та традиції.
Також на розвиток місцевого самоврядування в державах сучасного світу
впливали різні правові системи, що детермінувало виникнення й формування
його англо-американської (англосаксонської), континентальної (французької,
романо-германської або європейської), іберійської та так званої радянської
моделей; процеси демократизації й урбанізації, зміни в соціальноекономічному розвитку та розширення економічної самостійності територій,
підвищення мобільності робочої сили, реалізація принципів партисипативної
демократії, впровадження споживацької моделі відносин між органами
місцевого самоврядування та членами територіальних громад; рівень
демократизації, децентралізації й деконцетрації публічної влади[4, 5].
У сучасних дослідженнях з адміністративного права децентралізацію
визначено як такий спосіб організації публічної влади в державі, за якого
адміністративно-територіальні одиниці або інші територіальні утворення
мають право самостійно вирішувати питання місцевого значення і
реалізувати власні завдання у межах, встановлених законодавством та під
відповідальність уповноважених органів і посадових осіб, а втручання у їх
діяльність може відбуватись винятково з метою нагляду за законністю в
передбачених законом випадках і відповідних формах. Отож, особливістю
таких визначень є новий підхід до розподілу і реалізації владних й інших
адміністративних функцій, що передбачає відхід від ієрархічної системи
управління й організації влади, високий рівень самостійності низки суб‘єктів
з одночасним обмеженням сфери нагляду та контролю за їх діяльністю. За
децентралізованої моделі організації влади орган вищого рівня не може
втручатися в діяльність органу нижчого рівня, не може здійснювати щодо
нього управлінської діяльності та видавати накази чи розпорядження. Межі
самоврядування органів, що виконують завдання на засадах децентралізації
публічної адміністрації, визначаються заходами нагляду. При цьому нагляд і
контроль застосовують винятково у випадках та у спосіб, передбачені
законом[1].
Децентралізація влади передбачає також ширше коло суб‘єктів
реалізації завдань і функцій, що мають публічний характер, не обмежуючись
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лише рівнем територіальних одиниць, а отже й органами місцевого
самоврядування. Так, у Польщі до самоврядних суб‘єктів належать: органи
місцевого самоврядування; спілки, товариства, об‘єднання – професійні,
ремісничі, студентські, учнівські, сільськогосподарські та інші; комунальні
підприємства; адміністративні установи державної і недержавної форми
власності (школи, лікарні); інші суб‘єкти, що самостійно виконують
управлінські функції та надають послуги публічного характеру, тобто
здійснюють урядування. Отже, на відміну від європейської юридичної
доктрини міжвоєнного періоду, нині не є виправданим ототожнення
місцевого самоврядування з децентралізацією в найширшому розумінні, адже
станом на сьогодні це поняття зазнало суттєвого розвитку. Децентралізація
піддається аналізу з огляду не лише на територіальну організацію держави,
але й з огляду на призначення, предмет та функції публічної адміністрації.
Відтак, йдеться про різні види децентралізації, кожен з яких повинен мати
відповідну правову форму у своїй практичній реалізації[1].
Список використаних джерел:
1.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та
перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.];
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні –
DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с.
2.
Безверхнюк Т. М. Роль принципів «європейського регіоналізму»
в організації вітчизняної системи регіонального управління [Електронний
ресурс] / Т. М. Безверхнюк // Режим доступу: www.oridu.odessa.ua/news/bok/
3.
Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб‘єкт
децентралізації влади [Електронний ресурс] / А. Матвієнко. – Режим доступу:
http://www.viche.info.
4.
Падалко Г.В. Основні муніципальні моделі сучасності: деякі
питання топології / Г.В. Падалко // Порівняльно-правові дослідження. – 2012.
- ғ 1. – С. 159-167.
5.
Астапова Т.О. Адаптація зарубіжного досвіду реформування
діяльності органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. …
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Т.О.
Астапова. – Х., 2010. – 20 с.
Юлія Кліщук
Науковий керівник: Юрчик І. Б., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНСТВА В УКРАЇНІ
Сьогодні визначальним фактором розвитку країни є рівень її освіти та
науки.
Тому
головним
завданням
держави
є
створення
конкурентоспроможної системи вищої освіти. Сучасна вища освіта України
перебуває у стані модернізації та реформування, які у першу чергу пов‘язані
з євроінтеграцією та Болонськими перетвореннями, що безпосередньо
впливає на світогляд студентської молоді країни.
36

Метою дaного дослідження є aнaліз впливу сучасних процесів
глобалізації, інтернаціоналізації та євроінтеграції на формування світогляду
та моральних цінностей студентства в Україні.
Державотворчі процеси в Україні тісно пов‘язані з реформуванням
вищої школи, створенням національної системи освіти, яка, інтегруючись у
європейський простір, могла б забезпечити не лише фахівців високого класу,
а й свідомих громадян та непохитних патріотів своєї батьківщини [1].
В контексті цієї проблеми важливим є формування світогляду
студентської молоді, яка відіграє значну роль в політичному житті зі своїми
інтересами, пріоритетами і цінностями, адже саме на цьому етапі розвитку у
індивіда, під впливом накопичених знань, створюється відповідна система
цінностей.
Сaме студенти виступaють як aктивнa силa політичних змін і зaлежно
від того, які погляди, думки вони вносять у ці зміни, яку культуру
впровaджують, бaгaто в чому буде зaлежaти мaйбутнє суспільствa, його
культурa тa нaпрями його діяльності.
На участь молодих українців у суспільно-політичному житті, та на
формування їх світогляду впливають міжнародні чинники через поширення
пріоритетів західного способу життя, прагнення до прагматизму й
індивідуалізму.
Завдяки цьому українська молодь значно активізувалася за останні
роки. Наслідуючи своїх закордонних наставників, студенти все частіше
стають представниками різних громадських організацій, політичних рухів.
Багато молодих людей за останній рік реалізували себе у різноманітних
волонтерських ініціативах [4].
Зміни відбулися і в розміщенні пріоритетів цінностей сучасних
студентів. За даними Центру незалежних соціологічних досліджень
«ОМЕГА», станом на 2016р. все більше студентської молоді надають
перевагу створенню кар'єри. Згідно з опитуванням найважливішими для
більшості молоді сьогодні є здоров‘я (55,8%), матеріальний добробут
(53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%) [2].
Українці, як і більшість європейців, усе пізніше одружуються. Це
пояснюється тим, що сучасна людина повинна досить довго навчатися,
здобувати професію, перш ніж стати матеріально незалежною і спроможною
утримувати родину. Середній шлюбний вік чоловіків і жінок, які взяли шлюб
у 2015 році, становить 28,4 роки для жінок і 31,1 рік для чоловіків. Такою є
відповідь Державної служби статистики на запит користувача «Доступу до
правди» [3].
Зазначимо, що зміни відбулися і в якості проведені вільного часу
студентів. Останнім часом серед українців поширилась тенденція до
здорового способу життя. Все більше молоді стають прихильниками спорту,
правильного харчування, здорового сну, відмовляються від шкідливих
звичок. За даними дослідження від IVOX Ukraine близько 80% сучасних
студентів дотримуються здорового способу життя [6].
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Серед нових захоплень студентів можна виокремити пристрасть до
читання. Майже половина – 43,5% читають щодня або майже щодня,
практично 30% долучаються до читання кілька разів на тиждень - такі дані
оприлюднив портал The Point. Також можна зауважити, що все більше
молоді надають перевагу електронним або ж аудіокнигам, а найбільшою
популярністю користується бізнес-література [5].
Популярним видом відпочинку для студентів є подорожі, поїздки за
кордон. В більшості випадків такі подорожі пов‘язані з роботою, але це не
заважає нашій винахідливій молоді дізнаватися про щось нове, відвідувати
цікаві місця, досліджувати життя інших людей. Сьогодні існує безліч
організацій, що допомагають нашим студентам в цьому.
Отже, світогляд, цінності, ідеали української студентської молоді
знаходяться під величезним впливом світових, у більшій мірі європейських,
поглядів та переконань. Переважна більшість прагне до саморозвитку та
самореалізації, багато людей знаходяться у пошуку нових вражень,
захоплень, знайомств, свого місця у житті.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Виконавча влада виконує важливу роль у забезпеченні злагодженого та
ефективного функціонування державного механізму. Вона втілює сутність,
єдність та функціональну спрямованість держави. Її роль та значення
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постійно зростають з ускладненням завдань збереження цілісності держави,
соціально-економічного розвитку. Органи виконавчої влади відіграють
особливу роль в механізмі сучасної держави як системи державних органів.
Надзвичайний інтерес у науковців викликає питання адміністративноправового статусу органів виконавчої влади. Наприклад, С.В. Ківалов поряд
із вивченням правового статусу інших суб‘єктів адміністративного права
розглядає адміністративно-правовий статус установ, визначаючи його як
комплекс прав та обов‘язків, які установа набуває і реалізує в процесі
здійснення таких дій: створення установи, державної реєстрації установи;
отримання ліцензії на заняття певними видами діяльності, визначення кола
питань і повноважень державних органів щодо установи; ведення і надання
бухгалтерської та статистичної звітності. [1]
Виконавча влада будь-якої країни існує у формі правового інституту як
сукупності правових норм, які встановлюють систему суб‘єктів виконавчої
влади, їх компетенцію, основні завдання, принципи, методи та порядок
діяльності, врегульовують особливості взаємодії з іншими органами
державної влади та місцевого самоврядування, процедури формування та
припинення діяльності.
Проаналізувавши адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів
України, С. В. Осауленко дійшов до висновку, що структуру цього органу
складають не лише права і обов‘язки, а також завдання і функції. [2] Кабінет
Міністрів України - колегіальний орган загальної компетенції. Це означає,
що Кабінет Міністрів шляхом колективного (колегіального) постановлення
рішень здійснює загальне керівництво і координацію діяльності органів
галузевої та функціональної компетенції як в системі органів виконавчої
влади, так і за її межами, спрямовує та контролює їх діяльність. Кабінет
Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, а також указами Президента України. [4]
Кабінет
Міністрів
України
здійснює
виконавчу
владу
безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні
адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. [3]
Загальні засади адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів
України встановлені Конституцією, Законом від 7 жовтня 2010 р. "Про
Кабінет Міністрів України", Регламентом Кабінету Міністрів України,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. ғ
950, певним чином положеннями Указу Президента України від 9 грудня
2010 р. ғ 1085/ 2010 "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади" щодо взаємовідносин із центральними органами
виконавчої влади тощо. Зокрема, ст. 113 Конституції визначає місце Кабінету
Міністрів України в системі органів публічного адміністрування, по-перше,
через визнання його вищим органом у системі органів виконавчої влади,
тобто таким, що спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних у місті державних адміністрацій; по39

друге, через встановлення відповідальності перед Президентом України,
підконтрольності і підзвітності Верховній Раді України у межах,
передбачених Конституцією. [4]
Зокрема, Кабінет Міністрів України:
- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання
Конституції і законів України, актів Президента України;
- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина;
- забезпечує проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної,
податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та
зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і
культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
- розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного,
науково-технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля, а
також розробляє, затверджує і виконує інші державні цільові програми;
- забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює
адміністрування об'єктів державної власності відповідно до закону;
- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
- організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України, митної справи;
- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади. [3]
Для забезпечення здійснення своїх повноважень Кабінет Міністрів
України може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи. Завдання, склад та організація роботи цих органів
визначаються Кабінетом Міністрів України. До участі в роботі
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися
державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші
фахівці за їх згодою. [4]
Діяльність Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системи
виконавчої влади, забезпечує секретаріат. Секретаріат – це постійно діючий
орган, основними завданнями якого є організаційне, експертно – аналітичне,
правове, інформаційне, матеріально – технічне та інше забезпечення
діяльності Кабінету Міністрів України. [3]
Таким чином, Кабінет Міністрів України посідає важливе місце в
системі органів виконавчої влади, оскільки на основі наданих йому
повноважень він видає постанови та розпорядження, які є обов‘язковими до
виконання. Оскільки Кабінет Міністрів є органом загальної компетенції, то
він має широкі повноваження у таких сферах: економіки та фінансів;
соціальної політики, охорони здоров‘я, спорту; культурної політики, освіти,
науки, культури; екологічної безпеки держави; правової політики, законності
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і правопорядку; забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності тощо.
Отже, Кабінет Міністрів України є своєрідним штабом з організації
виконавчо-розпорядчої діяльності всіх органів виконавчої влади. Він
відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України,
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених
Конституцією України.
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ПЛАГІАТ ЯК ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Питання подолання плагіату є актуальними, як в Україні та і у всьому
світі. Плагіат - це негативне явище в сучасному українському суспільстві
зумовлений низьким рівнем правової культури, правової освіченості
населення та доступністю цифрових технологій для копіювання та
поширення. Однією з форм порушень у сфері інтелектуальної власності є
«онлайн злодійство». Закон «Про державну підтримку кінематографії в
Україні» 27 квітня 2017 року є одним із засобів боротьби з онлайн
злодійством. Цим законом було внесено зміни в деякі законодавчі акти, серед
них і Закон «Про авторське право і суміжні права», мета яких удосконалити
систему боротьби з піратством.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» охороняє особисті
немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов‘язанні зі
створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва –
авторське [1]. Піратство у сфері авторського права і суміжних прав
- опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України,
вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних
примірників творів, фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм
організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство,
тобто вчинення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визначаються
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порушенням авторського права і суміжних прав з використанням мережі
Інтернет [1].
Плагіат – оприлюднення, повністю або частково, чужого твору під
іменем особи, яка не є автором цього твору [1].
Виходячи із закріпленого законом визначення плагіату та передбачених
законодавством особистих немайнових, майнових прав авторів та їх
обмежень, можемо сказати, що плагіат має за мету повне або часткове
привласнення оригінальних результатів інтелектуальної творчої діяльності
однієї особи іншою особою, що призводить до порушення особистих
немайнових та (або) майнових прав справжнього автора [2].
Україна вживала заходи щодо боротьби з порушенням авторського
права у формі плагіату. Було ратифіковано низку міжнародних договорів та
угод. Однак механізм захисту прав інтелектуальної власності є недієвим в
Україні, через відсутність контролю за поширенням інформації в мережі
інтернет, що є плагіатом. Відповідно до сучасного законодавства
відповідальність за поширення інформації в мережі інтернет несе не інтернет
провайдер, а користувач.
Нещодавно прийнятий закон представив національний інститут захисту
авторського права в інтернеті. В минулому, як правило, після отримання
інформації про порушення прав, власник направляв повідомлення сайту про
неправомірну діяльність із проханням заблокувати контент, погрожуючи
відповідальністю. При цьому, власник сайту рідко виконував запит чи навіть
не підписував угоду про співпрацю із зобов‘язанням постійно блокувати
піратський контент. Але у багатьох випадках, власник сайту не був
зацікавлений зупиняти піратську діяльність, тому він не відповідав на запити
по видаленню незаконного контенту чи підписання ліцензійної угоди [3].
Враховуючи такі реалії, інтереси правовласника могли бути захищеними
класичним ініціюванням цивільного, і
кримінального процесу.
Господарський процес по порушенню авторських прав в інтернеті був
довгим, дорогим і малоефективним. Навіть після того як власник авторських
прав міг отримати необхідне рішення про видалення контенту, сайт був у
змозі його перезавантажити, що знову викликало початок суперечки. Крім
того, великі перешкоди лежали на шляху отриманні контактної інформації
про належного відповідача (відомості про домен) у зв‘язку з особливостями
законодавства про захист персональних даних і неефективних інструментів
по фіксації неправомірного використання піратського контенту. З іншої
сторони, якщо власнику авторських прав було завдано збитків, які
перевищують 16 000 грн, кримінальний процес запускався із добре відомою
виїмкою серверів, що ставало причиною тимчасового зупинення роботи
бізнесу [3].
Очевидно, що обидва варіанти не задовольняли обидві сторони та не
урівноважували їх права і обов‘язки при вирішенні суперечок у сфері
порушення авторських прав. Цивільно-правові механізми не є достатньо
ефективними для власників авторських прав, а кримінальні заходи не
відповідають тяжкості дій веб-сайтів (власників веб-сторінок) [3].
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Заходи проти плагіату можна розділити на дві групи: державна
протидія плагіату і громадська боротьба. На боротьбу з плагіатом направлені
різні громадські організації, такі як Дисергейт.
Враховуючи вище сказане, можна зробити такий висновок, що зі
зниженням рівня плагіату в Україні, збільшиться кількість авторських робіт і
наука вийде на новий рівень. Тому, що автори будуть впевнені, що їх робота
була не даремна і буде оплачена певним чином. На законодавчому рівні
вирішуються питання, як побороти проблеми плагіату в Україні,
приймаються нові законопроекти, але вони не завжди ефективні. У зв‘язку з
швидким розвитком технологій, з‘являються нові незаконні способи
використання продуктів інтелектуальної власності. Тому потрібно посилити
механізм захисту прав інтелектуальної власності, а саме, збільшити
відповідальність за плагіат.
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ПОЛІТИЧНА МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ ВИБОРЦІВ
Життя будь-якої людини багатогранне, в тому числі через наявні у неї
досвід, рівень освіти та виховання, безліч інших чинників, які визначають її
сутність. При здійсненні на людину психологічного впливу усі вони,
безперечно, необхідно враховувати.
Фахівці з маніпулювання психікою використовують багато різних
технологій, що дозволяють керувати людьми. Знати їх необхідно в тому
числі задля протидії подібного роду маніпуляціям. Маніпуляції є одним з
невід‘ємних елементів взаємодії між людьми, вони складають хоч і невелику,
але дуже вагому його частину.
Проблеми маніпулювання особистістю, її свідомістю і поведінкою
неодноразово обговорювалася в ХХ ст. вітчизняними та зарубіжними
дослідниками. Вони розглядалися в рамках робіт, присвячених
філософським, соціологічним і психологічним аспектам політики і права,
розвитку суспільства, індивідуальної і суспільної психології. Маніпулювання
масовою свідомістю і громадською думкою як наукова і практична проблема
розглядалася також в рамках теорій журналістики та засобів масових
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комунікацій, політичної та комерційної реклами і пропаганди, соціального
управління та маркетингу [1]. Серед вітчизняних авторів, чиї праці
присвячені проблемам впливу на індивідуальну і масову свідомість,
вважаємо за доцільне відзначити насамперед таких, як Л.А. Преснякова,
В.А. Лисичкина, Т.Н. Пищева, Т.В Науменко, Д.В. Ольшанський, успіхів у
вивченні психології маніпулювання досягли Т.І. Ахмедов, Е.Н. Волков,
В.П. Шейнов, а також їх зарубіжні колеги О. Джон, Л. Росс, Д. Берроуз, ін.
Принагідно відзначимо, що на думку більшості фахівців, масовою
свідомістю є свідомість пересічних громадян розвиненого індустріального
суспільства, яке формується під впливом засобів масової інформації та
стереотипів масової культури, а тому є вразливим для різного роду
маніпулятивних впливів.
Політику традиційно трактують як державні і громадські справи, сферу
діяльності, пов'язану з владними відносинами між людьми, соціальними
групами, народами, націями, державами. Політика пронизує всі сфери життя
суспільства, а в наш час, завдяки розвитку інформаційних технологій,
буквально кожен член суспільства, незалежно від соціального та
економічного становища, не може вважати себе «виключеним» з політичного
життя суспільства, до якого він належить. Все «політичне» в суспільстві
завжди є соціальним, оскільки має прямий вплив на суспільство в цілому і на
кожного його члена окремо.
Серед арсеналу «темних» політтехнологів є різні способи
неправомірного викиду бюлетенів, підкупу і залякування виборців, водночас
правових засобів боротьби з цими явищами частіше не вистачає. Та, якщо
зазначені негативні явища «доживають свій вік», то на зміну їм приходять
інші, ще більш небезпечні технології, названі «психологічним
маніпулюванням».
Зауважимо, що завданням маніпуляторів є приховане управління
«адресатом» (виборцями) з боку «ініціатора» (представника «владного
ресурсу») з метою трансформації поглядів, думок, установок у бажаному
напрямку. За для реалізації визначеного завдання досвідчений маніпулятор
залучує свідомі та несвідомі складові психіки, що дає йому величезну
перевагу [2].Серед форм і методів психологічного маніпулювання, на наш
погляд, найбільш ефективними є вигідне порівняння кандидатів, підкуп
виборців, голосування за «образ», обман, хибна ідея, оприлюднення
кандидатом свідомо нездійсненних обіцянок. Таким чином, напередодні
виборів вплив на свідомість виборців здійснюється за допомогою технологій
психологічного маніпулювання. Безмежні можливості сучасних засобів
масової інформації використовують маніпуляцію як спосіб прихованого
управління людьми. І цей факт настільки очевидний, що в науковому
середовищі він практично не заперечується.
Одним з опорних стовпів маніпулювання масовою свідомістю є так
званий «ефект впізнавання», який використовується як в маркетингу, так і в
політичних передвиборчих технологіях. В.П. Шейнов, зокрема, стверджує,
що він відіграє ключову роль тому, що породжує хибне відчуття знайомства.
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Це стає передумовою згоди адресатів впливу з маніпулятором - він
сприймається як свій [2].
У маніпулюванні свідомістю фахівцями-психологами відкриті закони
запам'ятовування, які доведені до високого рівня ефективності. Тут також
акцент робиться не на свідомий вибір, а на мимовільне запам'ятовування.
Наприклад, замість однієї пов'язаної ідеї, яку людина обміркує і прийме
усвідомлене рішення, ЗМІ створюють потік сумбурних повідомлень, які
пізніше відкладаються в шарах пам'яті людини і діють на її підсвідомість [3].
Спрацьовують при цьому такі психологічні закони:
1. Принцип першочерговості. Суть даного методу полягає в специфіці
психіки, яка влаштована таким чином, що приймає на віру інформацію, що
надійшла в обробку нашою свідомістю першою.
2. Закон краю. У дослідженнях німецького психолога Г. Еббінгауза
підкреслюється, що повідомлення, яке перебуває на початку або в кінці
тексту (виступу, розмови), запам'ятовується швидше, ніж те, яке знаходяться
в середині.
3. Закон посилення першого враження. Чим сильнішим є перше
враження, тим яскравішим буде сконструйованим у свідомості образ; чим
більше каналів, по яким надходить інформація, тим міцнішим буде
запам'ятовування.
4. Закон інтересу. Інформація, що викликає інтерес або цікавість,
запам'ятовується легко. Так, В.В. Стрекалов, зокрема, зазначає, що «виборчі
технології навмисного поширення чуток на вході до виборчої дільниці в день
голосування щодо кандидата мають певний потенціал впливу на електорат».
5. Закон незавершеної дії. Даний психологічний закон стверджує, що
незавершена дія запам'ятовується міцніше та пам'ятається довше закінченого
її аналога в середньому на 50%. І, навпаки, завершеність дії сприяє
забуванню. Таким чином, зокрема, пояснюється запам'ятовування і активна
дія газетних заголовків, за цим же принципом діють «нарізки» новинних
стрічок в Інтернеті та на перших шпальтах друкованих видань, нескінченні
анонси новин по телебаченню, ін.
У впливі на виборця широко використовуються також різноманітні
форми і методи спонукання до «правильного» голосування. Доволі типовою,
зокрема, є ситуація, коли ЗМІ створюють образ «обранця народу». Водночас
вони вирішують низку наступних завдань: «роблять» кандидата відомим та
упізнаваним, формують позитивний його імідж (образ) в очах виборців, ін.
Не менш важливою частиною маніпуляції є її алгоритм, тобто сувора
послідовність дій, що дозволяють зробити маніпулятивний вплив більш
ефективним. Він містить кілька основних етапів [1]:
1) Аналіз культурно-психологічних особливостей цільової аудиторії,
складання культурно психологічного її портрета.
2) Побудова в ЗМІ віртуальної картинки заданої події, сумісної з
психологічними установками і картиною світу цільової аудиторії і виведення
її на потрібну модель поведінки.
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3) Планування реальної події, що має символічне значення і слугує
пусковим механізмом, що змушує цільову аудиторію повірити в реальність
заданої ззовні віртуальної картинки і діяти відповідно до неї.
4) Контроль над ЗМІ: управління інформаційними фільтрами, покликане
синхронізувати інформаційні потоки і закріпити позитивні результати
маніпуляції.
Такти чином, у політичній сфері діє конкуренція, кінцевою метою якої є
вплив на долі мільйонів людей. Існує безліч технологій, які дозволяють
створити сприятливий образ політика в суспільній свідомості, сформувати
потрібне ставлення до певної події і навіть спровокувати бажану поведінку. В
цих та багатьох інших ситуаціях на допомогу приходять політичні
маніпуляції, використання яких стає дедалі більш масовим
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА СВІТОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
На сучасному етапі державотворення України поглиблюються та
прискорюються загальносвітові соціально - економічні, політичні та
соціокультурні процеси. Перспектива входження нашої держави до
Європейського простору, утвердження демократичних цінностей та постійні
зміни в економіці неабияк впливають на всі групи населення, тим паче на
студентів, які знаходяться на етапі визначення своїх головних цінностей та
формування світоглядів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що цінності сучасних студентів
нашої держави надзвичайно відрізняються від поглядів та пріоритетів молоді
за кордоном. Якщо порівняти високорозвинені країни, з тими, що лише на
початку свого шляху, можна привести багато відмінностей у засобах
формування та підтримки молодого населення, яке прийде нам на зміну.
Вивченню світоглядів молоді приділяється чимало уваги такими
вітчизняними психологами і соціологами як: О. Молчанова, Л. Сокурянська,
О. Кислова, М. Пірен, О. Цілюрик, Н. Левковська. Їхні публікації присвячені,
головним чином, визначенню ролі соціальних інституцій та держави у
становленні життєвих цінностей українського студентства. Окремі аспекти
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порівняльного аналізу українського молодого населення з молоддю інших
країн на основі соціальних досліджень здійснили російські соціологи
М.Руднєв і В. Магун [1].
Метою даної роботи є висвітлення основних аспектів впливу держави на
формування світогляду студентів та здійснення порівняльного аналізу молоді
України та США.
Говорячи про певну країну, в першу чергу потрібно розглянути її
керівництво. Поступова та врівноважена політика Американського уряду
забезпечує спокійне та повноцінне життя для людини. Тепер, беручи до уваги
нестабільну економічну ситуацію, що склалася в нас в країні, рівень освіти,
безробіття, то важко уявити нормальне існування людини в таких умовах. У
дослідженні німецького Фонду імені Фрідріха Еберта йдеться про те, що
українська молодь найбільше боїться корупції та війни і понад чверть
молодих українців бажають емігрувати [2].
Таким чином, якщо розглядати Сполучені Штати Америки очима
українського студента, то він бачить перед собою могутню державу з
розвиненою системою освіти, з великими професійними перспективами;
державу, яка надає молоді багато прав та свобод у вирішенні складних
питань. Уряд США, за допомогою «американської мрії», виховує у молодих
людей тягу до хорошої освіти, престижної професії, розвитку свого власного
бізнесу, і все це для того щоб забезпечити всім необхідним свою сім‘ю та
державу. Потреби молоді в Україні та за кордоном дуже схожі та мало чим
відрізняються. Головна відмінність полягає в засобах їх досягання. Якщо в
Америці молоде населення забезпечене всім необхідним для самореалізації,
то українці все частіше задумуються про міграцію за кордон після або навіть
під час навчання. Все це тому, що уряд України віддає перевагу збільшенню
кількості робочого класу, а не класу приватних підприємців, таким чином
створюючи робочу силу для міжнародного ринку праці.
Усі вище перечисленні аспекти впливають на формування світогляду та
пріоритетів молоді держави. Якщо для американця головним є робота, яка
приносить задоволення, то для українця пріоритетом буде професія, яка
дасть йому змогу заробити гроші для подальшого існування.
Також, досить важливим фактором, який деформує свідомість молоді, є
відсутність довіри до неї зі сторони населення. З одного боку, молодь є
частиною держави і входить у розмаїття її зв'язків й відносин, а з іншого –
вона дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку
суспільства, особливо молодіжних. Українська молодь найбільше не довіряє
саме інститутам державної влади – Верховній Раді, політичним партіям та
Кабміну. Це й створює суперечності, котрі існують на рівні молодь –держава,
а саме:

рівень освіти та матеріальний стан молоді;

потяг до знань і необхідність працювати;

прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків;

професійний статус і потреби сучасного ринку праці;
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бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна
участь у прийнятті управлінських рішень [3].
Таким чином, спостерігаючи постійні проблеми та суперечності на
етапах творення нашої держави, молодь не може бути впевнена у тому, шо
вони будуть забезпеченні всім необхідним для існування в майбутньому. Все
що їм необхідно, це самоствердження, можливість активніше будувати
професійну кар‘єру, досягати успіху в навчанні, науці, бізнесі, проявляючи
компетентність та професіоналізм у відповідності із соціальними
стандартами. Держава, у свою чергу, повинна підтримувати молоде
населення шляхом модернізація структури освіти, створення різних
організацій як всередині країни так і поза її межами, стимулювання розвитку
власної справи тощо.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Кожне суспільство відповідно до своїх потреб, цінностей, норм, рівня
розвитку має власну систему виховання підростаючого покоління. Нині у
кожній країні склалася своя національна система виховання із властивими їй
особливостями, що визначають мету, завдання, концептуальні ідеї, основні
напрями, суб‘єкти, форми та методи виховної взаємодії. З огляду на це
важливо вивчати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід виховної роботи,
який розкриє головні труднощі та може вказати на дієві шляхи вирішення
назрілих проблем.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства слід визначити
найважливіші напрямки виховання студентської молоді, які мають
передбачати спрямування навчально-виховного процесу вищої школи на
формування громадянськості в студентів, збагачення духовної, національної,
мовної культури особистості, широке залучення молоді до громадянських
цінностей та їх пізнання в процесі професійної освіти [1].
Для успішного вирішення цих питань вища школа України покликана
створювати необхідні умови, здійснювати заходи щодо соціального захисту
студентської молоді, підвищувати якість освітніх послуг, упроваджувати
інноваційні освітньо-виховні технології, спонукати студентів до розкриття
творчих сил і можливостей, інтегруватися до світового та європейського
освітнього та наукового простору.
Актуальним є питання полікультурної освіти студентської молоді в
зарубіжній педагогіці, слід зазначити, що в різні часи свого розвитку в
більшості країн виникали внутрішні міжкультурні конфлікти як
міжетнічного, так і міжрелігійного характеру. Адже в кожній країні
мешкають представники різних рас та віросповідань. Кожна з культур має як
багато спільного, так і безліч відмінностей. Нерозуміння культурних
відмінностей призводить до конфліктів між людьми та цілими країнами.
З метою налагодження стосунків між представниками різних культур в
межах однієї держави вченими висувалися різні ідеї для мирного існування в
межах полікультурного середовища. Для держав з поліетнічним складом
населення, питання освіти представників різних культур є надзвичайно
актуальним. Завдяки розробленим наукою та практично апробованим
навчальним програмам для вищих навчальних закладів більшість країн
намагається уникати конфліктів на міжетнічному ґрунті, принаймні серед
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студентської молоді, але це не означає, що проблеми міжкультурних
стосунків не існує [3].
Виховання студентів за кордоном досить диференційоване.
Пріоритетним напрямом виховання у США є становлення громадянина, що
реалізується шляхом прийняття комплексу програм розвитку молоді у сім‘ї,
засобами літератури, реальними прикладами з історії, донесенням важливості
вміння відповідати за самого себе та через особисту благодійність.
Французькі дослідники вирішують негативні суспільні явища шляхом
впровадження курсів і програм з етики на засадах демократії, а також
реалізацією концепцій виховання взаємної поваги, дотримання соціальних
норм і правил. В свою чергу, навчальні заклади повинні розвивати світську
духовність і формувати гуманістичні цінності за умов миру та солідарності.
Тобто, дана стратегія у Франції спрямована на виховання громадянина, який
не тільки має права, а й обов‘язки та відповідальність.
Оскільки Канада вважається першою мультикультурною державою, то і
відповідно програма навчання у вищих закладах спрямована на урахування
етнокультурного досвіду студентів, що забезпечується різними програмами
та спецкурсами підготовки викладачів за регіональними особливостями
студентів. Це забезпечується управлінським апаратом і законодавством
Канади, які є толерантними по відношенню до різних етнічних груп
населення.
Організація підготовки фахівців в університетах Німеччини враховує
потреби і традиції представників різних національностей. Основний зміст
полікультурної освіти студентської молоді у вищих навчальних закладах
Німеччини характеризується тим, що кожна людина має право бути
достойним представником своєї країни і відчувати себе впевнено на території
постійного проживання. Тому, теорія і практика професійної підготовки
студентської молоді в Німеччині спрямована на формування
індивідуальності та професійного самовдосконалення студентів [2].
В університетах Словаччини викладаються предмети полікультурної
освіти, які є результатом розв‘язання проблем, пов‘язаних з роботою
майбутніх фахівців у міжкультурному середовищі. Тому й була впроваджена
програма, побудована на принциповому визнанні спільності людей, їхніх
потреб та прагнень.
Освітня система Китаю має два спеціальні управління, що відповідають
за організацію виховного процесу, де є прийнята сучасна концепція
морального виховання, яка базується на ідеї засвоєння молодими людьми
моральних норм, що регулюють особистісну, соціальну і екологічну
взаємодію та відповідальність. Метою виховання молодих людей є
підготовка до відповідального вибору власного життєвого шляху, особистого
розвитку, допомога у визначенні та уточненні особистих потреб і їх
узгодження із колективами.
На міжнародному рівні значну роботу із навчання і виховання
відповідальної молоді із сільської місцевості здійснює міжнародна
організація ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations –
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продовольча і сільськогосподарська організація ООН). За останні 40 років
накопичений багатий практичний досвід роботи з студентською молоддю,
яка повинна відігравати активну роль у забезпеченні загального прогресу
своїх країн. Місія ФАО стосовно молоді полягає у зміцненні та розширенні
можливостей, знань і навичок молодих людей за допомогою навчання і
підготовки кадрів, щоб вони могли стати повноцінними, активними членами
своїх місцевих громад. За останні кілька років було проведено серію з 10
національних студентських молодіжних семінарів в Азії, Африці та
Латинській Америці, акцентуючи увагу на важливій ролі, яку молоді люди
можуть відіграти і відіграють в забезпеченні продовольчої безпеки і сталого
розвитку [2].
Проаналізувавши на прикладі деяких розглянутих країн різні системи
виховання студентської молоді, доцільно буде провести реформування освіти
з урахуванням потреб національних й етнічних меншин та виховання
взаємного культурного розуміння між представниками різних мовних,
релігійних, культурних угруповань суспільства. Успішне розв‘язання
питання полікультурної освіти студентської молоді в зарубіжних країнах
досягається шляхом започаткування та впровадження спеціальних курсів
навчання та тем, що входять до складу освітніх програм, отже це є важливим
чинником для будь-якої виховної системи.
Особлива увага за кордоном звертається на виховання сімейної і
батьківської відповідальності. З цією метою реалізуються програми
підготовки молоді до сімейного життя та усвідомленого батьківства.
Важливими напрямами виховання молодих людей, які першочергово
необхідно реалізувати і на чому наголошують фахівці як із зарубіжних країн,
так і України є формування відповідальності за людину, екологічної та
соціальної відповідальності.
Таким чином, завдання вищої школи полягає в тому, щоб ефективно
використати потенційні можливості, існуючі резерви навчально-виховного
процесу та спрямувати їх на виховання громадянських рис та якостей
студентської молоді. Також варто доцільно проводити подальший аналіз та
дослідження проблем у сфері виховання студентської молоді для формування
ефективної системи цінностей.
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THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT FOR STUDENTS OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
By entering higher educational institution, we become more responsible and
independent, as the burden increases and the control over its implementation
becomes relatively smaller. Our day differs a little from the daily routine of an
adult, and training can be equated to work. But at this moment, the question arises:
how to properly plan your time and learn how to organize it effectively in order to
achieve maximum results from its use? At this time the inextricable assistant to a
higher education student becomes ‗time management‘ component.
Time management is the process of organizing and planning your working
hours, namely how to distribute your time between specific activities. Good time
management enables you to work smarter – not harder – so that you get more done
in less time, even when time is tight and pressures are high. Failing to manage your
time damages your effectiveness and causes stress [1]. That is why you need to
learn how to control your time. At first it seems that there is a lot of it, and when
the deadline of work is approaching, then there is a disastrous lack of time. In order
to learn how to act according to the schedule, the following rules should be taken
into account:
- all preparations for the new day should be carried out in the evening;
- to avoid the temptation to fail to do any business, you need to tell your
friends about the intention to do it – a sense of responsibility will force you to
follow the scheduled schedule;
- time on the road should be added to the general list.
In addition to work and study, we want to have free time to meet with friends,
read books, etc. So a rest should be thoughtful: take time for meetings with friends,
in advance plan a joint pastime with the family. Even during the day, you need to
take breaks at work to make up for your internal resources.
There are some more procrastination cures:
- make any task as pleasure;
- don`t plan for long term periods, firstly concentrate for short periods;
- specific influence of the letter P – it reminds you about the problem;
- draw a thermometer for defining goals that you have already reached [2, p.
38].
It is worth paying attention to the principles of time management for students
based on the experience of Stanford University [3]:
1. Write everything down. Have, maintain, and use a quarter planner to
indicate when major projects will be due, exams will be given, and events will be
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held. Copy important deadlines (tests, papers due) into your date book from your
syllabi. Write down deadlines in stages: research, outline, 1st draft, etc.
2. Consolidate information into your date book. Six lists means six pieces of
paper to keep track of. One list is easier.
3. Consolidate your planning time. Take a half-hour to plan a day or week at a
time, specifically looking at which assignments to do when. This way, when you
have a chunk of good study time, you don‘t take up the first 20 minutes deciding
what to work on.
4. Structure your out-of-class time. Write down a specific assignment into a
specific time slot, as if it was a class you were planning to attend. Be there on time.
5. Use small bits of time between classes and meetings effectively. In fifteen
minutes you can review, edit, and revise your notes from a recent lecture. A halfhour is good for beginning a problem set.
6. Handle each piece of paper once. Stop shuffling paper from one pile to the
next. Make a decision about what to do with the paper and do it. When you take
time to read e-mails, respond to them immediately.
7. Diagnose your procrastination. Is it really the whole paper you‘re having
trouble starting, or just deciding on a topic? Is it the whole problem set, or just one
that has a section you can‘t understand? Rome wasn‘t built in a day; college takes
4 years; difficult tasks are meant to be subdivided.
8. Build rewards into your schedule. Four hours of solid studying followed by
a half-hour phone call to your best friend is more productive than four mediocre
hours of study interspersed with phone calls.
9. Take time for yourself. Exercise, have fun, have relationships, and sleep.
10. When distractions knock, answer the door. If you give a moment of your
full attention to something that has you worried or distracted, it is more likely to be
quieted.
Consequently, time management plays an important role in improving student
performance. Thanks to the assimilation and practical application of his principles,
they will be able to organize their time and use it rationally, formulate and set
short-term or long-term goals, clearly plan their affairs, carry out self-monitoring
and control of their activities, make prompt decisions and effectively implement
them.
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Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з
притаманними їй природними задатками, формується як особистість у
системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому та стихійному
впливу середовища.
У контексті розгляду заявленої проблеми проаналізуємо основні
терміни, якими оперуватимемо надалі: особистість — людина, соціальний
індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та
індивідуально неповторного; індивідуальність — це цілісна характеристика
окремої людини, оригінальність, самобутність її психічного складу.
Розвиток людини — процес становлення та формування особистості під
впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед
яких провідна роль усе-таки належить цілеспрямованим зусиллям.
Формування особистості — становлення людини як соціальної істоти
внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили що
супроводжуватиме розвитку.
Середовище, що оточує людську особистість, поділяють на природне,
соціальне і мікрооточення, кожне з яких відіграє своєрідну роль у її розвитку.
Соціальне середовище як сукупність суспільних і психологічних умов, у яких
людина живе, позначається на її розвитку найбільшою мірою.
Відчутним і не менш важливим фактором впливу на розвиток
особистості є також виховний вплив мікрооточення, що уособлюється у
сімейних стосунках. Підтримуючи добрі стосунки, з батьками та родичами
людина вчиться адекватно поводитися у громадському житті, поважати
оточуючих людей.
Своєрідний вплив на розвиток особистості мають і засоби масової
інформації, які служать як один з компонентів соціального оточення.
Активне дослідження соціальних функцій масової
комунікації дає
можливість не лише виділити їх, а й окреслити місце і роль у суспільстві.
Визнаний цілеспрямований виховній вплив на особистість не втрачає своєї
актуальності і в нинішніх умовах. В даному разі своєчасно звучать застороги
щодо актуалізованих тенденцій молодіжної субкультури, окремі складові
якої пов‘язані негативними явищами, що поширюються через різні засоби
масової інформації. Аналізуючи стан сучасних українських ЗМІ, варто
виділити декілька характерних для всіх телеканалів та друкованих видань
тенденцій: зростаюча комерціалізація, яка не завжди створює
«оптимістичного споживача»; висока культура не в змозі протистояти тиску
низькопробних та вульгаризованих творів, потоку «жовтої преси», в якій
фігурують плітки, скандальні повідомлення із життя «зірок», політичних
лідерів; нав‘язування соціальних стандартів у вимірі «стиль життя»,
«цінності», серед яких найчастішими є споживацтво, жадоба накопичень;
романтизація кримінального середовища; винесення на сторінки преси і
телеекран негативної (вбивства, крадіжки, катастрофи тощо) інформації, що
сумарно майже вдвічі перевищує позитивну і нейтральну.
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Але слід зазначити, що окремі телепередачі, статті та деяка інформація з
Інтернет ресурсів може негативно впливати на молодь, що дуже небажано
для них, адже саме у цьому віці вони формуються як особистість.
Проведені нами опитування студентів ВТЕІ КНТЕУ других-третіх
курсів впродовж 2016-2017 нр. всьго (87 чол.) переконали у тому, що попри
внутрішнє неприйняття і недовіру до телебачення, вільний час біля
телевізора проводить майже 70,2% молодих людей, причому у вихідні і
святкові дні їх уже майже 80,2%. І лише 1,3% студентів заявили, що не
дивляться телевізор узагалі. Серед друкованих видань студенти надають
перевагу періодичним 58,7%; підписні за фахом видання мають 7,2%;
розважальні журнали читають постійно 37,4%, час від часу 17,3%, лише
випадково – 8,2%, у вільний час – 42,1%. Радіоприймачі вдома мають усі
опитані, але цілеспрямовано його слухають лише 5,3%, між справами
–
87,3%, лише 8,5%опитаних присвячують свій вільний час слуханню радіо
[4;49-50]. За нашими даними абсолютним лідером у використанні молоддю
джерела інформації є мережа ‒ Інтернет. Доступність та охватність
інформативного потоку робить його привабливим, але при цьому
витрачається критичність і готовність перевіряти факти.
Отже, можна констатувати, що ЗМІ потрапляють у дозвільну сферу
студентської молоді і проявляється це у пасивному проведенні вільного часу.
Перевага надається безсистемному, часто випадковому перегляду,
прочитанню чи прослуховуванню інформаційних та інших повідомлень.
Виявлена тенденція потребує продуманого впливу з метою корекції,
зважаючи, що у навчальному закладі формуються майбутні фахівці обраної
галузі.
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Україна знаходиться на етапі глибоких системних трансформацій, які
повинні вивести її в число розвинутих країн в Європі і світі. Головним
рушієм демократичних трансформацій є суспільство і його основний елемент
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– громадяни держави. Як свідчить досвід східно-європейських країн, які вже
стали на шлях активних економічних і соціально-політичних трансформацій,
найбільш активно зацікавленими в процесі демократичних перетворень є
освічені люди, професіонали своєї справи, тому що сучасна європейська
демократія найкраще відповідає їхнім життєвим принципам і цінностям.
Проблему формування ціннісного ставлення, культури поведінки на
основі загальнолюдських моральних цінностей та інтересів на сучасному
етапі вивчали Л. Бондар, С. Волкова, Г. Іванова, В. Караковський,
В. Кукушин, Н. Мойсеюк, В. Перепелиця, П. Щербань та інші.
Метою дослідження є визначення характерних рис і змісту цінностей та
інтересів, які в науковій літературі позиціонуються як загальнолюдські.
Наукою про цінності є аксіологія, яка входить до числа основних
розділів філософії. Дослідження цінностей на сучасному етапі актуалізується,
тому що їх роль у людському житті потребує більш глибокого дослідження.
У першу чергу, цінності – це результат багатовікового соціального досвіду,
досягнення суспільства, світоглядних принципів, уявлень та розуміння
людини, що є еталоном, належним ідеалом.
Аксіологічну
сутність
поняття
«загальнолюдські
цінності»
консолідовано формулюють вчені А. Асмолов, Г. Шевченко та інші. Вона
полягає у сприйнятті цієї дефініції як системи цінностей, теоретично
існуючих в площині моралі, етики, духовності, культури людини і
суспільства, зміст яких не пов‘язаний з конкретним історичним етапом,
періодом розвитку суспільства або конкретною етнічною традицією.
Загальнолюдські цінності виконують базову функцію аксіологічних максим,
що детермінують формування особистості в залежності від потреб
суспільства. А. Асмолов дефініцію поняття «загальнолюдські цінності»
розглядає як феномен культури людини та суспільства, аксіологічна природа
якої не залежить від класових інтересів, симпатій, уподобань, ідеологічних
переконань; загальнолюдські цінності як система аксіологічних категорій
(максим) однаково актуальна для представників усіх верств суспільства,
окремих соціальних груп. Загальнолюдські цінності як форма індивідуальної
та суспільної аксіологічної свідомості особливо потужно репрезентуються у
світових релігіях. Конструктогенну позицію загальнолюдські цінності
посідають в освітньо-виховних, соціально-педагогічних системах, які
спрямовані на формування особистості у відповідності до морально-етичного
ідеалу суспільства [2, с. 61].
Зaгaльнолюдські цінності – це цінніснa знaчимість предметів, явищ, ідей
для світового співтовaриствa. До зaгaльнолюдських цінностей відносяться:
по-перше, соціaльно-політичні тa морaльні принципи, що розділяються
більшістю нaселення світового співтовaриствa. По-друге, до тaких нaлежaть
зaгaльнолюдські ідеaли, зaгaльнонaродні цілі і основні зaсоби їх досягнення
(соціaльнa спрaведливість, людськa гідність, громaдянський обов‘язок тощо).
До зaгaльнолюдських цінностей відносяться тaкож природні цінності і
цінності, які по своїй суті і знaчимості мaють глобaльний хaрaктер: проблеми
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збереження миру, роззброєння, міжнaродного економічного порядку тa інші
[1, с. 59].
Варто зазначити, що людське життя – найважливіша цінність, без якої не
варто навіть вести мову про жодну іншу цінність. Йдеться про існування
усього суспільства в єдності з життям кожної окремої людини. Життя – в
першу чергу захищається правом. Злочини проти безпеки людства і життя
особи є найвищим рівнем суспільної небезпеки та є особливо тяжким
[2, с. 60].
Прагнення людини до життя, насамперед, виявляється в розширенні нею
на найближчу сферу навколишнього предметного світу того середовища, в
якому вона живе, в освоєнні та змінюванні його згідно з власними цілями,
інтересами і потребами, у перетворенні його на свою власність.
Аналіз сучасної філософської та політологічної літератури дає підстави
вважати, що до тлумачення таких складових частин загальнолюдських
цінностей як добро, істина, свобода, громадянське суспільство, екологічна
безпека світу, різні прошарки міжнародної спільноти закладають різний зміст
і шляхи їх досягнення. Частково це об‘єктивно детерміновано ментальними
розбіжностями країн. На жаль, суттєву роль у тлумаченні цих категорій може
відігравати ідеологічна та політична заангажованість, яка приводить до
подвійних стандартів в оцінці різноманітних фактів соціального життя в
залежності від геополітичних факторів.
Категорія загальнолюдських цінностей може трактуватися в двох
вимірах – конвенційному і трансцендентному. В першому варіанті цінності
виявляються логічним продовженням та результатом суспільної і
громадської необхідності і мають характер іноді вимушеної необхідності.
Наприклад, проблеми екологічної та ядерної безпеки, недопущення
озброєних локальних і регіональних конфліктів. У цьому вимірі
загальнолюдські цінності сприяють об‘єднанню народів і держав. В
трансцендентному розумінні загальнолюдські цінності набувають широкого
тлумачення, притаманні народам у більшості держав, задекларовані і
захищені національним законодавством і традиціями [3, с. 14].
Таким чином, загальнолюдські цінності – є основними категоріями
низки суспільствознавчих наук; їх теоретичну розробку і систематизацію
здійснює галузь філософської науки – аксіологія, яка осмислює пріоритети
соціального життя через загально-людські цінності.
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БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ
Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів найчастіше двох
або більше сторін, який призводить до суперечностей, активних дій,
супротиву кожної сторони.[1, c.235]. Конфлікт є невід‘ємним явищем у житті
і кожного дня людина може переживати багато конфліктів, оскільки змушена
відстоювати власні інтереси та власну точку зору. Однак факт того, що
конфлікти ніяк не вдасться видалити з повсякдення не означає, що з
конфлікти не можна усувати та вирішувати.
Конфлікт є своєрідною комунікативною взаємодією сторін, в якій вони
прагнуть бути зрозумілими для опонента, що дозволить здійснити на нього
вплив. Але комунікувати необхідно не для здійснення впливу на опонента, а
для порозуміння. Порозуміння між конфліктуючими сторонами дозволить
знайти рішення конфлікту і усунути його.
Однак, не зважаючи на те, що комунікація може стати рішенням
конфлікту, його учасники спрямовують сили на розуміння опонента не для
того, щоб усунути конфлікт, а для того, щоб укріпити власну позицію. Таким
чином під час конфлікту можуть виникати різноманітні бар‘єри в
комунікації, що заважатимуть порозумінню сторін. До таких бар‘єрів можна
віднести:
 небажання вирішувати конфлікт;
 застосування «силових» методів;
 неефективні стратегії поведінки;
 суб‘єктивна інтерпретація інформації;
 відмінності в соціально-культурному рівні партнерів;
 бар‘єри нерозуміння.
Зупинимося на аналізі кількох основних бар‘єрів. Небажання
вирішувати конфлікт може бути спричиненим певними перевагами, які
отримують різні сторони конфлікту. Ці переваги можуть виражатись в
ухиленні від виконання деяких обов‘язків. Саме небажання вирішувати
конфлікт виступає основним бар‘єром під час конфліктної ситуації.
Н.В. Гришина визначає застосування силових методів ще одним
бар‘єром комунікації через те, що люди під час конфлікту не намагаються
порозумітись, а ставлять перед собою мету захищати власні інтереси. Таким
чином, у конфлікті кожна з конфліктуючих сторін вважає свою точку зору,
позицію та погляди єдиним вірним та обґрунтованим баченням ситуації, що
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призводить до засудження точки зору сторони опонента. Певні індивідуальні
особливості або особливості поведінки опонента часто викликають в
учасника конфлікту враження, що він знаходиться під «атакою» і
спричиняють природню реакцію захисту та ізолювання від джерела
агресії.[2]
Неефективні стратегії поведінки сторін виявляються в хибному уявленні
про переможців та переможених. Таке ставлення до ситуації завжди
загострює конфлікт, оскільки кожна сторона намагається перевершити
опонента, отримати більш вигідну позицію та взяти на себе ініціативу. В
такому випадку конфлікт зводиться до домінування одної з сторін, що не
дозволяє його вирішити. Домінування виступає стратегією орієнтації
виключно на свої інтереси та знехтування точкою зору та інтересами
партнера. Учасник конфлікту використовує всі можливості для вирішення
проблеми в свою користь, при цьому ігноруючи «ціну» у відносинах з
партнером, яку він заплатить результаті своїх дій.[1, c.236]
Наступним бар‘єром в конфлікті виступає суб‘єктивна інтерпретація
отримуваної інформації. Досить часто під час конфлікту люди шукають у
висловах або діях партнера підтекст, який спричиняє хибне бачення ситуації,
посилює суперечності та загострює конфлікт. Через неправильну
інтерпретацію отримуваної інформації людина зазвичай починає сприймати
опонента як супротивника. Сприйняття та інтерпретація зовнішньої ситуації
або власних переживань суб‘єкта розглядається як обов‘язкова умова
існування конфлікту.[1, c.77]
Також, значним бар‘єром у спілкуванні під час конфлікту є відмінності в
культурно-соціальному рівні сторін. До таких відмінностей відносять
різницю в комунікаційній компетентності сторін, відмінності в рівні освіти,
релігійних або соціальних нормах.[3]
Деякі бар‘єри в комунікації виникають через непорозуміння. Таким
чином однією з першопричин конфлікту виникає недостатня кількість
інформації, неповне, нелогічно аргументоване або занадто складне
висвітлення певних фактів. Це викликає в учасника конфлікту неправильне
розуміння логіки партнера, яке часто випливає з вищезазначеної суб‘єктивної
інтерпретації інформації.[3]
Отже, дезорганізація взаємодії виявляється саме у вербальній
комунікації, проте саме за її допомогою конфлікт можна вирішити. Для
вирішення конфлікту необхідно усунути всі бар‘єри комунікації,
організувати діяльність учасників конфлікту таким чином, щоб їх бажання до
протистояння переросло в прагнення до порозуміння.
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СУСПІЛЬСТВІ
Ксенофобія – це негативне, упереджене ставлення суб‘єкта до певних
людських груп (спільнот), та їх окремих представників – «чужинців»,
«інших», «не наших».[2] Вона виявляється у так званих забобонах, міфах, і
соціальних стереотипах як у певному угрупуванні так і у світогляді кожної
людини в цілому.
Наша держава є багато національною і до складу її населення входять
представники понад 130 національностей і народностей. Але частіше
трапляється так, що перебування іноземців є тимчасовим, та зумовлено воно
здебільшого унікальним положенням України між Сходом і Заходом.[1]
У 21 столітті було проведено ряд соціологічних досліджень у висновку
яких було вияснено які є основні варіанти поширення і розповсюдження
ксенофобії, їх причини її виникнення, порядок припинення і мету утворення.
В результаті були визначені такі причини ксенофобії:
1) Незнання, яке в своєму вираженні породжує страх;
2) Типові уявлення українців про іноземців;
3) Соціально-екномічна ситуація, стан ринку праці, рух робочої сили;
4) Приплив емігрантів, збільшення конкуренції на ринку праці;
5) Спонукання певних політичних сил до міжнаціональної боротьби;
6) Військове протистояння між країнами.
7) Розповсюдження фейкової інформації у засобах масової інформації
щодо суті справи, або моменту міжнаціональних чи міжрасових конфліктів.
8) Стереотипізація свідомості.
А основними формами прояву ксенофобії є:
1) Надання оцінки іншим людям не розповсюджуючи цієї інформації.
2) Відкриті заяви проти чужих осіб чи іноземців;
3) Відверта поведінка суб‘єктів щодо інших і відкрите їх неприйняття у
суспільстві.
За даними КМІС з 1994 по 2007 рік було проведено ряд соціалістичних
досліджень.
У 1994–1996 рр.. у середньому 34% дорослого населення готові були
допустити представників інших етнічних груп як членів своєї сім'ї та
близьких друзів, а в 2010–2012 рр. — тільки 17% (опитування 2012 р.
проведене на замовлення центру IHRPEX). Найкраще ставляться до
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україномовних українців (показник соціальної дистанції менше двох балів),
потім ідуть російськомовні українці (2,1), росіяни (2,5), потім, із деяким
відривом, білоруси (3,2), поляки (4,2), вслід за ними йдуть іудеї (4,3). Ще
1994-го іудеї були ближчі, ніж решта неслов'янських груп, а тепер відстань
трохи зросла. Приблизно на одному рівні представлені німці (4,8 бала),
французи (4,8), американці (4,8), канадці (4,9), румуни (4,9). Найгірше
ставляться до африканців (5,5) і роми(5,7). При цьому 35% дорослого
населення не хотіли б допускати в країну ромів, а 18% — африканців.
Також було досліджено, що перед виборами рівень ксенофобії в Україні
теж "підскакував". Швидше за все, у пошуку своєї електоральної ніші
політики підкреслювали розходження між Сходом та Заходом України,
частина їх використовувала й етнічні стереотипи, особливо антисемітизм.
Залежність рівня ксенофобії від віку опитаних зазнала також досить
сумних змін. Якщо на початку досліджень були одні результати то у 20142015 рр., рівень ксенофобії підвищувався з віком (молодь була значно менш
ксенофобна), а в 2015–2016 рр. він став істотно зростати насамперед серед
молоді. Тепер найвищий рівень ксенофобії в осіб пенсійного віку та в молоді.
До проявів ксенофобії відносять: релігійні, етнічні і міжцивілізаційні
прояви. Україна зараз у загальному міжнаціональному конфлікті інтересів
українців і росіян, і як наслідок упереджене і неоднозначне ставлення до
спільноти східного сусіда, етнічні конфлікти виникають найрідше і це
пов‘язано з однорідністю етносу України. А от останнім часом релігійний
прояв ксенофобії почав найчастіше проявлятися в нашому суспільстві,
наприклад останні конфлікти між храмами українського і українського
патріархату, а саме з неприйняттям прихожан у церкву кожного з наявних
єпархій.
З 16 вересня по 1 жовтня 2017 року Київський міжнародний інститут
соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.
Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів віком від 18 років,
що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР
Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України.
 У вересні 2017 до Росії добре або дуже добре ставилися 37% українців,
погано або дуже погано 46%, 17% не визначилися. В Росії ж добре або дуже
добре ставилися до України 32% росіян, погано або дуже погано 53%, 15%
росіян не визначилися.
 Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону — на Заході
позитивно ставляться до Росії 31%, в Центрі теж 31%, на Півдні — 45%, на
Сході — 54%.
 Ставлення населення України до Росії залишається кращим ніж
ставлення населення Росії до України протягом усього періода спостережень
(з 2008 року, див.графік 1),
 Кількість позитивно налаштованих українців з травня 2017 зменшилася
з 44% до 37%, а кількість позитивно налаштованих до України росіян зросла
з 26% до 32%) [3].
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Отже, в процесі виявлення і пошуку характерних даних по сучасному
українському суспільстві, ми знайшли характерні прояви ксенофобії як
руйнівника спільноти і зв‘язків між країнами, расами, національнстями.
Таким чином, ксенофобія—це сила, що руйнує наше суспільство.
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Реформування системи МВС України є одним із найприорітетніших
моментів на етапі вступу нашої країни на новий ступінь розвитку. Тому і
прийнятий закон про Національну поліцію України 7 листопада 2015 року.
У сучасних умовах від працівників поліції вимагається: посилення
професійного потенціалу, забезпечення психологічної готовності до
екстремальних ситуацій та уміння своєчасно реагувати на ситуацію,
захищаючи правопорядок. У період проведення реформування, яке
торкається всієї системи правопорядку МВС психологічне навантаження на
працівників системи ще більше зростає. З огляду на професійну діяльність
працівників з оперативно-розшуковими функціями, їх служба є найбільш
небезпечною та складною. Ці працівники повинні мати високу мотивацію
досягнень, впевненість у собі, позитивну самооцінку, зокрема рішучість, яка
близька схильності до ризику[6].
Формування високого рівня морально-психологічної підготовленості у
співробітників поліції є найважливішим компонентом їх професійної
підготовленості і особливою професійною властивістю особистості.
Деякі дослідники вважають, що професійна деформація є результатом
невідповідності людини суспільній професійній нормі, появам жорстких
професійних стереотипів, наслідком перенесення професійної ролі у сферу
позаслужбових стосунків або впливу специфіки службової діяльності[1].

62

Небажані професійні, соціальні, особисті наслідки професійної
деформації обумовлюють необхідність її своєчасного виявлення,
профілактики та редагування. Вирішення цього завдання сприяє:
- у соціальному плані: захищеності та безпеці громадян, формуванню і
зміцненню позитивного іміджу поліції;
- у професійному плані: підвищенню ефективності оперативнослужбової діяльності, максимальному дотриманню законності і дисципліни;
- у особистісному плані: збереженню психічного здоров‘я працівників,
забезпеченню їх професійного довголіття.
Враховуючи особливі умови праці працівників поліції (часті ситуації із
непередбаченим наслідком, спілкування з асоціальними елементами, ризик
травмування або поранення, психічні та фізичні перевантаження), цілком
логічно припустити, що у цьому виді діяльності професійна деформація буде
розвиватися особливо інтенсивно та масштабно. Наслідком розвитку даного
феномена можуть бути такі прояви поведінки, які не тільки не співпадають із
професійною етикою, не тільки мають глибоке неприйняття у суспільстві,
але й призводять до прямого порушення закону, до правопорушень і навіть
злочинів. У зв'язку із вище вказаним, проблема професійної деформації
працівників поліції вельми актуальна, тому з нею пов'язана ефективність
додержання законності в суспільстві, а через те й надійність усієї
правоохоронної системи в цілому[2, с.5, 6].
Реформування поліції спрямоване на зміну пріоритетів її діяльності – з
державно орієнтованих на суспільно орієнтовані. Актуальність реформ
зумовлена тим, що традиційні стратегії поліцейської діяльності вже не
задовольняють суспільство, яке розвивається в демократичному напрямі. Д.
Грін зазначає, що більшість поліцейських відомств відчуває інформаційний
голод, не може точно ідентифікувати проблеми. Часто їм бракує
адміністративної та культурної гнучкості для миттєвого реагування на
обстановку, що швидко змінюється[4].
Правоохоронні органи багатьох країн узяли на озброєння і сьогодні
активно реалізовують так звану модель Community Policing, що є синтезом
традиційних тактик боротьби зі злочинністю та участі громадськості у цій
роботі. «Community Policing», по суті, стала новою філософією поліцейської
діяльності, за якою поліція сформована згідно з принципом децентралізації її
структури, діє на проактивній основі в тісній співпраці з громадянами,
спільно визначаючи проблеми та розв‘язуючи їх. Відповідно до цієї моделі
відбулися зміни в роботі з персоналом поліції. Дослідження переконують, що
за такої концепції підвищується задоволеність поліцейських своєю роботою,
позитивно змінюється мотивація їхньої праці, розширюється роль
працівників поліції в суспільстві, поліпшуються взаємини як між самими
поліцейськими, так і між поліцейськими й громадянами[5].
Таким чином, професійна діяльність працівника поліції належить до
ряду «складних» професій, які вимагають дуже високі психологічні та
психофізіологічні вимоги до працівників. Особистість працівника поліції
відрізняється складністю та багатозначністю. Вона складається й формується
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в результаті взаємодії багатьох чинників, але головним і визначальним з них
є особистість людини, яка обрала професію поліцейського як одну з головних
своїх життєвих цілей.
Формування особистості працівника поліції - це складний процес
перетворення вимог сучасного законодавства й відповідних відомчих
установок на переконання, звички, особистісні якості, навички та вміння
особи, яка обрала для себе роботу в поліції. Величезне значення для
формуванні особистості працівника поліції мають навчальна підготовка та
професійна діяльність, яка висуває складний комплекс вимог до його
особистісних якостей і професійних навичок, розвиваючи й закріплюючи їх у
структурі особистості. Знання психічних закономірностей і застосування в
процесі службової діяльності певних психологічних методів полегшує
працівнику поліції роботу, допомагає йому регулювати й будувати відносини
з іншими людьми, глибше розуміти мотиви вчинків людей, пізнавати
об‘єктивну дійсність, правильно оцінювати її й використовувати результати
пізнання в практиці. Усе це є необхідним працівнику поліції для того, щоб
здійснювати покладені на нього функції максимально ефективно та з
найменшими втратами власної емоційної рівноваги. Аналіз умов діяльності
щодо виконання службових завдань працівниками поліції показав
необхідність удосконалення методів формування психологічної стійкості до
фрустручого та стресогенного впливу екстремальних ситуацій професійної
діяльності. Доцільність практичних занять і тренінгів виправдовується
існуванням психологічної закономірності: працівник поліції, який
неодноразово потрапляв у важкі умови та впорався з ними, має більше
шансів вийти з честю з чергової екстремальної ситуації, ніж той, хто ніколи
не потрапляв у них [7, с. 228].
Як засвідчує практика, що кращих успіхів у службовій діяльності
досягають ті працівники, у кого міцніші нерви, хто краще вміє
налаштуватися на боротьбу з противником, проявляти в складних ситуаціях
оперативно-службової діяльності свою психологічну стійкість. Оволодіння
працівниками поліції прийомами та методами психологічної саморегуляції є
вельми актуальним завданням сучасності.
Широке впровадження тренінгів з формування у працівників поліції
стійкості й уміння саморегуляції емоційних станів сьогодні має певні
проблеми та перешкоди як суб‘єктивного, так і об‘єктивного характеру.
Проте, як свідчить досвід передових країн, подолати ці проблеми цілком
можливо за умов бажання та волі у процесі проведення якісних змін
діяльності поліції й удосконалення професійних та особистісних складових її
працівників.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ МОЛОДІ
Працювати та отримувати за цю працю винагороду – це можливість бути
вільним та незалежним. Кожна людина, а діти не є виключенням, хочуть та
можуть працювати, обираючи вид зайнятості яке йому подобається. Це
гарантує стаття 43 Конституції України. Окрім Конституції, умови праці
регулюються КЗпП, Законом України «Про працю» та низкою нормативних
документів. Проблеми працевлаштування молоді в Україні є актуальними,
оскільки необхідно на державному рівні створювати умови для
самореалізації молоді та включення її у процеси розвитку України. Це
розширить соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне і
економічне відтворення й розвиток держави. На вирішення цього завдання
також спрямований Закон України «Про зайнятість населення», який вступив
в силу з 1 січня 2013 року.
Вивченням питань прав на працю неповнолітніх займалися такі науковці
як: Коваленко О.О., Боровець О.В., Хуторян Н.М., Жигалкін П.І., Прилипко
С. М., Ярошенко О.М. та багато інших.
Метою роботи є розгляд державних гарантій щодо працевлаштування
молоді в Україні для знання своїх прав, привілей та обрання найкращих умов
з початку своєї кар‘єри.
65

В Україні неповнолітніми громадянами, згідно ст.. 187 КЗпП,
вважаються особи, які не досягли 18 років.
Офіційно, на роботу
приймаються особи з 16 років. Як виняток, за згодою одного із батьків або
особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15
років.[6]
Для виконання легкої роботи, у вільний від навчання час допускається
прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних
училещ, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що
його замінює.[1]
Законодавство України встановлює таку тривалість робочого часу
неповнолітнім:
- для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;
- для працівників віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень;
- для працівників віком від 14 до 15 років, що працюють в момент канікул –
24 години на тиждень.[4,с.6]
Оплата праці відбувається на загальних підставах згідно діючого
законодавства.
Роботодавець, згідно ст. 192 КЗпП, не має права брати на роботу
неповнолітніх громадян, якщо вид діяльності пов'язаний з :
- шкідливими та небезпечними умовами праці;
- підземними роботами;
- пов‘язані роботи з підійманням та переміщенням важких речей;
- нічними та роботою у вихідні дні.[10]
При прийнятті на роботу, роботодавець має укладати трудовий договір в
письмовій формі. Ст. 26 КЗпП забороняє встановлювати роботодавцю
випробувальний термін. Згідно зі ст. 191 КЗпП всі особи, що не досягли 18
років, приймаються на роботу після медичного огляду та, до досягнення
ними 21 року щороку проходять медобстеження. Ст. 189 КЗпП зобов‘язує
вести спеціальний облік працівників, що не досягли 18 років.
Оплата праці осіб, що не досягли 18 років, оплачується в тому ж розмірі,
що і всіх інших працівників за повної тривалості щоденної роботи. Податки
та збори здійснюються відповідно до діючого законодавства України.[5]
Законодавство України передбачило гарантії для осіб, що не досягли 18
років, при наданні відпусток. Так, неповнолітні громадяни, відповідно до ст.
75 КЗпП та частиною 8 «Закону про відпустки», але мають право піти у
відпустку у будь-який зручний для себе час тривалістю 31 календарний день.
[3]
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання
загального порядку звільнення,тільки за згодою служби у справах дітей.
Роботодавець зобов‘язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх
працівників в випадках їх звільнення:
- у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді;
- у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
- за умов зміни в організації виробництва і праці.[ 12,с.34]
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Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його
здоров'ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі та ін. на
яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про
працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з
неповнолітнім.
Відповідно до статті 14 «Про зайнятість населення», молодь, яка
закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової і яка
вперше приймається на роботу, має додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню: підприємствам, установам та організаціям з чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5
відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній
календарний рік.[8] Окрім того, статтею 28 Закону передбачена державна
підтримка молодих спеціалістів, які працевлаштовуються на селі. Таким
працівникам надається житло на строк їх роботи та одноразова адресна
допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. У разі,
якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше
десяти років, житло передається йому у власність.[2]
Таким чином, держава створила максимально зручні державні гарантії
та, якщо ними користуватись, молодий спеціаліст буде почувати себе
впевнено та захищено не дивлячись на економічні та політичні негаразди в
країні.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА
ПОСЛУГ
З розвитком ринкових відносин та постійного розвитку конкуренції на
ринку товарів і послуг все більше значення має просування виробленої
продукції за рахунок реклами та створення торгових знаків для
відокремлення себе від інших виробників аналогічної продукції або послуг .
Під час входження на ринок, товаровиробники вкладають досить суттєві
кошти в рекламу. Не виключенням є і торговий знак та її реєстрація.
Торговий знак для товарів та послуг, згідно ст. 492 Цивільного кодексу
України — це збірне поняття для торгової марки, товарного знаку, товарної
марки, логотипу, зображення тощо, яке складається з комбінації знаків або
позначень, які призначені для вирізнення товарів чи послуг що
виробляються.[8] Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Торговий знак свідчить
про якість товарів, повинен асоціюватись з довірою клієнтів до виробника.
Використання торгового знаку несанкціонованими виробниками може
призвести до великих збитків компанії-оригіналу. Для цього законодавство
України створило нормативну базу, що захищає виробника від цих проблем.
Основним документом є Закон України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг». Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку
з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг.[3]
Реєстрація знаків для товарів та послуг розпочинається з оформлення
документації. Під час підготовки документів, керуватись необхідно Наказом
Держпатенту ғ116 від 28.07.1995 р. «Правила складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг».
Питання проблем реєстрації знаків для товарів та послуг досліджували
науковці як з точки зору економіки так і з позиції правового регулювання.
Окремі аспекти досліджувалися такими науковцями, як Ситцевий В.,
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Кириченко Я., Расомахіна О., Святоцький О., Петрова В., Барбашин С. тощо.
Під час реєстрації у виробників виникають проблеми, які можна виділити
наступним чином:
 обрання торгового знаку, якого ще немає в базі даних знаків для
товарів та послуг.[4] Під час обрання назви, виробник керується своїми
внутрішніми побажаннями, чи опирається на вироблену продукцію, але така
назва або зображення може вже існувати. Для початку необхідно розробити
унікальну назву для своєї продукції.
 під час заповнення заявки на реєстрацію знаку може бути допущена
помилка, що призводить до збільшення строків отримання свідоцтва про
реєстрацію;
 під час реєстрації, замовник стикається з проблемою вибору класу з
переліку класів, куди віднести свій знак. Реєстратор може зареєструвати
товарний знак в будь-якому класі, але, якщо протягом трьох років товари під
торговим знаком не випускаються, інший конкурент в судовому порядку
може оскаржити власність торгового знаку на свою користь;
 проблема економії коштів на перевірку торгового знаку в базі також в
майбутньому може призвести до ускладнень. Така послуга надається
Укрпатентом та зберігає спокій виробника щодо свого іміджу в
майбутньому;
 реєстрацію краще здійснювати на одного власника і однією мовою.[6]
Таким чином, якщо всі вище наведені проблеми враховані, для
реєстрації подаються: заявка, перелік класів, зображення ТМ, квитанція про
оплату збору, список товарів і послуг, щодо яких буде використовуватись
знак.
Найголовнішою проблемою під час реєстрації знаків для товарів і
послуг це відмова у цій самій реєстрації. Реєстрація торгового знаку
передбачає певні етапи, на яких заявник може отримати відмову у реєстрації.
1. Оформлення та подання заявки на реєстрацію торгової марки . На
даному етапі проводиться експертиза поданої заявки. В ній можуть
відмовити. Відповідь надається протягом 1-3 днів. Перевірка відбувається по
критеріям формальної заявки та по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак. Якщо всі умови виконано, замовнику надається
повідомлення про встановлення дати заявки, якщо ні, то заявник змушений
перевіряти всі свої дані та, в разі необхідності виправляти їх та знову
подавати.
2. Другий етап передбачає перевірку заявленого позначення —
зображення, тексту, комбінації цифр, букв чи символів щодо наявності
підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті
5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг». На даному етапі перевіряється знак на позначення щодо
порнографічного характеру, антидержавних, расистських лозунгів,
екстреміських позначень, на нецензурність слів чи виразів тощо.
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Забороняється використання зображень державних знаків будь-яких країн, їх
символіки тощо.[1]
Здійснюється перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови
у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Перевіряється, чи не є
заявлене позначення таким, що: не має розрізняльної здатності; є
загальновживаним як позначення товарів певного виду; є загальновживаним
символом і терміном; вказує на вид, якість, кількість, властивості, склад,
призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх
виготовлення чи збуту; є оманливими або таким, що може ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.[7]
Торговий знак не буде зареєстрований якщо вже існують подібні
зареєстровані знаки, якщо такі символи чи зображення охороняються
міжнародними договорами, учасником яких є Україна, знаки, що
охороняються Мадридською угодою.[2] Не можна використовувати знаки
загальновідомих брендів, найменувань місць походження., будь-які
зображення творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з
них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права
або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них,
портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. У разі негативного
рішення щодо реєстрації торгового знака, замовник протягом двох місяців
має право надати докази щодо правомірності такого знаку.[2]
В разі позитивної перевірки, тільки тоді виноситься рішення про
реєстрацію знака.
Отже, головними проблема під час реєстрації знаків для товарів і послуг,
замовник стикається перш за все з проблемою аби не зробити плагіат.
Законодавство України передбачає певну процедуру реєстрації торгових
знаків, але строк їх реєстрації досить суттєвий. Для уникнення таких проблем
необхідно знизити строк реєстрації мінімум до двох місяців та вдосконалити
систему самостійної перевірки засобами електронного зв‘язку.
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У дослідженні проводиться аналіз парламенту як інституту
представництва.
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Народне представництво - система представницьких органів державної
влади та місцевого самоврядування. Даний інститут має свої витоки ще в
первісному суспільстві, в античності його можна охарактеризувати як
аристократичний, в Середньовіччі як станово-представницький і лише в
Новий час його визнали засобом волевиявлення народу
Парламент сьогодні відрізняється рядом рис: по-перше, парламент загальнонаціональний представницький орган; по-друге, це законодавчий
орган; по-третє, парламент є постійно діючим органом.
На думку українського правознавця професора В. П. Колісника
парламент виконує функцію своєрідного «форуму націй», він виконує такі
ключові завдання у сфері державотворення, як представництво інтересів
усього народу на загальнодержавному рівні, а також втілення волі народу у
формі прийняття законів та контроль за їх виконанням [1, c.252]. Про
необхідність делегування влади представницьким органам інтересів усього
народу на загальнодержавному рівні та міжнародних відносин говорив
російський правознавець Б.Н. Чічерін. Стародавні народи приймали
політичні рішення, зібравшись на площі, але потім це виявилося неможливим
тому, що громадян ставало більше. Проведення зборів забирало багато часу.
Право голосу в народному віче поступово замінювалося новим виборним
інститутом: виділяли певне коло осіб, які присвячували себе політичному
життю, тобто займалися лише політичною діяльністю. На думку В.П.
Колісника, виникає проблема: людина, передаючи свої права представнику,
вважає, що той буде приймати рішення у відповідності з його інтересами.
Проте, представник не може рахуватися лише з волею приватної особи, він
повинен діяти в інтересах держави, що є утиском прав конкретних осіб.
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Тому, з тих пір, як Велика французька революція дала поштовх ліберальним
ідеям, народи Західної Європи прагнуть вирішити дану проблему, створивши
в своїх державах демократичну систему, в основі якої лежало б народне
представництво [2, c.9]. М. Вебер стверджував, що інститути народного
представництва є умовою прогресу. Більш того, вони є сполучною ланкою
між суспільством та верхівкою, що визначає політичне життя [3, c.233].
Однак, Т. Гоббс виступає проти ідеї представництва тому що, у носія прав
народу в будь-якому випадку свої інтереси будуть стояти вище за волю
інших [4, c.142]. Так само і Ж.-Ж. Руссо заперечує інститут представництва,
але з інші причини, стверджуючи, що влада повинна належати безпосередньо
народу [5, c.181].
Формування парламенту, що діє на основі сучасних принципів, в Україні
носило складний і тривалий характер. Перший в історії інститут прямої
народної участі у визначенні долі Вітчизни - віче. Псковське, Новгородське,
Київське віче є зразками участі населення в справах держави у КиївськоНовгородської Русі. Далі, на території сучасної України діяли Земські
собори та Боярські Думи, які не мали характеру загального представництва,
але відігравали помітну роль у законотворчій діяльності.
Першим попередником Верховної Ради України була Центральна Рада
Української народної республіки
Діяльність Центральної ради Української народної республіки дала
сучасному парламентаризму: принцип формування нижньої палати
парламенту на основі виборчого права, представництво народних інтересів,
поняття законодавчої ініціативи, фракційне розділення депутатів.
Незважаючи на те, що Центральна рада Української народної республіки
являла собою орган державної влади, вона не була здатна істотно вплинути
на суспільне життя країни. У період радянської влади принцип поділу влади
був відкинутий. Тим самим держава відмовилася і від парламентаризму
європейського типу. На сьогоднішній день, згідно Конституції України,
державна влада в Україні здійснюється на основі принципу поділу влади на
:законодавчу, виконавчу і судову. Історичний розвиток представницьких
органів в Україні - частина загальноєвропейського процесу становлення
представницьких органів. Говорячи про Україну, слід зазначити, що для такої
величезної країни з населенням у 45 мільйонів, не представляється інших
варіантів для вираження волі народу. Парламентаризм - це єдиний засіб, який
забезпечує еволюційний розвиток суспільства, приводячи суспільний устрій
у відповідність з мінливими умовами.
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Активність особистості розглядається як спроможність діяти на основі
власних цілей, ідеалів та потреб. Чим вищий рівень цивілізованості
суспільства, економічного та духовного розвитку, тим багатшими і
різноманітнішими є його потреби. Внутрішніми спонуками до дій стають
мотиви, які є результатом усвідомлення особистістю своїх потреб і
виявляються в конкретних прагненнях їх задовольнити. Активність, що
виражає внутрішній світ людини, зумовлює її життєве спрямування.
Жорсткими регуляторами поведінки є переконання.
Переконання - це система мотивів особистості, що спонукає її діяти
відповідно до своїх поглядів і принципів. Підґрунтя переконань становлять
знання, які є для людини істинними, незаперечними, в яких вона впевнена.
Особливістю переконань є те, що в них знання постають в єдності з
почуттями, захоплюючи всю особистість. Переконання є там, де є
страждання та муки сумління, коли порушуються принципи в діях і вчинках.
Силу переконань як мотивів поведінки влучно характеризує відоме
висловлювання, де вони порівнюються з путами, яких людина не може
розірвати, не розірвавши свого серця. Переконання особистості можуть
виявлятися в різних сферах її життя та діяльності і залежно від цього
поділятися на моральні, інтелектуальні, естетичні тощо. Переконання стають
потужною рушійною силою за умови, що дії, які зумовлюються цими
переконаннями, стають звичними. К. Д. Ушинський добру звичку називав
моральним капіталом, вкладеним людиною у свою нервову систему. Капітал
звички від вживання зростає і дає людині змогу плідно застосовувати свою
дорогоцінну силу - силу свідомої волі, не витрачати зусиль своєї свідомості
та волі на боротьбу з труднощами, які були вже подолані.
З переживаннями тісно пов‘язані людські ідеали. Ідеал - це образ
реальної людини або створеного особистістю взірця, яким вона керується в
житті впродовж певного часу, визначає програму майбутнього
самовдосконалення. У цьому сенсі доцільно вказати на значущість
установки, оскільки - це не усвідомлюваний особистістю стан готовності до
діяльності, за допомогою якої може бути задоволена та або інша потреба.
Установка може виявлятися у стандартизованих судженнях, некритично
засвоєних людиною в процесі
спілкування з іншими людьми, в
упередженості, у виокремленні з оточення того, що має для неї важливе,
життєве значення. Особистість може бачити в об'єктах та життєвих явищах
те, що вона хоче бачити, а не те, що є насправді. Установки можуть бути і
позитивними, якщо вони грунтуються на довірі, симпатії, схвальній
громадській думці, і негативними, коли вони мають упереджений,
необ'єктивний
характер.
Специфічною
формою
установки
є
внутрішньогрупова навіюваність як неусвідомлювана думка групи. В
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усвідомлюваних мотивах завжди виявляється мета діяльності особистості.
Об'єкт, що може задовольнити потреби особистості, постає в її свідомості як
мета. Якщо особистість чітко усвідомлює власний життєвий шлях і життєву
мету й передбачає реальні шляхи для ЇЇ досягнення, то розкривається
перспектива особистості, яка буде поєднувати переконання, ідеали та
установки. Перспектива робить дії людини впевненими, цілеспрямованими,
живить їх енергією. Брак життєвої перспективи або її втрата можуть
викликати стан фрустрації, тобто порушення планів, зневіру, безнадійність,
відчай. Потрапивши у такий психологічний дискомфорт, особистість втрачає
здатність до об'єктивної оцінки фактів життя, виявляє агресивність,
роздратованість. Форми прагнень: мрія - створений фантазією образ
бажаного майбутнього; пристрасті - потреби непереборної сили; ідеали потреба діяти у відповідності зі зразком, обраним для наслідування;
неусвідомлені мотиви. Установка - це готовність діяти певним чином.
Вивчав установку грузинський психолог І.Т.Бжалава. Був зроблений
експеримент: 10-15 разів пропонували порівняти різні за вагою кульки, а
потім замінювали їх однаковими. У досліджуваних виникала ілюзія їх
нерівності у вазі. Причина - готовність до того, що кулі будуть неоднаковими
за вагою. Установки утворюються в результаті повторюваних ситуацій і
визначають позицію людини в нових обставинах. Потяги - спонука
діяльності, не досить чітко усвідомлена потреба. Незрозуміле, що приваблює
в об'єкті, ціль діяльності, до якої спонукає потяг. У вітчизняній психології
розглядається як початковий етап формування мотивів, які потім
усвідомлюються і перетворюються на прагнення. Сукупність усіх видів
спонукань (потреби, переконання, ідеали, потяги, установки, ідеали)
утворюють сферу мотивації.
З метою виявлення факторів особистісної активності студентської
молоді було проведено письмове опитування студентів Т-21д і ХТ-21д ВТЕІ
КНТЕУ впродовж лютого місяця 2018 року. Всього експериментальною
процедурою охоплено 30 чоловік. Анкета включала такі запитання: 1) чи
відомі вам люди, які мають міцні переконання? 2) ваше ставлення до тих,
хто має міцні переконання? 3) я – людина, яка має чітко визначені цілі
власного життя? 4) мати визначену ціль у житті неможливо тому, що.. 5) ті,
хто прагнуть досягти ідеалу, викликають у мене… Аналіз одержаних
результатів дає підстави для таких висновків: стверджувальних відповідей на
перше запитання дали 73,3% опитаних; ні – 20%; не можу пригадати – 6,6%.
Відповіді на друге запитання були такими: позитивне – 56,6%; нейтральне –
40%; негативне – 3,3%. Відповідаючи на третє запитання студенти
відзначили: 46,6% - чітко визначені цілі; 40% - частково; 13.3% - не
визначені. Переважна більшість опитаних (83,7%) вказали на те, що мати
визначену ціль у житті – неможливо. Причиною цьому, на їх думку, є те, що
в нашому житті інколи виникають такі ситуації, що наші цілі можуть
змінюватися, тобто відкладатись на майбутнє. Можна стверджувати, що
90,1% схвально ставляться до тих, хто прагне досягти ідеалу.
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Отже, опитані студенти підтвердили намагання мати міцні
переконання та ідеали. Однак, не завжди бачать шляхи їх досягнення.
Спонукання в широкому розумінні регулюють діяльність: момент
виникнення і припинення, міру зусиль, напруженість перебігу. За функціями
у регуляції виділяють три види спонукань: 1) потреби - як джерело
активності, їх вивчають, щоб зрозуміти, чому людина розпочинає діяльність;
2) переконання – вказують, на що спрямована активність, чому обрані саме ці
форми поведінки; 3) ідеали (прагнення, бажання, установки) регулюють
напруженість діяльності і міру докладених зусиль. У сукупності це становить
мотивацію, яка
визначає спрямованість особистості. У визначенні
спрямованості - головне оцінка активності особистості, її життєвої позиції з
точки зору цінності для суспільства, а у визначенні мотивації - зміст і
динаміка (напруженість, швидкість перебігу, інтенсивність) системи
спонукань до діяльності (Асєєв В.Г).
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Сьогодні в Україні все більше уваги приділяється питанням захисту
авторських прав, у тому числі в мережі інтернет.
Законодавство України визначає авторське право як особисті немайнові
права авторів та їх правонаступників, пов‘язані із створенням та
використання творів науки, літератури та мистецтва [2]. Відомо, коло
об‘єктів авторського права не є вичерпним, а розвиток науки, культури
створює нові сфери та форми, в яких об‘єкти можуть існувати. Однією із
сфер застосування норм авторського права є діяльність в мережі Інтернет.
Мережа Інтернет зв‘язана глобальним адресним простором та базується на
Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами [3, п. 16 ч. 1 ст.
1].
Під авторським правом розуміють, надане законом право автора твору
оголосити себе творцем, відтворити цей твір, розповсюджувати його або
доводити його до відома публіки будь-якими способами і засобами, а також
виключне право надавати дозвіл іншим особам використовувати цей твір
визначеним способом – роз‘яснює Всесвітня організація інтелектуальної
власності [1]. У цивільному праві авторським правом називають
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правовідносини, які виникають із створенням та використанням творів науки,
літератури і мистецтва [5].
На охороні авторських прав стоять закони України: Кодекс України про
адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон
України «Про авторське право і суміжні права»(1993р.), «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і
суміжних прав у мережі Інтернет (2015р.), Закон України ғ1977-VIII «Про
державну підтримку кінематографії в Україні (2017р.)
Авторське право передбачає захист майнових і немайнових прав автора.
Причому немайнові права, а саме право на авторство. На ім‘я, на
відкликання, на оприлюднення і на захист репутації, дозволити задовільнити
моральні інтереси автора і не мають прямої економічної вигоди.
Майнові права (копірайт) захищають виключні права автора на твір –
його інтелектуальну власність. Автор завжди зацікавлений у тому, щоб його
твір не став джерелом доходу третіх осіб або об‘єктом плагіату. Разом з тим
неможна обмежувати доступ до авторських творів – це гальмує розвиток
суспільства, та не завжди в інтересах держави і самого автора.
Доводити про порушення своїх прав в першу чергу повинен сам автор.
Як правило, правовласники з метою захисту своїх прав зверталися з
письмовими вимогами до осіб, які порушують їх права або до власників
веб-сайтів з письмовими вимогами припинити порушення авторських прав.
Такі письмові звернення були безрезультатними і правовласники зверталися
до суду.
На сьогоднішній день мова йде про такі самі вимоги правовласників про
припинення порушення, однак форма заяви, процедура подачі та розгляду
тепер чітко зарегламентовані, наприклад, стаття 52-1 Закону України «Про
державну підтримку кінематографії в Україні» передбачає, що при
порушенні будь-якою особою авторського права і суміжних прав мережі
Інтернет, автор (заявник) має право звернутися до власника веб-сайту та вебсторінки, на яких розміщена інформація, із заявою про припинення
порушення. Така заява надсилається власнику веб-сайту з одночасним
направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає послуги
або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.
Заява про припинення порушення регламентована. Вона повинна
містити: відомості про заявника (ім‘я, місце проживання або
місцезнаходження, адреса електронної пошти, або поштова адреса); вид і
назву об‘єкта авторського права і суміжних прав, про порушення права на
який йдеться у заяві; мотивоване твердження про наявність у заявника
майнових прав інтелектуальної власності на об‘єкт авторського права і
суміжних прав, зазначених у відповідній заяві з посиланням на підставі
виникнення таких прав та строк їх дії. При чому, згідно ст. 164-18 Кодексу
України
про адміністративні правопорушення наведених за відомо
недостовірної інформації щодо авторського права і суміжного права у заяві,
тягне за собою накладання штрафу від 1000 до 2000 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян; гіперпосилання на електронну інформацію
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розміщену або використану на веб-сайті; вимогу про унеможливлювання
доступу до електронної інформації на веб-сайті; відомості про постачальника
послуг хостингу, який надає послуги і ресурси; твердження заявника, що
наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про
порушення яких заявлено, перевірено адвокатом [4].
Відповідно до ч. 11 ст. 52-1 Закону власників веб-сайтів та
постачальники послуг хостингу, крім фізичних осіб, які не є суб‘єктами
господарювання, зобов‘язані розміщувати у вільному доступі на власних вебсайтах чи є в публічних базах даних записів про доменні імена достовірну
інформацію про себе: повне ім‘я або найменування власника веб-сайту,
хостингу; повну адресу; контактну інформацію.
Якщо на веб-сайті та в доменних іменах відсутні відомості про власника
веб-сайту і в зв‘язку з неможливістю звернутися до нього із заявою про
припинення порушення, заявник має право звернутися до постачальника
послуг хостингу із заявою про припинення порушення, допущеного
власником веб-сайту. Якщо заява залишається без розгляду, постачальник
послуг хостингу зобов‘язаний не пізніше 24 годин з моменту отримання такої
заяви, надіслати власнику веб-сайту її копію. Власник веб-сайту впродовж 24
годин з моменту отримання від постачальника послуг хостингу копії заяви
про припинення порушення з боку власника веб-сайту зобов‘язаний
унеможливити доступ до електронної інформації, щодо якої подано заяву,
або надіслати повідомлення про відмову у задоволенні заяви, та повідомити
про це постачальника послуг хостингу.
При вжиті заходу постачальник послуг хостингу повідомляє заявника та
власника веб-сайту впродовж 48 годин з моменту отримання постачальником
послуг хостингу заяви про припинення порушення, який допустив власник
веб-сайту.
Стаття 164-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення
встановлює відповідальність у вигляді штрафу від п‘ятисот до тисячі
неоподаткованих мінімумів доходів громадян за порушення умов правил, що
визначають порядок припинення порушень авторського права.
Одним із засобів охорони авторського права є ліцензування творів, яке
дозволяє захистити всі або частину авторських прав залежно від вибору
правовласника.
Таким чином, якщо власники авторських прав могли звертатись до
власників веб-сайтів, веб-сторінок зовсім безрезультатно, адже ці заяви
могли бути проігноровані, то тепер розгляд заяви про припинення порушення
власником веб-сайту носить обов‘язків характер.
Можна констатувати, що в нашій країні необхідно вдосконалювати
законодавство захисту авторських прав. Дуже важливо, щоб у найкоротші
терміни держава визначила правові рамки, в яких повинен існувати і
розвиватися Інтернет. Від цього залежить наскільки будуть захищені
авторські права в Інтернеті.
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Сьогодні кожного користувача мережі можна вважати потенційним
порушником законодавства. Тому так важливий рівень правової культури і
правосвідомості суспільства.
Наше законодавство ще мало містить нормативних актів, які б прямо
вказували на використання Інтернету серед можливих способів порушення
прав, однак воно в цілому направлено на захист авторського права в усіх
сферах, що серед них, включає в себе і Всесвітню мережу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ЇЇ
РОЛЬ В РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Патріотизм як найважливіша складова національного відродження та
духовних цінностей суспільства апріорі покликана бути стабілізуючим
чинником громадянської злагоди у незалежній Українській державі і саме від
нього значно залежить імовірність подолання розшарування українського
суспільства на рахунок низки вкрай актуальних національних та суспільних
питань.
Сучасний стан справ в Україні, зокрема зміна суспільних настроїв та
пріоритетів, геополітичні та внутрішньополітичні трансформації, гібридна та
інформаційна війна, ін. зумовлюють, з одного боку, наростання суспільної
активності, піднесення патріотизму в українському суспільстві, підвищення
рівня національної свідомості, водночас з іншого, – апатію та нівелювання
патріотичних цінностей, втрату національної ідентичності. Нерозвиненість у
багатьох
українців
патріотичних
почуттів,
несформованість
загальнонаціональної ідеї та розкол населення своїми наслідками мали в тому
числі «кримський «референдум», а невдовзі й збройний конфлікт на сході
країни, ін. Безперечно, російська агресія викликала хвилю патріотизму, яка
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сколихнула всю Україну. Самоорганізація українського суспільства,
відданість і героїзм пересічних громадян, військовослужбовців та
добровольців виявилися одними з визначальних факторів, що дозволяють
зупинити агресора. У той же час, очевидними є системні проблеми у
забезпеченні національної безпеки. Зокрема, під час прямого протистояння з
противником певна частка особового складу силових структур виявилася
неготовою до виконання своїх обов‘язків і перейшла на бік агресора [1].
Серйозний вплив на настрої українських громадян мають зміни у житті
держави та суспільства, в міжнародному оточенні України. Йдеться, зокрема,
про погіршення соціально-економічного самопочуття громадян, зниження
рівня довіри до інститутів влади, політичних партій, окремих політиків,
активні спроби дестабілізації ситуації в Україні з боку країни-агресора,
відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні
Криму, певне зниження уваги до України з боку міжнародної спільноти та
посилення впливу Росії на політичні процеси в деяких країнах Заходу,
суперечлива позиція окремих держав Європи в питаннях бачення
європейського майбутнього України та окремих аспектів її відносин з ЄС.
Як наслідок, національна свідомість українців сьогодні, як рідко коли
раніше, є вкрай неоднорідною. Очевидними, зокрема, є розбіжності в
настроях жителів різних регіонів України на рахунок напряму подальшого
геополітичного розвитку держави, відновлення територіальної цілісності
України та вибору моделей співіснування з жителями територій, які на
сьогодні є окупованими, доцільності примирення та порозуміння з ними.
Безперечно, події останніх років на формування громадянської думки
населення вплинули вкрай суттєво. Так, героїзм і самовідданість українських
військових, добровольців, волонтерів, продемонстровані в боротьбі проти
російської агресії та сепаратистських рухів, а також російська агресія проти
України та події Майдану значною мірою посилюють почуття патріотизму,
водночас, дії влади з реалізації реформ у 2014-2017 рр., навпаки,
послаблюють почуття патріотизму у значної частини населення. Та, у
підсумку, рівень національної свідомості громадян продовжує залишатися
доволі високим: дві третини українців вважають себе патріотами України,
три чверті громадян засвідчують наявність у них почуттів патріотизму,
любові до України. Попри складну соціально-економічну ситуацію,
більшість все-ж-таки вірять у здатність України подолати існуючі проблеми і
труднощі, а також те, що перспективи гідного життя в Україні, – меншою
мірою для себе, а більшою – для дітей та онуків, все одно мають місце бути
[2].
За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою
«Рейтинг» у серпні 2017 року, 83% опитаних зазначили, що вважають себе
патріотами своєї країни. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 р.,
загальна кількість патріотично настроєних громадян майже не змінилася.
Лише 10% висловили протилежні міркування, ще 7% не змогли дати
відповіді на це питання. У всіх макрорегіонах України, частка тих, хто
вважає себе патріотом України, перевищує 75%: на Заході таких 88%, у
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Центрі – 84%, на Сході – 83%, на Півдні – 77%. Водночас у південних
областях 18% опитаних заявили, що не можуть говорити про себе, як про
патріотів своєї країни. На Сході таких респондентів – 11%, у Центрі – 8%, на
Заході – 5%. Прикметно, що чим старшими є респонденти, тим більше серед
них тих, хто вважає себе патріотом.
Під впливом суспільно-політичних процесів останніх років в Україні
відбулися серйозні зміни також в аспекті мовної ідентичності громадян
(зокрема, зросла частка громадян, які вважають українську мову рідною), але
не в мовних практиках, які виявилися більш стійкими, відтак, тому можна
говорити про суперечливість мовної ідентичності та мовних практик
(найбільшою мірою це проявляється у Південному регіоні). У представників
молодших вікових груп поступово змінюється мовна ідентичність за
збереження мовних практик у родинному спілкуванні. Так, більшість (69%)
громадян вважають рідною мовою українську, 27% – російську, 2% – іншу
мову [3].
На національну свідомість населення суттєвий вплив здійснює також
розмежованість суспільної думки щодо національної ідеї. Чинниками
роз‘єднання, зокрема, є федералізація України, вступ до певного оборонного
союзу (з НАТО чи з Росією), відмову від повернення окупованих територій (у
т.ч. згоду на надання особливого статусу окремим районам Донецької та
Луганської областей). Так, жителі Донбасу частіше, ніж жителі інших
регіонів, вважають, що громадян України найбільше роз‘єднують ставлення
до війни на Сході України (54%) і ставлення до Росії (50%), а разом з
жителями Сходу вони частіше, ніж жителі інших регіонів, вважають, що
громадян України найбільше роз‘єднує ставлення до Європи і США
(відповідно, 40% і 42%). Жителі Сходу, частіше, ніж жителі інших регіонів,
дотримуються думки, що громадян України найбільше роз‘єднує ставлення
до влади і державної політики (56%).
Більшість громадян, разом з тим, вважають, що спільне бачення
майбутнього, спільні проблеми, які стоять перед Україною сьогодні, можуть
бути основою для єднання українського суспільства. Понад 80% населення
переконані, що країні потрібна спільна для всіх громадян національна ідея.
Понад 82% жителів країни впевнені, що українську молодь варто виховувати
з почуттям любові до країни та повагою до своєї історії, на думку більшості –
молодому поколінню українців буде легше досягти єдності між собою,
солідарності і взаємодопомоги, якщо воно буде дотримуватися єдиної
національної ідеї. На думку більшості, в майбутньому Україна буде високо
розвинутою, демократичною, впливовою європейською країною або піде
особливим шляхом розвитку. ―Песимістичні‖ варіанти майбутнього України
підтримує незначна частка населення [3].
Таким чином, позитивні зміни в національній самосвідомості українців
потребують успіхів у подоланні соціально-економічної й політичної кризи в
Україні. Передумовою оздоровлення національної свідомості українського
суспільства, на наш погляд, має бути пошук та створення системи єдиних
цінностей, цілісність ідеї, збалансованість якої дасть можливість усвідомити
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суспільству національні інтереси, переосмислити державно-національну
ідентифікацію України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У сучасних наукових працях активність як наукова категорія
досліджується в різних аспектах: біологічному, психологічному,
соціологічному. Так, у біологічному аспекті вона розкривається в зв‘язку із
пристосуванням організму до оточуючого середовища, як реакція на
подразнення зовнішнього середовища. Розкриттю сутності активності сприяє
логіко – семантичний аналіз поняття.
Слово «активність» походить від латинського «activus» і означає діяльну
участь у будь-чому, енергійну діяльність. У окремих словниках тлумачення
слова «активність» немає, але є визначення «активний»: діяльний,
енергійний, – про людину, її поведінку, ставлення до оточуючого, до того,
що відбувається, таку, котра прагне до участі у всьому, виявляє себе в
діяльності, в діях [2, с. 12].
Активність людини і форми її виявлення розвинулись історично й мають
соціально спрямований характер.
Щодо джерела активності особистості у психології існували різні
погляди.
Уперше питання про активність особистості було порушене
австрійським психіатром З. Фрейдом — фундатором теорії та практики
психаоналізу.
Основні положення цієї теорії обґрунтовують думку, що джерелом
активності людини є інстинктивні спонукання, які вона має від народження і
які передаються по
спадковості. Це світ інстинктів, біологічних і
фізіологічних потягів, неусвідомлюваних імпульсів, природа яких
―невідома‖. Основним стосовно його вчення є визнання пріоритету
біологічного в людині. Позитивним у вченні З. Фрейда можна вважати його
звертання до царини підсвідомого у психіці людини, яке істотно
позначається на її життєдіяльності. Неофрейдисти, керуючись основними
постулатами З. Фрейда про підсвідоме, ішли в напрямку обмеження
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сексуальних потягів у з‘ясуванні психіки людини та пошуках нових
рушійних сил людської поведінки. Неофрейдизм виходить з визнання
вирішальної ролі середовища та механізмів соціального характеру. У
підсвідомому місце нереалізованих сексуальних потягів посідають прагнення
до влади внаслідок усвідомлення особистістю своєї неповноцінності
(А. Адлер), неможливості досягти гармонії із соціальною структурою
суспільства та зумовленого цим почуття самотності (Е. Фромм) .
Можна із впевненістю сказати, що особистісна активність як особлива
форма активності особистості характеризується позитивним досягненням
певного результату з метою отримання задоволення.
Тому розглянемо види активності, які подані в узагальненому вигляді
таблиці 1.
ғ
з\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Таблиця 1. Види активності
Види
Визначення
активності
Психічна
співставляється у психофізіологічних дослідженнях з
активність
активованістю (індивідуальним рівнем активації)
особлива роль належить когнітивному результату,
Когнітивна
який переживається людиною як почуття задоволення
активність
від отриманої інформації
центральне ядро якої складають когнітивні функції та
Розумова
процеси, у тому числі прагнення до різноманітності,
активність
допитливості.
Творча
здатність суб‘єкта до внутрішнього ―довільного‖
активність
цілепокладання.
Комунікативн проявляється в ситуації спілкування, визначається
а активність
соціальними функціями людей.
Соціальна
міра прояву сил, можливостей, і здібностей людини
активність
як члена соціуму.
Трудова
взаємопов‘язана з інтелектуальними та розумовими
активність
процесами.

Отже, задоволення від власної активності особистість може досягати у
різних сферах.
Розроблюючи проблему активності особистості, вітчизняна психологія
виходить з визнання того, що джерелом активності особистості є її органічні
та духовні потреби.
Сам процес задоволення потреби сприяє розвитку та відтворенню нових
потреб, які неминуче породжуються різними сферами суспільного буття
людей та їхньою діяльністю. Що вищий рівень цивілізованості суспільства,
економічного та духовного розвитку, то багатшими й різноманітнішими є
його потреби. Внутрішніми спонуками до дій стають мотиви, що є
результатом усвідомлення особистістю своїх потреб і виявляються в
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конкретних прагненнях до їх задоволення. Мотив – це реальне спонукання,
яке змушує людину діяти у певній життєвій ситуації, за певних умов.
Поширеними мотивами людської активності є інтереси. Інтерес — це
стійке, вибіркове, емоційно забарвлене прагнення особистості до
життєвозначущих об‘єктів. Інтереси виникають на ґрунті потреб, але не
зводяться до них. Потреба виражає необхідність, а інтерес завжди пов‘язаний
з особистою зацікавленістю об‘єктом, із прагненням більше його пізнати,
оволодіти ним. Інтегрованим показником соціальної цінності орієнтацій
особистості є її спрямованість. Спрямованість особистості — це система
домінуючих цілей і мотивів її діяльності, які визначають її самоцінність і
суспільну значущість. Спрямованість разом зі світоглядом є вищим
регулятором поведінки і дій людини.
З метою дослідження форм проявлення активності студентської молоді,
нами було проведене анкетне опитування студентів Т–21 і ГРС–21 ВТЕІ
КНТЕУ впродовж лютого місяця 2018 року. Всього експериментальною
процедурою було охоплено 30 студентів. Анкета включала такі запитання:
1. Скільки часу впродовж доби Ви можете відвести на активний
відпочинок (1 год; 2 год; 3 год; більше)?
2. Яка форма активності викликає у Вас найбільше задоволення
(розумова; комунікативна; трудова; соціальна; творча)?
3. Спогади про які види занять викликають у Вас приємні переживання?
4. Чи часто Вам доводиться себе примушувати себе виконувати те, що є
Вашим обов‘язком (так; ні; важко відповісти)?
Одержані результати вказують на те, що 44,3% опитаних студентів
відводять на активний відпочинок більше 3–х год. на добу; 26,6% – 3 год. на
добу; 20,0% – 2 год; 10% – 1 год.
Найбільше задоволення з–поміж опитаних викликає така форма
активності як: творча (50,1%); комунікативна (44,3%); соціальна (16,6%);
розумова (10,1%). Відповідь на третє питання дала можливість виявити, які
види занять викликають приємні спогади: заняття спортом – 30%;
спілкування з рідними, друзями 20,2%; читання книг – 20,1%; туризм –
16,6%; музика – 6,6%; заняття візажем, навчання, малювання – 3,3%.
Само примушування, як спосіб спонукання до активності: застосовують
– 50,1% опитаних, не вдаються до такого способу – 26,6% і 23,3% – важко
відповісти.
Отже, психологічна природа активності студентів проявляється у
здатності формувати цілі та досягати їх; більше половини опитаних
орієнтовані на творчість у своїй діяльності; студенти мають задоволення від
активної комунікації.
В усвідомлюваних мотивах завжди виявляється мета діяльності
особистості. Об‘єкт, що може задовольнити потреби особистості, постає в її
свідомості як мета. Якщо особистість ясно усвідомлює життєву мету й
передбачає реальність її досягнення, то розкривається перспектива
особистості. Перспектива робить дії людини впевненими, цілеспрямованими,
живить їх енергією. Відсутність життєвої перспективи або її втрата можуть
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викликати стан фрустрації, тобто розладу планів, зневіру, безнадійність,
відчай. Потрапивши в такий психологічний дискомфорт, особистість втрачає
здатність до об‘єктивної оцінки фактів життя.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СЕРЕДНІЙ КЛАС В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Середній клас - основна частина соціальної структури суспільства з
розвинутою ринковою економікою. Його складають дрібні та середні
власники, фермери, менеджери, державні службовці, вчені, лікарі, адвокати,
високо-оплачувана
частина
інженерно-технічних
працівників
та
висококваліфікованих робітників, люди вільних професій (актори,
спортсмени, музиканти, письменники) тощо. Середній клас не є однорідним
соціальним утворенням. Спільне, що їх об'єднує, - це саме проміжне
становище між вищим та нижчим класами. Наявність середнього класу
визнається індикатором як рівня розвитку країни, так і її реальних
перспектив.
Загальні питання, щодо середнього класу в структурі українського
суспільства розглядало багато сучасних соціологів та суспільствознавців,
серед яких – В. Геєць, Є. Головаха, П. Макаренко, О. Резнік, А. Чухно, І.
Бондар, О. Куценко, С. Макеєв, В. Паніотто, В. Хмелько, М. Шаповал, М.
Шульга, Е. Лібанова, В. Мандибура
Українське суспільство перебуває в перехідному стані, тому йде пошук
шляхів його трансформації. Для стабільного існування суспільства
обов‘язковою умовою виступає наявність в його структурі середнього класу.
Проблема його формування є актуальною, тому що саме потужний середній
клас слугує каталізатором і умовою сталого розвитку суспільства.
Виокремлення середнього класу в Україні за традиційними критеріями
здійснити досить проблематично. Адже рівень освіти, професійний статус не
пов'язуються з відповідними матеріальними та престижними статусами.
Середня верства в сучасному українському суспільстві досить
різнорідна, фрагментарна, її не можна віднести до цілісного суб'єкта
соціальної активності та взаємодії. До середньої верстви належать
найрізноманітніші за соціальним походженням, місцем у системі суспільного
поділу праці, іноді суперечливі один одному елементи соціальної структури
суспільства: "чиновники, управлінці, представники дрібного й середнього
бізнесу, певні групи наукової й технічної інтелігенції, висококваліфіковані
робітники, матеріально забезпечені пенсіонери тощо. Сюди ж за критерієм
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доходів слід віднести й тих, хто живе за рахунок фінансових і
посередницьких спекуляцій, хто робить гроші у царині кримінальної та
напівкримінальної діяльності, у тіньовій економіці, серед оточення, що
обслуговує багатіїв. Звідси - суттєві розбіжності в умовах і способі їхнього
життя, громадянських і політичних позиціях [2].
Середня верства як прототип середнього класу в українському
суспільстві поки що - маргінальне утворення, яке структурно неоднорідне, в
межах та на межі якого здійснюється постійний процес мобільності як у
висхідному, так і в низхідному напрямку. Найбільш представлені в середній
верстві, зокрема у верхньому її прошарку, є особи віком до 30 років, за
рівнем освіти переважають з середньою і середньою спеціальною освітою.
Вища освіта не є ресурсом, який забезпечує матеріальний статус, що
властиво постіндустріальним суспільствам (однак в когорті молоді не
справджується даний зв'язок: серед молоді переважають особи з неповною
вищою освітою, а отже, в перспективі це спеціалісти з вищою освітою),
кращі умови для входження до середньої майнової верстви створює
приватний сектор економіки. Можна говорити про зародження середнього
класу в Україні, який ще не становить "повно-вартісного" класу. Середній
клас виконує функцію найпотужнішого економічного ―донора― шляхом
сплати податків, формування фінансової основи діяльності державної і
місцевої влади. Як основний платник податків він формує державний
та місцеві бюджети, фінансує необхідні соціальні трансферти, створює
можливості розширення фінансування науки, освіти, охорони здоров‘я,
культури. Сплачуючи податки, середній клас здатний підтримувати
соціально пасивне населення і тим самим виступати гарантом реалізації
державних соціальних програм [3].
Матеріальний статус також має важливе значення в існуванні
середнього класу. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)
дослідив проблему бідності в Україні починаючи з 1994 року. За 10 років з
1998 року по 2008 рік, рівень бідності знизився з 52% до 11%, і це одне з
небагатьох, але важливих досягнень України. У 2008 році після початку
світової кризи рівень бідності зріс, а потім впав до 9%. Після початку
військового конфлікту у 2014 році знову спостерігається зростання рівня
бідності, який протягом 2014-2015 років зріс майже вдвічі, але потім у 2016
році ситуація стабілізувалася і у 2017 році відбулося зменшення рівня
бідності до 12% [4].
Маючи певні матеріальні можливості, середній клас створює масовий
попит на споживчі товари і послуги. Високий платоспроможний попит, що
пред‘являється представниками середнього класу, сприяє формуванню
масштабного внутрішнього ринку. Масовий попит створює базу для
масового виробництва, що сприяє економічному зростанню, створенню
нових робочих місць і підвищенню добробуту населення.
Середній клас перебирає на себе відповідальність за стабільний розвиток
суспільства та зміщення основних принципів демократії, оскільки порушення
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цих принципів може привести до згортання демократичних процесів і
встановленню в країні тоталітарного або авторитарного режиму [1].
Нестабільність у соціально-економічній та політичній сферах ускладнює
процес формування класу, який повинен стати каркасом суспільства,
запорукою, базою його прогресивних ринкових змін. "Тому завдання для
України полягає в тому, щоб "середній клас" у країні не тільки зростав
кількісно і змінювався якісно, але й брав активну участь у творенні
громадянського суспільства, не був відчужений від процесу формування
влади, а відтак став локомотивом економічного, соціального і духовного
прогресу‖.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ
ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
У сучасних умовах розбудови правової та демократичної України
особливого значення набуває забезпечення прав людини і громадянина та
вдосконалення заходів запобігання злочинності. Рівень ефективності цих
двох взаємопов‘язаних видів діяльності, в свою чергу, потребує постійного
наукового аналізу теорії і практики застосування кримінального
законодавства. Особливо нагальна потреба в цьому виникла з моменту
набрання чинності Кримінального кодексу України, прийнятого у 2001 році.
Важливе місце у механізмі забезпечення захисту прав і свобод людини
та громадянина, передбачених Конституцією України, належить такому
кримінально-правовому інституту, як затримання особи, що вчинила злочин.
Він безпосередньо призначений для реалізації принципу невідворотності
86

кримінальної відповідальності таких осіб, попередження вчинення ними
нових злочинів та активізації ролі в боротьбі зі злочинністю не лише
населення, а й правоохоронних органів.
Різні аспекти інститутів суспільнонебезпечної дії та обставин, що
виключають злочинність діяння, досліджували такі вчені, як П.П. Андрушко,
М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Я. М. Брайнін, І.М. Гальперін, О.О.
Гриньків, А.І. Долгова, О.Я. Естрін, І.І. Карпець, М.Й. Коржанський, О.М.
Костенко, М.В. Костицький, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнєцова, Т.А.
Лєснієвськи-Костарева, М.І. Мельник, С.М. Стахівський та інші.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів,
затримання злочинця, як обставини, що виключає злочинне діяння.
Злочинне діяння – суспільнонебезпечне, кримінальнопротиправне,
винне (навмисне або необережне) і каране. Ці ознаки прямо визначені в
кримінальному законі [3].
Слід мати на увазі, що особа перш за все реагує на сам злочин, а не на
його склад (об‘єкт, об‘єктивна сторона, суб‘єкт, суб‘єктивна сторона).
Обставини, що виключають злочинність діяння, розглядаються у
кримінальному праві як вчинки, що є протилежними за сутністю злочинам,
внаслідок чого значна увага при їх дослідженні приділяється вивченню
об‘єктивних ознак, які стосуються нападу і захисту, тобто ознак, із наявністю
яких пов‘язана суспільна небезпечність та протиправність як необхідних
властивостей злочину. Юридична природа зазначених обставин єдина: всі
вони мають, окрім загальних юридичних рис, що характеризують їх
соціальний зміст та юридичну форму, також структурні елементи (суб‘єкт,
об‘єкт, суб‘єктивні та об‘єктивні ознаки). Саме це, а також спільність
функціонального призначення обставин, що виключають злочинність діяння
і їхня цілісність дозволяють поєднувати їх в єдину систему [2, c. 11].
Обставини, що виключають злочинність діяння, характеризуються, в
основному, як суспільно корисні вчинки, однак не виключається визнання їх
суспільно небезпечними, у зв‘язку із чим суспільну корисність не можна
розглядати в якості загального критерію віднесення тих чи інших обставин
до числа таких, що виключають злочинність діяння.
В свою чергу, затримання особи, що вчинила злочин, як обставину, що
виключає злочинність діяння, можна визначити як застосування заходів,
пов'язаних із короткочасним позбавленням її волі, а також завданням у
певних випадках фізичної шкоди, для передачі представникам влади, якщо
при цьому не були порушені умови правомірності такого затримання.
Затримання злочинця є суспільно корисним діянням, оскільки воно
запобігає вчиненню ним нових злочинів і одночасно забезпечує здійснення
правосуддя щодо нього. Вказані дії є правом громадян і обов'язком
службових осіб правоохоронних органів [1, с. 50].
Згідно з законом, особа, що вчинила злочин, затримується
безпосередньо після вчинення посягання. Під посяганням треба розуміти не
тільки закінчений злочин, а й незакінчений (готування до злочину або замах
на злочин). Крім того злочинець може бути затриманий і через деякий час
87

після вчинення злочину, якщо він спромігся втекти з місця події і навіть
якщо він втік з місця, де відбував покарання. Але таке затримання може бути
проведене тільки особою, переконаною, що затримуваний підлягає цьому
заходу на законній підставі [4].
Шкода, яка може бути нанесена злочинцеві при затриманні, полягає у
тимчасовому позбавленні його волі, а також у завданні шкоди його здоров'ю
чи позбавленні його життя. Нанесення такої шкоди за певних умов
розглядається як обставина, що виключає злочинність діяння.
Очевидно, що такі умови мають значною мірою відрізнятися від умов
здійснення необхідної оборони, адже на відміну від стану необхідної
оборони, де посягаючий є нападаючою, агресивною стороною, при
затриманні особи, що вчинила злочин, остання демонструє тільки намір
ухилитися від затримання, своєю поведінкою вона не загрожує
застосуванням сили будь-кому і шкода їй наноситься тільки з метою
затримання.
Перевищення меж затримання злочинця визначаються ч. 2 ст. 38 КК
України умисне заподіяння особі, яка вчинила злочин, тяжкої шкоди, що
явно не відповідає небезпечності посягання чи обставинам затримання [3].
Чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність за умисне
заподіяння смерті або тяжких тілесних ушкоджень як результат перевищення
меж необхідної оборони, завдання ж інших видів тілесних ушкоджень під час
затримання злочинця кримінальним законом не карається.
З процесуальної сторони право на затримання злочинця
врегламентоване ст.207 КПК України, відповідно до якої Кожен має право
затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб,
зазначених у статті 482 КПК:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального
правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під
час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій
законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в
порядку, зобов‘язаний негайно доставити її до уповноваженої службової
особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про
затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні
кримінального правопорушення.
Затримання
судді чи утримання його під вартою чи арештом
здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя. Без згоди Вищої ради
правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи
арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком
затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину.
Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена
кримінальна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після
з‘ясування його особи, за винятком:
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1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у
зв‘язку з таким діянням;
2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для
попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків
злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя має бути
негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення
злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення
збереження доказів цього злочину) досягнута. Затримання народного
депутата України не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.
Таким чином, коло осіб, передбачених КК України, щодо затримання
особи, яка вчинила злочин, та законного затримання, передбаченого КПК
України, різняться за своїм обсягом. Зокрема, ст. 38 КК України не обмежує
громадян у затриманні осіб, що вчинили злочин, а КПК України виключає з
кола таких осіб суддів, окрім випадку вчинення ними тяжкого або собливо
тяжкого злочину та народних депутатів України. На нашу думку, зазначену
колізію слід усунути шляхом приведення процесуального законодавства у
відповідність до норм КК України.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ – ЯК ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ВИБОРУ
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності забезпечення
реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття, що є однією із
основних проблем в Україні. Основний Закон визнає в правовій,
демократичній державі людину, її життя, здоров‘я найвищою соціальною
цінністю, а тому одним із показників благополуччя населення є відсутність
безробіття.
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Одним з найважливіших конституційних прав громадян України є право
на працю. Статтею 43 Конституції України, забезпечення права на працю
визнається за кожною людиною і становить собою можливість заробляти на
життя працею, яку людина вільно обирає або на яку погоджується [5].
Зміст права на працю характеризується принципом свободи праці
кожної людини. У сучасних умовах свободу праці та право на працю слід
розглядати ж об'єктивно необхідні категорії, які взаємно доповнюють одна
одну та визначають правові основи життя та діяльності працездатних
громадян [1].
Метою даного дослідження є аналіз правового механізма охорони і
захисту, сутність якого полягає в забезпечені захисту прав людини у сфері
праці і зайнятості. Основним завданням захисту є забезпечити реалізацію
суб‘єктивного права на працю. Тому визнання державами прав людини у
сфері праці має закріплений і сформований механізм цілої системи прав
людини як на національному, так і міжнародному рівнях правового
регулювання.
Свобода праці проявляється у добровільному, свідомому обранні
конкретних форм її застосування з бов'язковим урахуванням особистих
властивостей людини, її покликань, вмінь, професійної підготовки, освіти,а
також суспільних потреб.
Відповідно до ст. 5 КЗпП держава гарантує працездатним громадянам,
які постійно проживають на території України:
 вільний вибір виду діяльності;
 безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі
підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей,
професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;
 надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх
попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих
навчальних, професійних навчально-виховних закладів;
 безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в
навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою
стипендії;
 компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у
зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;
 правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і
незаконного звільнення [4].
Даній проблемі присвячували свої праці такі науковці, як Н. Б. Болотіна,
П. А. Бущенка В. В. Жернаков, Л. С. Мамут, К. Ю. Мельник, А. Ю.
Пашерстника, С. В. Попов, М. М. Пуре, О. І. Процевський, В. М. Скобєлкін,
В. М. Толкунова, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та інші
вчені у галузі трудового права.
На думку Р.З. Лівшицького, право на працю має основоположний,
фундаментальний характер, з нього випливають усі інші трудові права.
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Результатами праці обумовлюєтьс становище людини в суспільстві,
забезпечуєтьс її добробут і справжня свобода [3, с.104].
Як підкреслює О.І. Процевський, держава взяла на себе обов‘язок
забезпечити людину роботою шляхом законодавчого закріплення права на
працю і гарантії його реалізації. Цей обов‘язок держава добре виконувала,
зауважує вчений, коли вона була одним роботодавцем. У сучасних умовах
господарювання, коли, окрім держави, з‘явилися інші роботодавці, питання
права на працю і гарантії його реалізації набули дещо іншого відтінку. Саме
ці нові реалії призвели до появи таких правових категорій, як «соціальний
діалог», «соціальне партнерство», «державно-приватне партнерство», що
свідчать про наміри держави досягти партнерських відносин між
роботодавцями і працівниками як суб‘єктами соціально-трудових
правовідносин [7, с. 216].
Посилаючись на ст.23 Загальної декларації прав людини
охарактеризуємо чотири основні права на працю, а саме:
1. Кожна людина має право на працю, на вiльний вибiр роботи, на
справедливi i сприятливi умови працi та на захист вiд безробiття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату
за рiвну працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну
винагороду, яка забезпечує гiдне людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в
разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального забезпечення.
4. Кожна людина має право створювати професiйнi спiлки i входити до
професiйних спiлок для захисту своїх iнтересiв [2].
Забезпечення права на працю здійснює держава розширюючи ринки
праці, реалізує програми створення робочих місць, забезпечує повну,
продуктивну, вільно обрану зайнятість, підвищує рівень кваліфікації та
конкурентоспроможності робочої сили. З метою розширення сфери
застосування праці держава реалізує забезпечення шляхом: проведення
податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, бюджетної, соціальної,
зовнішньоекономічної та інноваційної політики. Вибір місця роботи чи
обрання професії це не є особистий характер, він залежить від того які
кваліфіковані працівники потрібні на ринку праці, оскільки чим повніше
використовуються особливості та знання кожного працівника, тим вище
ефективність праці, більше простору для подальшого розвитку особи. З
другого боку, чим швидше зайнятті всі робочі місця здібними працівниками,
тим вище суспільна продуктивність праці.
Право на працю є конституційним правом, а тому ст. 22 Основного
Закону держави наголошує, що права і свободи людини і громадянина,
закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і
свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. А оскільки в Україні
визнається і діє принцип верховенства права, то Конституція України має
найвищу юридичну силу [5].
Право на працю означає право кожного громадянина на вибір місця
роботи, виду діяльності та роду занять. Цей правовий механізм реалізації
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права на працю докладно закріплений в Законі України «Про зайнятість
населення» [6].
Таким чином, право на працю є основою, на якій будується вся система
трудового права. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення
відносин, що регулюються трудовими договорами, провадження
підприємницької та інших видів діяльності, які не заборонених законом.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО
ЧАСУ В УКРАЇНІ
Рушійною силою економіки будь-якої країни є робоча сила, трудові
відносини якої регулюються законодавством. Тривалість робочого часу
працівників характеризує рівень соціального розвитку країни та чітко
встановлюється законодавством. Тому велике значення має саме правове
регулювання робочого часу та часу відпочинку. За допомогою норм права
держава вимагає від працівників найбільш ефективно використовувати
робочий час, забороняє їм ухилятися від своїх безпосередніх занять, не
дозволяє надурочну роботу.
Питання правового регулювання робочого часу в Україні окреслено у
відповідних законодавчих актах, зокрема, Конституції, Кодексі законів про
працю, Листі Міністерства соцполітики «Про режим роботи, тривалість
робочого часу і відпочинку» тощо, а також у працях науковців, таких як
Жаров О.А., Менджул М.В., Метіль А.С., Михалко Ю.Р., Пилипенко А.А.,
Синенко С.В., Танчинець Т.В. тощо.
Метою дослідження є визначення особливостей регулювання робочого
часу законодавством України.
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Аналіз законодавчих актів України, що стосуються регулювання
робочого часу показав, що чинному Кодексі законів про працю немає
визначення поняття «робочий час» [1]. Законодавче визначення даного
поняття міститься у листі Міністерства соціальної політики України «Про
режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку» від 22.06.2007 р. ғ
199/13/116–07 під робочим часом розуміється час, протягом якого працівник
повинен виконувати обов‘язки за трудовим договором [2].
Менджул М.В. та Танчинець Т.В. вважають, що робочий час – це період
часу, тривалість якого встановлено законодавством, колективним та
трудовим договором, протягом якого працівник повинен виконувати свою
трудову функцію з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового
розпорядку, встановлених роботодавцем [3, с. 38].
Регулювання робочого часу в Україні здійснюється на основі
нормативних актів та засноване на ст. 45 Конституції України, Кодексі
законів про працю України, актах Міжнародної організації праці.
Серед конвенцій МОП, що ратифіковані Україною, правовому
регулюванню робочого часу присвячені: Конвенція ғ 14 «Про застосування
щотижневого відпочинку на промислових підприємствах» 1921 року,
Конвенція ғ 45 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у
шахтах будь-якого роду» 1935 року, Конвенція ғ 47 «Про скорочення
робочого часу до 40 годин на тиждень» 1935 року, Конвенція ғ 79 «Про
обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах» 1946
року, Конвенція ғ 90 «Про нічну працю підлітків в промисловості» 1948
року, Конвенція ғ 106 «Про щотижневий відпочинок у торгівлі і установах»
1957 року [4, с. 980].
Одним з головних законодавчих актів, що регулюють питання робочого
часу в Україні є Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП). Згідно
даного документа визначимо види робочого часу та їх особливості (рис. 1).
Види робочого часу

Нормальний робочий
час

Скорочений робочий
час

ст. 50 КЗпП
40
годин на
тиждень

для осіб
віком від 15 до 16
років (учнів віком
від 14 до 15 років,
які працюють в
період канікул) 24 години на
тиждень.

Неповний

робочий

час
ст. 51 КЗпП
для
працівників
віком від 16 до
18 років - 36
годин
на
тиждень

ст. 56 КЗпП
для
працівників,
зайнятих
на
роботах
з
шкідливими
умовами праці, не більш як 36
годин
на
тиждень.

визначаєт
ься угодою між
працівником
і
власником
або
уповноваженим
ним органом

Рис. 1 Види робочого часу в законодавстві України
[сформовано автором на основі джерела 1]
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Зазначені на рис. 1 види робочого часу чітко визначаються та
регулюються у Кодексі законів про працю. Так, згідно частини першої ст. 50
КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма не може бути збільшена ні
колективними, ні трудовими договорами, в тому числі контрактами. При
цьому йдеться про норму тривалості робочого часу в межах одного
трудового договору.
Як свідчить частина друга ст. 50 КЗпП підприємства й організації при
укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму
тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При
цьому оплата праці має проводитися за повною тарифною ставкою (денною),
за повним окладом.
Випадки встановлення скороченої тривалості робочого часу
передбачено ст. 51 КЗпП, крім випадків, зазначених на рис. 1,
законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для
окремих категорій працівників (учителів, лікарів тощо). Скорочена
тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14
років або дитину-інваліда.
Норму робочого часу (нормальна чи скорочена) встановлено законом у
розрахунку на тиждень. Тому в усіх випадках, коли у чинному законодавстві
встановлюється скорочений робочий час у розрахунку на день (скорочений
робочий день), тижнева тривалість робочого часу визначається шляхом
перемноження скороченого робочого дня на шість (кількість робочих днів на
тиждень), навіть якщо на підприємстві було встановлено для працівників
п‘ятиденний робочий тиждень [4, с. 981].
Крім нормальної та скороченої тривалості робочого часу трудовим
законодавством передбачено також неповний робочий час. Робота з
неповним робочим часом регламентується ст. 56 КЗпП, якою передбачено,
що за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при
прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний
робочий «тиждень.
Нормальна і скорочена тривалість робочого часу встановлюється
нормативними актами, а робота на умовах неповного робочого часу – за
погодженням сторін трудового договору, тобто працівника і роботодавця.
Таким чином, робочий час, як один із центральних інститутів трудового
права, становить собою сукупність правових норм, установлених з метою
забезпечення працівникам права на відпочинок, на обмеження цього часу й
на закріплення міри праці. В Україні робочий час регулюється Кодексом
законів про працю, Конституцією України, нормативними листами та
указами, що стосуються робочого часу. В даних нормативних актах
визначають три види робочого часу, нормальної, скороченої тривалості та
неповний робочий час, що характеризуються різними особливостями.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У
ВНЗ ОЧИМА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Альона Будженко
Науковий керівник: Осіпова Л. В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ
УКРАЇНИ
Вища освіта – це необхідно-систематизована та врегульована база
знань, яка демонструє кваліфікаційний рівень нації. Освіта в Україні, після
прийняття Болонської системи деякими ВНЗ, стала більш розвиненою в плані
високих результатів навчання. На даний момент, наша країна перебуває під
впливом Європейського союзу. Це сприяло тому, що нещодавно з‘явилася
більш вдосконалена система подання знань – дистанційна форма навчання.
Дистанційне навчання – це форма навчання з використання
комп‘ютерних і телекомунікаційних технологій. Іншими словами – це
навчання на відстані, відсутність необхідності ходити в учбовий заклад в
зазначений розкладом час, а також необов‘язкове виконня встановленої в
порядку програми курсу. Основні необхідності для такої форми освіти – це
інтернет, e-mail, відеозв‘язок та підготовленість викладачів навчального
закладу[1].
Кожного року кількість вузів, що вводять дистанційну форму навчання
зростає, тим самим збільшується кількість спеціалістів по даному напряму.
Але, на сьогоднішній день, вищі навчальні заклади України постали перед
питанням браку технічного, кадрового і фінансового забезпечення, що значно
стримує процес розвитку навчання. Лише 9 вузів пропонують можливість
навчатись «на відстані», до того ж, не за всіма спеціальностями. Хоча
навчальні заклади, які відмовилися від дистанційного навчання, все ж
використовують певні його функції.
Поряд з класичними формами навчання, дистанційна має ряд переваг:
- освітній процес можна почати як відразу після школи, так і вже маючи
освіту,
- сума щорічного навчання коливається від 3000 до 7000 гривень, а це в
два, а іноді й в чотири рази дешевше, ніж на стаціонарі,
- гнучкість графіку навчання, адже для кожного він будується
індивідуально,
- не обов‘язкове досконале володіння комп‘ютерними технологіями,
достатньо лише мати доступ до інтернету та поверхневі знання,
- складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно або явкою
студента до навчального закладу (як правило, один день),
- здобувач вищої освіти отримує комплекс матеріалів відразу при
зарахуванні на заняття,
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- враховуються всі обмеження які постають між викладачем і
студентом, після кожного пройденого розділу формується звіт навчального
процесу,
- дистанційне навчання є хорошим варіантом для тих, хто мріє про
закордонний диплом, але не хоче покидати Україну. Це дарує можливість
взаємодіяти з представниками інших культур[2].
Дистанційне навчання – не має кордонів: різні часові пояси та
континенти не завадять здобувачу отримати якісну освіту. Але, безумовно,
така система освіти неідеальна. По-перше, ідентифікувати особу, яка складає
іспит, поки неможливо. Тому, учбові заклади змушенні проводити
обов‘язкові очні іспити. По-друге, людина, яка не вміє планувати свій графік
та не володіє достатньою силою волі, навряд чи зможе освоїти такий метод
навчання. Швидке впровадження дистанційного навчання негативно вплине
на здоров‘я учасників цього процесу, адже великий за обсягом час,
проведений з комп‘ютерними технологіями, вплине на більшість аспектів
фізичного стану викладачів та студентів. Також , як відомо, дистанційна
освіта обмежує прояви «живого» спілкування, що призведе до певного
деградування людини і суспільства в цілому. Як показали дослідження,
конкуренція – це головна рушійна сила навчального прогресу серед
студентів, але якщо навчання буде проводитись на одинці з викладачем, до
того ж за комп‘ютером, результат , скоріше всього, буде середній. Ще одним
мінусом є те , що велика кількість сучасних дистанційних курсів не
відповідає педагогічним вимогам,або відповідає лише частково.
По закінченні дистанційного навчання студент отримує диплом
державного зразка, який нічим не відрізняється від диплому, отриманого при
навчанні на інших формах[3].
Отже, коли в Україні відбудеться перехід до новітньої інтелектуальної
та професійної соціалізації людини, однією з найважливіших педагогічних
технологій стане саме дистанційне навчання. Це буде спричинене не лише
тому, що таке навчання є більш ефективним з економічної точки зору, що
воно є більш комфортним та зручним для людей будь-якого віку, а й тому,
що його доступність до громадян створює певний принцип – «навчання –
впродовж життя», що є найважливішою складовою динамічного розвитку
соціуму ХХ століття.
Список використаних джерел:
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Заочна форма навчання у ВНЗ вже давно приваблює багатьох, хто хоче
отримати диплом про вищу освіту. Однак, існує й чимало упереджень щодо
«заочки». На думку багатьох ця форма навчання не дає якісних знань, а отже
потім важко працевлаштуватись. Тому практично кожен абітурієнт
замислюється, чи варто вчитися заочно. Замислюються над цим питанням й
студенти, які навчаються на стаціонарі, але через певні життєві обставини
(нестача коштів для продовження навчання, сімейні проблеми, народження
дитини тощо), змушені обирати саме заочну форму навчання.
Для прийняття виваженого рішення з даного питання потрібно чітко
уявляти собі суть заочної форми навчання, розуміти її переваги та недоліки.
Заочна форма навчання зазвичай складається з сесії та міжсесійного
періоду. Під час сесії здійснюються усі форми навчального процесу,
зазначені у навчальному плані: лекційні, практичні, лабораторні, семінарські
та індивідуальні заняття, а також контрольні заходи. Період сесій та сумарна
кількість годин обирається навчальним закладом.
До переваг заочної форми навчання можна віднести наступні:
– можливість поєднувати отримання вищої освіти для людей, які мають
постійну роботу з повною зайнятістю;
– щорічна вартість оплати за навчання зазвичай нижча, ніж оплата за
навчання на денній формі;
– конкурс для заочників набагато менший, тому вступити значно
простіше. Надалі для студентів з хорошою успішністю існує можливість
перевестися на бюджетне місце;
– самостійне планування занять. Це дає можливість студенту приділяти
навчальним дисциплінам таку кількість уваги, яку він вважає за потрібне.
Тобто, для студента існує можливість поглиблено вивчати ті предмети, які на
його думку є цікавими та потрібними з точки зору майбутньої професії.
Також у нього формуються навички до самостійного освоєння та пошуку
інформації, що обов‘язково буде корисним у майбутньому;
– деякі навчальні заклади встановлюють вікові обмеження для студентів,
які навчаються на денній формі. Заочне відділення дає змогу здобути освіту
без подібних перешкод;
– багато жителів віддалених куточків країни з цілком зрозумілих причин
хочуть отримати диплом одного з вищих навчальних закладів столиці або
інших великих міст, але не мають можливості переїхати. Заочна форма
навчання в такій ситуації – гарний варіант;
– закінчити ВНЗ, який знаходиться в іншій країні, цілком реально за
допомогою дистанційного навчання. Сучасні технології дозволяють складати
іспити і заліки, залишаючись вдома;
– при відсутності у багатьох ВНЗ достатньої кількості місць для
іногородніх студентів стаціонару, останнім доводиться орендувати житло,
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яке безкоштовно ніхто не надасть. В цій ситуації заочникам значно простіше
і дешевше – вони живуть вдома, приїжджаючи на навчання тільки два – три
рази в рік – на «начитку» лекцій і під час сесії кожного семестру.
Звісно, існують і недоліки заочної форми навчання. Їх менше, ніж
переваг, але вони можуть суттєво ускладнити життя студенту:
По-перше, це неможливість отримання студентами знань у тій самій
кількості, що і на очній формі навчання, через що якість навчання значно
погіршується. Невеликої кількості аудиторних годин та самостійної роботи
не завжди достатньо для повноцінного освоєння матеріалу;
по-друге, им недоліком є велика кількість самостійної роботи, від якої
залежить засвоєння матеріалу студентом. Як було зазначено вище, у людей,
що навчаються на заочній формі освіти, кількість вільного часу, зазвичай,
обмежена. Тому не завжди існує можливість приділяти самостійній роботі
потрібну кількість часу; Відштовхуючись від цього, слід відмітити, що
перевагу заочній формі краще віддавати громадянам, які вже мають досвід
роботи в обраній сфері, або колись отримали спеціальну освіту, близьку до
обраного напряму навчання. Це, певною мірою, полегшить процес засвоєння
нових знань, а також вплине на якість навчання;
по-третє, важливим моментом є неможливість контролю за самостійним
освоєнням матеріалу студентами. Контрольні роботи та індивідуальні
завдання не дають можливості повною мірою оцінити якість отриманих
знань. Дуже багато тут залежить від студента та його схильності до навчання.
Через це постає питання: чи можна вважати вищу освіту, отриману на
заочній формі, такою ж повною, як і на очній?;
по-четверте, юнаки і дівчата, які вибирають заочну форму навчання,
позбавляються веселого студентського життя в гуртожитку, яке більшість
випускників згадує з радістю. Романтика новизни і відчуття дорослості –
цінний життєвий досвід, що дає необхідні навички самостійного проживання.
Отже, заочна форма навчання має як свої позитивні, так і негативні
моменти. Молодим людям, які планують зупинитись саме на ній для
здобуття професійного фаху, варто зробити свій остаточний вибір лише
після оцінки всіх її плюсів і мінусів і з урахуванням своїх індивідуальних
планів і можливостей. Проте, як на денній так і на заочній формі, результат
навчання багато в чому залежатиме від самого студента: його
організованості, бажання вчитися.
Список використаних джерел:
1.Заочна освіта: плюси і мінуси навчання. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: // www. sensus. org. ua/zaochnoe-obrazovanie-plyusy-iminusy.
2. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко,
М.Ф. Степко та ін. – К. : Знання, 2005. – 327 с.
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Яна Крутінь, Тетяна Шевчук
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ВНЗ
Тeндeнцiї впрoвaджeння сучaсниx iнфoрмaцiйниx тexнoлoгiй у прoцec
нaвчaння нaйбільш рoзвинeниx крaїн пoказують, щo в дaний чaс існує прoцec
кaрдинaльниx змiн в cиcтемi oсвiти. Вiдбувaється переоснащeння навчальних
закладів відповідно до сучасних вимог якості навчання.
Пoряд з вжe зaрeкoмендoвaними трaдицiйними фoрмaми нaвчання
(oчнoю, заoчнoю), нe тaк давнo з'явилaся дистaнцiйнa oсвiтa. Дaнa фoрмa
нaвчaння є нaйбільш прийнятнoю з тoчки зoру eконoмiї як фiнaнсoвoгo, тaк i
чaсoвoгo рeсурсу. У пoрiвняння з iншими фoрмaми oсвiти дистaнцiйнe
нaвчaння здaтне зaдoвoльняти пoтреби найширшого кoлa спoживaчiв oсвiтнix
пoслуг.
Теоретичні дослідження з питань дистанційного навчання базуються на
методологічних працях С. Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка,
Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших.
Дистанційна освіта – це форма навчання, що реалізується, в основному
за технологіями дистанційного навчання. Це положення знайшло своє
закріплення в Законі України «Про вищу освіту», прийнятому Верховною
Радою України 1 липня 2014 року.
На відміну від зарубіжних моделей, українська дистанційна освіта більш
наближена до нашого споживача і є більш демократичною. Органічно
поєднуючи в собі змішані технології відкритої освіти (кейс-технології, TVтехнології, мережеві технології), українська дистанційна освіта стає більш
доступною населенню [2].
Аналіз вітчизняної та зарубіжної теорії та практики дистанційного
навчання дозволяє відзначити деякі характерні особливості, притаманні
дистанційній освіті: гнучкість, модульність, паралельність, асинхронність,
рентабельність, соціальність, тощо.
Для вдосконалення та поширення високих дистанційних технологій
необхідне рішення двох основних проблем. Головна, знаходиться в області
права, інша – в сфері фінансування робіт з розробки та впровадження
інноваційних технологій.
Відкрита освіта дає широке поле для наукових досліджень, що сприяють
розвитку творчих ініціатив розробників і педагогів, переходячи з об'єкта
вивчення в об'єкт прогнозування, конструювання та проектування [3].
У той же час можна виділити і декілька негативних сторін впровадження
дистанційної освіти в освітній процес:
 слабка координуюча функція з боку Міносвіти (неузгодженість в
нормативно-правовому забезпеченні, в стандартизації, в економічних і
фінансових питаннях, в оцінках якості освіти);
 конкурентна боротьба серед вузів за студентів, як основне джерело
фінансування, призвела до автономізації багатьох вузів, закритості розробок;
100

 людський фактор (викладач, при безпосередньому контакті з
студентом, може передавати і прищеплювати певний ряд навичок, а при
дистанційній освіті він повністю або частково зникає);
 за деякими спеціальностями навчатися дистанційно неможливо,
оскільки деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних
практикумів, які проводяться під контролем викладача.
Щоб вирішити проблему якості освітніх послуг, що отримують студенти
дистанційної форми навчання, викладачі повинні розвивати і впроваджувати
інформаційні технології, які сприяють розвитку дистанційної освіти.
Дистанційне навчання в університеті дає студентам можливість цілодобового
доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації
викладачів та методистів, on-line відеолекції, віртуальні тренажери та інші
технічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання [1].
Також, для успішного впровадження дистанційної освіти в освітній
процес рекомендуємо:
 стандартизувати вимоги до наданих навчальних матеріалів,
необхідних при дистанційному навчанні;
 у технічному плані – посилити канали зв'язку, які б відповідали
вартості послуг Internet.
Підводячи підсумок, незважаючи на всі негативні сторони
дистанційного навчання, хочеться сподіватись на впровадження існуючих
інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ та розвиток нових
технологій більш досконалих за формою і адаптованих до українських умов.
Наскільки ясно і адекватно ми зможемо визначити і реалізувати нову
технологію навчання і його дистанційні форми, що поліпшать якість і
збільшать масовість освіти, настільки продуктивно вітчизняна школа освіти
виконає це в країні нового громадянського суспільства.
Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання в
Україні складає впровадження в освітній процес комп'ютерної і аудіовізуальної техніки. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють
практично всі вузи на території України.
Отже, у перспективі електронна освіта зробить навчання не нудним і
ретельно розпланованим зобов'язанням, а захоплюючим пізнавальним
процесом, у формуванні якого студент сам буде брати участь. «Вчитися
завжди і всюди із задоволенням» – приблизно таке гасло ідеї дистанційної
освіти.
Список використаних джерел:
1. Антонов В.М. Сучасні комп‘ютерні мережі. – К.: „МК-Прес‖, 2009. –
480 с.
2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп‘ютерна техніка: Навчальний
посібник, 2010. – 416с.
3. Кухаренко В. М., Рибалко О. В.,Сиротенко Н. Г. Дистанційне
навчання: умови застосування. Дистанційний курс: Навч. Посібник -2012.
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Максим Яремко
Науковий керівник: Павлюк Т. І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Освітній процес перебуває у постійних змінах, пристосовуючись до
сучасних тенденцій. Вдосконалення системи навчання у вищих навчальних
закладах є актуальним питанням. Одним з перспективних напрямів її
розвитку, який вже отримав популярність у багатьох країнах, у тому числі і в
Україні, є дистанційне навчання.
Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням
комп‘ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують
iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i
самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. Використання
мережі Iнтерент дає можливість оперативного доступу до інформаційних
ресурсів навчального закладу та можливість ефективної взаємодії «викладачстудент», як в on-line, так і в off-line режимах [1, с.320]. Необхідність даного
методу навчання обумовлена багатьма факторами, серед яких покращення
якості навчального процесу; постійна взаємодія викладачів та студентів;
можливість навчатись тоді, коли зручно, і в тому темпі, який відповідає
швидкості засвоєння матеріалу тощо. Розглянемо переваги та недоліки
системи дистанційного навчання у таблиці 1 [2].
Таблиця 1
Переваги та недоліки дистанційного навчання для студентів
Переваги
Недоліки
Відсутність
особистісного
Розширення кола осіб, здатних
спілкування
між
викладачем
та студентом
отримати необхідну освіту, а саме осіб з
менш
ефективна,
особливими
потребами
в
розвитку, (відбувається
територіально
віддалених
слухачів, безособистісна передача знань).
військовослужбовців, жінок в декретній
відпустці тощо.
Використання під час процесу
Необхідність наявності у студента
навчання
сучасні
технології,
тобто, сильної особистісної мотивації, вміння
паралельно засвоювати навички, які згодом навчатися самостійно, без постійної
знадобляться під час роботи.
підтримки та підштовхування з боку
викладача.
Самостійне планування часу занять,
«Теоретизація» навчання, зведення
навчання в індивідуальному темпі, свобода навчального процесу до механістичним
та гнучкість.
прийомів і методів.
Навчання у найбільш приємній та
Студенти не завжди можуть
сприятливій атмосфері, котра створюється забезпечити себе достатнім технічним
самостійно.
обладнанням - мати комп'ютер та
постійний вихід у Інтернет.
Можливість психологічної адаптації
Невиправдана оплата послуг в
при підготовці до іспитів.
даній галузі освіти.
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Зважаючи на переваги та недоліки дистанційної освіти, можемо зробити
висновок, що дана форма навчання дійсно необхідна у наш час та попит на
неї буде все більше зростати у майбутньому. Для вдосконалення та
розповсюдження такої системи навчання необхідне вирішення основних
проблем, які пов‘язані з нормативним регулювання, з фінансуванням
інноваційних технологій, з відсутністю у певної групи потенційних студентів
відповідного технічного оснащення та доступу до мережі Інтернет.
Необхідно відзначити, що саме дистанційна освіта відкриває студентам
доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність
самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчості,
знаходження і закріплення різних професійних навичок, а викладачам
дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із
застосуванням концептуального і математичного моделювання явищ і
процесів. Розвиток дистанційного навчання в системі української освіти буде
продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій [3].
Вищий навчальний заклад має бути зацікавлений у впровадженні
системи дистанційного навчання, адже це один з прогресивних методів
розвитку української освіти. В кількох ВНЗ нашого міста були спроби
введення дистанційного навчання, і така форма навчання щороку доводить
свою ефективність. Поєднання двох форм навчання – очної (відвідування
лекції, семінарів) та дистанційної (опрацювання додаткового матеріалу
вдома) дозволяє закріпити отримані знання, надає студентам можливість
цілодобового доступу до навчальних матеріалів, конспектів лекцій,
презентацій, відеолекцій, а також консультацій викладачів на форумі або
через електронну пошту.
Таким чином, впровадження дистанційної системи навчання –
перспективний напрям розвитку вітчизняної вищої освіти. Щороку кількість
користувачів даної форми навчання зростає, а отже, виникають нові вимоги
щодо покращення якості електронних технологій, підвищення кваліфікації
викладачів, забезпечення необхідного фінансування та законодавчого
регулювання. У перспективі кожен навчальний заклад використовуватиме
дану систему навчання, а отримання освіти – стане ще більш цікавим та
захоплюючим процесом.
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Катерина Атаманенко
Науковий керівник: Войнаровська Н.В.к .пед.н.,
доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ
Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її
знання не є привілеєм і розкішшю. Колись і комп‘ютери, так само як мобільні
телефони,могли собі дозволити лише люди певного соціального класу. Зараз
такі речі є предметами першої необхідності. Те саме можна сказати і про
англійську мову. Її вивчають в усіх освітніх закладах: у школах,
університетах, на курсах. А в наш час цифрових технологій будь-який
бажаючий може вивчити англійську дистанційно, не виходячи з дому.
Освічена людина просто зобов`язана володіти англійською мовою, оскільки
саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення.
Володіння іноземною мовою – це корисне вміння, яке дозволяє
одержати доступ до іншомовних сайтів і друкованих видань. З часом можна
навчитися не тільки читати і писати іноземною мовою, але і думати, а отже,
створювати іншомовні презентації, відвідувати міжнародні конференції та
тренінги, вести ділове листування. Такі знання іноземної мови роботодавець
обов'язково оцінить. Це підвищує професійну кваліфікацію менеджера і
робить його більш конкурентоспроможним на ринку праці.
Важливою
функцією,
професійної
діяльності
менеджера
є
комунікативна функція, яка передбачає обмін інформацією, координацію дій
партнері підприємницької діяльності та отримання повноцінного зворотного
зв‘язку [1].
Основні аспекти організації навчальної роботи при вивченні іноземної
мови менеджерами розкриті вченими: В.М.Буринським, В.М.Вергасовим,
Н.Л.Замковою,
П.І.Підкасистим,
М.І.Сичовою,
М.М.Солдатенком,
І.М.Шимком, В.Н.Белкіна, В.І.Боднар, З.Н.Курлянд, Н.А.Масюкова,
П.Г.Москаленко та ін.
Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення
іноземної мови студентами-менеджерами.
Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземною мовою включений до кваліфікаційних характеристику випускника
вузу [2].
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Більш того, новітня європейська мовна політика орієнтує громадян
Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах більш ніж однієї
іноземної мови, безумовно, знаходиться в інтересах загальної національної
політики України. Уже сьогодні увищих навчальних закладах студентам
пропонується вивчення однієї основної іноземної мови, а також другої мови
на вибір. Це свідчить про те, що знання майбутніми фахівцями декількох мов
є надійною інвестицією в умовах ринкової економіки.
Найбільш розповсюдженими є вивчення англійської та німецької мов
студентами економічних спеціальностей [3].
За інформацією менеджерів з підбору персоналу великих компаній та
кадрових агентств знання англійської мови є обов‘язковими. Перший
аргумент на користь володіння іноземною мовою, її вивчення – без
англійської на престижну посаду можна не розраховувати, оскільки вимоги
компаній рік від року посилюються. Чим більша компанія й вище посада, тим
частіше у вимогах до працівника зустрічається "обов'язкове знання іноземної
мови", зазвичай англійської.
У зв‘язку з розширенням міжнародних контактів, у ході яких
відбувається інтенсивний обмін професійнозначущою інформацією, іноземна
мова стала засобом спілкування фахівців різного профілю. Саме тому в
нашій державі все більше уваги приділяється іноземній мові, яка є основою
підготовки висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням професійних
потреб.
Традиційно навчання іноземній мові майбутніх менеджерів було більш
орієнтоване на читання, переклад та розуміння спеціалізованих, професійних
текстів, а також вивчення наукового стилю. Зараз необхідно акцентувати
увагу на розвиток навичок мовлення на професійно-орієнтовані теми та
введення наукових дискусій, тим паче, що робота над ними також сприяє
розвитку навичок, вмінь і знань, оскільки саме на них базується [4].
В процесі розвитку навичок мовлення іноземною мовою по
спеціальності необхідно пам‘ятати, що монологічне мовлення не
поступається діалогічному. Тому необхідно поступово збільшувати об‘єм
монологічного мовлення в діалогічному та, з часом, перейти до монологічних
форм усного мовлення – резюме, реферування, анотування, опису, а також
запису почутого, що стане в нагоді для конспектування лекцій.
Таким чином, володіння іноземними мовами дозволяє фахівцеві
підтримувати свою конкурентоспроможність. Роботодавці завжди вважають
за краще брати на роботу того, хто володіє більшими навичками, навіть якщо
не всі з них будуть затребувані на запропонованій посаді. Звичайно, з точки
зору роботодавця менеджер, який володіє іноземною мовою, володіє
більшою привабливістю, ніж його колега без знання іноземної мови. Навіть
якщо іноземна мова прямо зараз у роботі не потрібна, завжди може
виникнути ситуація, коли вона буде необхідною. Для успішної роботи в
найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови буде недостатньо,
необхідне знання іноземної мови.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
БУХГАЛТЕРІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі.
Франк Сміт
У сучасному світі іноземні мови відіграють величезну роль, проте є
люди, що сумніваються в цьому. Так навіщо ж вивчати іноземну мову?
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий,
бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє світом.
Іноземна мова сьогодні є найважливішим засобом міжнародного
спілкування, а також невід‘ємною складовою професійної підготовки
спеціалістів різного профілю. Вивчення іноземної мови в сучасному світі - це
один з найважливіших складових моментів сучасної, успішної людини.
Сьогодні Україна впевнено бере курс на інтеграцію в європейське
політичне, освітнє, наукове, культурне, та особливо економічне
співтовариство, тому гостро постає питання підвищення якості підготовки з
іноземної мови майбутніх фахівців економічної галузі, в тому числі і
бухгалтерів. Майбутній працівник бухгалтерії повинен вміти користуватися
всесвітньою мережею Internet, закордонними науковими виданнями,
розширювати знання про тенденції розвитку науки в світі. Саме знання
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іноземної мови допомагає зробити цей процес плідним, своєчасним, формує
фахівця, конкурентоспроможного на світовому ринку праці.
Єдиний європейський простір пропонує «мобільність» викладачів та
студентів. Передбачається, що освіта в усьому світі повинна відповідати
міжнародним кваліфікаційним вимогам, щоб фахівець незалежно від того, де
саме він одержав освіту, почував себе впевнено в будь-якій країні.
Зрілий і готовий до сучасної ситуації представник економічної професії
повинен не лише володіти цілісним, без протиріч, та адекватним до вимог
ринку уявленням про обрану ним професію, але й з можливістю
пристосування до нових соціально-культурних та економічних форм ділової
взаємодії. Ділове спілкування передбачає вміння встановлювати та розвивати
ділові контакти, що набуває пріоритетного значення у міжкультурному
(міжособистісному та міжнародному) співробітництві, вміння обирати
адекватний поведінковий сценарій, що передбачає не тільки володіння
мовою, але й вміння розшифровувати та сприймати соціокультурний
контекст комунікантів .
У процесі ділових контактів має місце професійне міжкультурне
спілкування. В процесі міжкультурного професійного спілкування
здійснюється обмін інформацією, встановлюються контакти. Міжкультурна
професійна комунікація є процесом безпосередньої професійної взаємодії
ділових культур, яка здійснюється в рамках неспівпадаючих національних
стереотипів мислення і поведінки. Співвідносити мовні засоби з нормами
мовної поведінки неможливо без знань про реалії країни мови, що
вивчається. Щоб досягти розуміння в міжкультурному спілкуванні, фахівець
повинен володіти знанням не тільки професійної картини світу, але і уміти
встановлювати контакт, орієнтуватися на національно специфічні риси свого
партнера, співпереживати і розуміти співбесідника як представника певної
соціальної групи. Таким чином, в процесі міжкультурного спілкування
фахівця-бухгалтера виникає проблема розуміння, яка може розглядатися як
на лінгвістичному, так і на соціокультурному рівні в контексті сприйняття
партнера по комунікації.
Здавалося б, навіщо бухгалтеру вивчати англійську мову? Адже для
гарного фахівця головне - знання своєї справи. Однак з розвитком спільного
та іноземного бізнесу в нашій країні знати англійську мову необхідно і
бухгалтеру. При цьому знання мови «зі словником» для роботи в іноземній
компанії буде недостатньо. Так, різні звіти для керівника потрібно
аналізувати і давати рекомендації щодо мінімізації витрат, податків і т. д.
Крім того, під час роботи бухгалтеру доведеться узгоджувати і вирішувати
різні питання з керівництвом, спілкуватися з фахівцями інших підрозділів,
спілкуватися з представниками центральної бухгалтерії за кордоном. А тут
без вільного володіння мовою не обійтися. Наприклад, це потрібно, якщо
вітчизняна фірма співпрацює з зарубіжними партерами. У цьому випадку
бухгалтеру доведеться працювати з документами, складеними на іноземних
мовах, - контрактами, інвойсами, товарними накладними(CMR-ки) та ін., а
кожен з документів повинен мати підрядковий переклад українською мовою.
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Фінансовому спеціалісту більш високого рівня (головний бухгалтер,
начальник відділу, менеджер проектів) вже потрібне вільне володіння мовою,
а також знання специфічної ділової лексики.
Якщо обов'язки бухгалтера будуть пов'язані з зовнішньоекономічною
діяльністю або йому доведеться спілкуватися з іноземними постачальниками,
то він повинен мати хорошу розмовну та письмову англійську (не нижче
Intermediate). Якщо ж він вестиме листування англійською мовою або
працювати в міжнародних програмах, то досить впевненого базового рівня
(Pre-Intermediate). Ну а коли кандидат претендує на вакансію головного
бухгалтера в міжнародній компанії, йому необхідний рівень Upper
Intermediate (верхній середній рівень) і вище. Також багато фірм
практикують стажування співробітників у своїх зарубіжних представництвах.
І спілкуватися з англомовними колегами доведеться не тільки на побутові
теми.
Крім того, все більша кількість вітчизняних компаній прагнуть вийти на
міжнародний ринок капіталу, а іноземних інвесторів не цікавлять звіти за
вітчизняними бухгалтерськими стандартами. А отже, бухгалтеру необхідно
вивчати міжнародні стандарти фінансової звітності та отримувати
міжнародний диплом. Британський сертифікат АССА (Association of
Chartered Certified Accountants) є найбільш визнаним і відомим у світі. Але
щоб його отримати, необхідно здати 14 іспитів англійською мовою. Фахівець
з хорошим знанням мови набагато швидше пройде ці екзаменаційні
випробування.
Отже, в наш час досить складно, а може навіть і неможливо домогтися
успіхів в бізнесі без знання ділової англійської мови. Безсумнівно, знання
іноземної мови підвищує шанси знайти більш цікаву і високооплачувану
роботу, а також розширює вибір: фахівці можуть розглядати не
лишеукраїнські, але й західні компанії. Особливо важлива англійська мова
для бухгалтерів, тому що ділова іноземна лексика має значні відмінності від
загальновживаної. Поряд зі спеціалізованою термінологією бухгалтерами
широко
використовуються
скорочення
і
абревіатури,
усталені
словосполучення і кліше, що вимагає спеціальних знань фахової мови.
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РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ
Динамічність сучасного світу, що відбуваються у соціальноекономічних і духовних процесах, потребують від сучасного фахівця
постійної професійної підготовки. Сучасні вимоги до підготовки фахівця
передбачають оволодіння ним професійно-комунікативною компетентністю.
У світлі цього кожна людина, задіяна в будь-якій професійній сфері, повинна
не тільки володіти певними професійно-комунікативними знаннями та
вміннями, а й мати досвід використання цих знань та вмінь на практиці,
зокрема в нетипових для неї ділових ситуаціях, а також постійно
підвищувати власний рівень цієї компетентності у професійній діяльності.
Тільки тоді вона зможе успішно виконувати свої професійні обов‘язки. В
сучасній практиці використовують термін «компетенція», що в перекладі з
латинської «competentia» означає коло питань, в яких людина обізнана,
володіє пізнанням і досвідом. Компетентна людина в певній галузі володіє
відповідними знаннями і здібностями, що дозволяє їй ґрунтовно судити про
цю галузь і ефективно діяти в ній 3.
На формування комунікативної компетенції майбутнього працівника
впливає низка внутрішніх та зовнішніх факторів. До внутрішніх належать:
мотиваційна сфера; внутрішня позиція особистості; розвиток та становлення
власного „Я‖, почуття ідентичності особистості. До зовнішніх факторів
належать соціальні умови: суспільство, його соціальна структура, різниця у
віці, соціальному статусі, рівні культури та освіти, місці проживання.
Проблема підготовки якісного конкурентоспроможного працівника
залишається важливою й актуальною для вищих навчальних закладів.
Ефективними методами формування професійної комунікативної компетенції
виступають інтерактивні методи навчання: колективні ігрові ситуації – метод
проектів, робота в групах, мозковий штурм, модульне навчання.
Суттєвим показником комунікативних взаємин є засоби та способи
спілкування. Знання мови та мовленнєві уміння передбачають опанування
мовними нормами сучасної літературної мови, термінологією фаху та
адекватне застосування їх у процесі мовленнєвої діяльності. Ефективність
стилів спілкування залежить від ситуації, що виникають у процесі
спілкування та необхідності миттєвої орієнтації в них. Висока культура
працівника неможлива без належного рівня комунікативної компетенції.
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Володіючи основами психології спілкування майбутній фахівець може
вчасно попередити той чи інший конфлікт або агресію з боку оточуючих.
У формуванні комунікативної компетенції, розвитку мовленнєвої
взаємодії важливу роль відіграє акмеологічний підхід, орієнтований на
створення процесу навчання, адекватного процесу мовленнєвої взаємодії,
завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування.
Методи даного підходу об‘єднують у собі комунікативні цілі: мікронавчання
(micro teaching); швидке збирання ідей (brainstorming); навчання через дію
(learning though); колективна взаємодія (interactive learning); демонстрація
(demonstration); перекодування інформації (information solving); рольові ігри
(role-play) [5].
Достатньо ефективними є ситуаційні методи навчання. Зокрема, під час
вивчення тем з професійних дисциплін моделюються конкретні ситуацій із
сфери майбутньої професійної діяльності. Тренінгові форми навчання
сприяють зростанню комунікативної компетенції (соціальної, емоційної та
інтелектуальної), самостійності, здатності до прийняття рішень.
Важливим для досягнення ефективного спілкування є пояснення умов і
принципів діалогічного спілкування. Комунікативний вплив при
діалогічному спілкуванні ефективний при використанні як вербальних, так і
невербальних засобів спілкування.
Не менш важливим етапом формування комунікативної компетенції є
створення мультимедійної презентації, що спонукає майбутніх фахівців до
усного мовлення. Її використання допомагає вчити мову не аналітично, а
критично (формувати здатність висловлюватися, висловлювати думки за
рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати); підтримувати ефективну
мотивацію та зв‘язок із реальним життям для набуття практичних умінь;
викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення
власних; виховувати та розвивати особистість одночасно з процесом
засвоєння нових знань [4].
Такі методи формують у майбутніх працівників комунікативні навички,
культуру спілкування, уміння коротко й доступно висловлювати й
формулювати свої думки, толерантно ставитися до думки партнерів,
аргументувати власну точку зору, розвивати вміння здобувати інформацію з
різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп‘ютерних
технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня
знань, достатнього для практичного використання іноземної мови у
майбутній професійній діяльності. Якщо у мовному ВНЗ мова є спеціальною
базою, то в інших ВНЗ – вона є додатком до загальної культури, тому у
немовних ВНЗ формулювання кінцевої мети потребує конкретизації.
Практичне оволодіння іноземною мовою є лише однією із складових
професійно орієнтованого навчання дисципліни. Іноземна мова може стати
не лише об‘єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних навичок. Це
передбачає розширення поняття «професійна орієнтованість» навчання
іноземної мови, яке містило один компонент – професійно орієнтовану
спрямованість змісту навчального матеріалу [2].
Професійно орієнтоване навчання – це професійна спрямованість не
лише змісту навчального матеріалу, а й діяльності, яка складається з
прийомів та операцій, що формують професійні навички. Вона, по-перше,
потребує інтеграції дисципліни «Іноземна мова» з профілюючими
предметами; по-друге, ставить перед викладачем іноземної мови завдання
навчити майбутнього спеціаліста на основі міжпредметних зв‘язків
використовувати іноземну мову як засіб систематичного розширення своїх
професійних знань, а також як засіб, що допомагає формувати професійні
вміння та навички; по-третє, передбачає використання форм і методів
навчання, які допоможуть сформувати необхідні професійні вміння та
навички майбутнього спеціаліста [1].
Дисципліна «Іноземна мова» має певні особливості. Її специфіка
визначається напрямком оволодіння іноземною мовою. Л.С. Виготський
«Развитие речи и мышление / Собрание сочинений:М: Педагогика, 1982»
зазначав, що оволодіння іноземною мовою йде шляхом, протилежним тому,
яким іде розвиток рідної мови. Дитина засвоює рідну мову, не усвідомлюючи
цього, ненавмисно, а іноземну мову – починаючи з усвідомлення та
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розуміння наміру. Тому можна сказати, що розвиток рідної мови йде знизу
вгору, тоді як розвиток навичок іноземного мовлення – зверху вниз. Другою
особливістю іноземної мови як навчальної дисципліни є те, що мова є й
засобом, і метою навчання. Ті, хто вивчає мову, засвоюють найлегші мовні
засоби, оволодівають різними видами мовленнєвої діяльності, які до певного
часу є метою навчання, а потім використовують їх у ході оволодіння більш
складними мовними діями, тобто вони вже є засобом навчання. Ще однією
особливою рисою цієї навчальної дисципліни є її «безпредметність»: на
відміну від інших навчальних предметів, вона не дає людині знань про
реальну дійсність, оскільки мова є засобом формування, існування та
вираження думок про навколишній світ. Специфіка дисципліни полягає
також в її «безмежності», тобто не можна вивчити мову повністю,
навчальний матеріал обмежується програмою. Важливою особливістю
іноземної мови як навчального предмета є її неоднорідність. Розглядаючи
аспекти мовних явищ, можна сказати, що їхньою вихідною точкою є
мовленнєва діяльність, яка і становить головну мету навчання іноземної
мови. За специфікою співвідношення знань і навичок цей навчальний
предмет займає проміжне місце між теоретичними та прикладними
дисциплінами у професійній підготовці, оскільки іноземна мова вимагає
таких самих великих обсягів навичок й умінь, як і практичні дисципліни, але
водночас не меншого обсягу знань, ніж теоретичні науки [4].
У вивченні іноземної мови студенти виконують різноманітні види робіт
з книжками зі спеціальності: вміти отримати необхідну інформацію, розуміти
зміст, володіти діалогічним і володіти зв‘язним монологічним мовленням на
рівні і самостійно підготовленого, і непідготовленого висловлювання,
перекладати або реферувати потрібний матеріал, розуміти мовлення в межах
певної спеціалізації [3].
Отже, під професійно орієнтованим розуміють навчання, що спирається
на врахування потреб студентів під час вивчення іноземної мови, які
диктуються особливостями майбутньої професії або спеціальності. Термін
«професійно орієнтоване навчання» застосовується для позначення процесу
викладання іноземної мови в немовному ВНЗ, який передбачає читання
літератури за фахом, вивчення професійної лексики і термінології, а також
спілкування у сфері професійної діяльності. Оволодіння студентами
іншомовним спілкуванням – це досягнення професійної іншомовної
комунікативної компетенції, рівень розвитку якої повинен забезпечити
можливість ефективного спілкування в професійній сфері життєдіяльності
майбутнього фахівця.
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
В наш час, на сучасному етапі розвитку суспільства та вдосконалення
інноваційних технологій, дуже важливого значення набули іноземні мови.
Якщо раніше вони були необхідні виключно для перекладачів, дипломатів та
політиків, то зараз немає такої сфери людської діяльності, де б не
використовувались іноземні мови.
Імпортні товари, сучасна техніка, інформаційні написи в місцях
масового скупчення людей, написи на етикетках одягу, інтернет  усе рясніє
невідомими іноземними словами. Також у наш щоденний вжиток входять
іншомовні слова, значення яких ми не завжди розуміємо. Тому вивчення хоча
б однієї іноземної мови має стати приорітетним завданням для кожного.
Новітні тенденції у викладанні іноземних мов розкриті вченими: В.М.
Буринським, В.М.Вергасовим, П.І.Підкасистим, Н.В.Войнаровською,
М.І.Сичовою, М.М.Солдатенком, І.М.Шимком, В.Н.Белкіна, В.І.Боднар,
З.Н.Курлянд, Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін.
Метою дослідження є обґрунтування новітніх тенденцій при вивченні
іноземної мови майбутніми менеджерами
На даний час відбувається реформування навчального процесу у вузах
України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти:
інформатизація освітнього простору, інтеграційні процеси у сучасній
вітчизняній освіті, налагодження українськими ВНЗ співпраці з
європейським навчальними закладами у сфері навчальної та наукової
діяльності, студентські міжнародні обміни, можливість здобуття другої
вищої освіти та навчання за магістерськими програмами за кордоном [3, с.
360].
В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні
технології викладання іноземних мов. Сама мовна освіта теж поступово
модернізується через впровадження модульно-рейтингової системи навчання
іноземних мов, міждисциплінарної інтеграції, демократизації та економізації
освіти викликає до життя інновацій складові викладання іноземних мов.
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Використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів,
методу проектів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до
процесу навчання майбутніх менеджерів, забезпечує його індивідуалізацію та
диференціацію з урахуванням індивідуальних особливостей студентів,
їхнього рівня володіння мовою, здібностей і вподобань, спонукає викладачів
до пошуку нових форм навчальної діяльності. Сучасні науково-технічні
досягнення дають змогу послуговуватися інформаційно-довідковими
матеріалами на електронних носіях, електронними підручниками,
електронними аудіо- та відеозасобами й методичними матеріалами, мати
доступ і користуватися Інтернет-ресурсами, де міститься величезний обсяг
необхідної інформації. Як свідчить практика, такі варіанти отримання
інформації та використання навчальних засобів і матеріалів викликає у
студентів значний пізнавальний інтерес, сприяє кращій реалізації ними
поставлених навчальних завдань і розвиває їхній творчо-пошуковий
потенціал [1].
Наразі можливості використання інформаційних ресурсів і технологій у
навчальному процесі є практично безмежними. Одним із найбільш
поширених засобів інформаційних технологій є електронні підручники –
своєрідна навчальна база-накопичувач, яка може бути сформована самими
студентами. Користуючись електронними підручниками (книгами), студенти
можуть переглядати тематичні відеоматеріали, документальні й художні
фільми, підібрані викладачем відповідно до теми заняття. У ході виконання
практичних завдань можна користуватися мультимедійними програмами,
електронними та он-лайн словниками («Lingvo», «Multitran», «McMillian OnLine Dictionary» тощо), мультимедійними довідниками й енциклопедіями.
Таке інформаційне середовище допомагає створити умови, максимально
наближені до реального спілкування іноземною мовою шляхом обміну
інформацією зі студентами інших країн, організовувати різноманітну
навчальну діяльність студентів та значно підвищувати їхню мотивацію [2].
Одним із найбільш ефективних методів у сучасній методиці викладання
іноземної мови є інтерактивний метод case-study (метод вирішення
конкретних ситуацій), коли студенти в активному спілкуванні досліджують
та обговорюють реальні ситуації, дискутують у групах і вирішують
підготовлені викладачем завдання, що входять до сформованого ним кейсу
спеціально підготовлених навчальних матеріалів. Наприклад, зміст базового
тексту для опрацювання студентами на занятті з англійської мови може
відображає реальну ситуацію або проблему й стимулює їх розвивати навички
проблемного пошуку.
Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню письма та
читання. Інтерактивне навчання писемного мовлення у вищій школі має
формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу і взаємоперевірки.
Сучасна модель процесу читання сконцентрована на інтерактивному зв'язку
читача та тексту, який вивчається. Викладач повинен подати текст,
організувати завдання, які допоможуть студентам зрозуміти його (чи
дозволять викладачу побачити, наскільки його не зрозуміли), а після цього
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тільки стежити за роботою над текстом та часом, коригувати їх. Текст
повинен бути вірно підібраний, завдання мають відповідати типу тексту,
виду читання, рівню мовної підготовки студентів.
Таким чином, доведено ефективність інноваційних підходів до
викладання іноземних мов у вищій школі залежатиме від бажання і
здатності викладачів скористатися позитивним досвідом вітчизняних і
іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у навчанні, розуміння
необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів.
Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на творчому
підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і сприяють
розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ
ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
«Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної»
Й. В. Ґете
Значення англійської мови у сучасному житті досить велике. Зараз, коли
люди безперешкодно можуть подорожувати іншими країнами, дізнаватися
щось нове, відкривати для себе світ, питання англійської мови досить
значуще. Адже подорожуючи чи то країнами Європи, чи то Американським
континентом, чи то країнами Сходу, є необхідність мовленнєвого контакту з
місцевим населенням. Це може бути банальна покупка у супермаркеті чи
поселення у готель.
Англійська – ключова мова сучасного світу, обсяг і якість знань, які
можна отримати, знаючи англійську, значно вищі, ніж якщо ви володієте
тільки рідною мовою. Для спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
англійська мова є особливо важливою. Адже як прийняти замовлення у
англійця, німця чи італійця? Чи поселити їх у готель? Без знання англійської
мови це просто величезна проблема. А що ж з рівнем англійської мови,
наприклад, у середньостатистичному українському кафе?
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Прийшовши у таке кафе, іноземець зазвичай може почути у відповідь на
питання: «Do you speak English?» тільки «No….no…». Звичайно, зараз у
ресторанах, які позиціонують себе як ресторани вищого класу, знання
іноземної мови є необхідним. Працівники під час співбесіди проходять
обов‘язковий тест на знання даної мови. Також бажано, щоб працівник
володів англійською мовою професійного спрямування, тобто зміг й
розповісти складові салату чи піци й уточнити побажання клієнта при
проживанні у готелі.
Якщо ж рівень знання іноземної мови досить високий то це майже 100%
гарантія отримання вакантного місця.
Україна має такі найбільш поширені місця відвідування туристами як
місто Львів та гірськолижний курорт «Буковель». Побувавши літом у місті
Лева, можна почути від кожного другого зустрічного іноземну мову англійську, німецьку чи навіть арабську. Але цікавим є той факт, що всі ці
люди можуть майже вільно володіти англійською мовою. Коли офіціант у
ресторані чи кафе приймає замовлення клієнта без проблем, тому що розуміє
його, то враження про сервіс закладу стають позитивними. Щодо
гірськолижного курорту, то знання англійської повинно бути на вищому
рівні у всіх працівників готелів та ресторанів. Адже узимку наплив туристів є
досить великим і звичайно, їхні побажання щодо відпочинку хотілося б
виконати. Працівники мають зробити все, для того, щоб клієнт захотів
повернутися сюди ще раз.
Володіючи англійською мовою, людина автоматично переходить на
більш високу соціальну ступінь, так як стає конкурентоспроможним
претендентом на високооплачувану посаду. Адже, як відомо, престижні
організації зазвичай або самі є представниками іноземних фірм, або ведуть з
ними активну партнерську діяльність, а там без знання англійської мови не
обійтися. Цілком можливо також, що вабить перспектива роботи за
кордоном. Не варто плекати неясну надію на те, що після «занурення» в
мовне середовище, мова так само миттєво «зануриться» у людину. Цей
процес зазвичай швидким не буває, а поки він буде йти, людина втрачає
багато часу, поставивши під загрозу, в кращому випадку, лише свій
особистий добробут. Англійська мова покращує якість нашого життя у всіх
її сферах. Будь-хто зможе завести друзів у всіх куточках земної кулі,
спочатку спілкуючись з ними по Інтернету, а згодом маючи можливість
відвідати їх особисто. Людина отримує доступ до всіх електронних і
друкованих інформаційних ресурсів, так як практично всі книги і наукові
статті, які мають світове значення, пишуться англійською мовою, або
перекладаються на неї.
Повертаючись до теми англійської мови серед фахівців готельноресторанної індустрії, хотілося б відзначити, що певна кількість почувають
себе розгублено та зніяковіло, коли потрапляють у ситуацію, у якій їм
доводиться мати безпосередній комунікативний контакт з іноземцем. Щоб ця
ситуація повернула у краще русло, необхідно організовувати часті зустрічі з
носіями мови, під час яких студенти мали б змогу проявити свої мовні
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здібності на практиці. Звичайно практика дуже важлива, але не менш
необхідним є прагнення самої людини до вивчення іноземної мови. Якщо
людина не бачить у іноземній мові свого майбутнього чи просто вважає це
непотрібним для себе, то й її рівень знань буде низьким. Якщо людина
прагне і бажає вивчити англійську, то їй це вдасться. А згодом такі
особистості зможуть вивчати й інші іноземні мови. Після англійської досить
популярними для вивчення мовами в Україні є німецька, польська,
італійська. Якщо ж брати до уваги, представника готельно-ресторанної
індустрії, то чим більше мов знає дана людина, то отримання роботи за
кордоном не буде взагалі проблемою й незамінність її буде стовідсотковою.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Популярною є думка, що успіх перекладацької діяльності залежить
найперше від кваліфікації і таланту перекладача, від того, як добре він
володіє іноземною і рідною мовою. З точки зору навчання перекладачів
можливо обмежитися практичними курсами іноземної і рідної мови. Проте
при такому підході поза увагою залишається цілий ряд незацікавлених
чинників, до яких входять і лінгвокультурні аспекти перекладацької
діяльності.
Юридична лінгвістика (франц. linguistigue – мовознавство, від лат. lingua
– мова) – міждисциплінарна галузь знань про взаємозв‘язок мови і права,
мовні засоби вираження правових понять і категорій, мовностилістичні
ресурси у сфері правової комунікації. Термін юридична лінгвістика вперше
ввів у науковий обіг німецький учений А. Подлех у своїй праці ―Юридична
лінгвістика‖ [1, с. 115].
Предметом юридичної лінгвістики є мова, яка функціонує у сферах
правотворення і судочинства, юридичної науки та освіти. Нині, і в
українській, і в англійській лінгвістиці юридична мова визначилася як
функціональний різновид літературної мови з характерними лінгвістичними і
структурно-жанровими ознаками, зумовленими специфікою правової сфери
та комунікативними професійними потребами в ній [2, с. 472].
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Беручи до уваги юридичний переклад, то можна сказати, що це переклад
текстів, що стосується області права і використовується для заміни
юридичною інформацією між людьми, які спілкуються різними мовами.
Оскільки право є предметною областю, пов'язаною з соціально-політичними і
культурними особливостями країни, юридичний переклад є складним
завданням. Для точної передачі юридичної інформації мова юридичного
перекладу повинна бути точною, зрозумілою і достовірною.
Більшість юридичних текстів характеризуються наявністю складних
термінів, які часто розкривають поняття, властиве правовій системі лише
конкретної країни. Тому існує ряд основних прийомів перекладу юридичної
літератури.
Під адекватним (точним, правильним) відповідником мається на увазі
не якийсь особливий тип відповідника, а найбільш прийнятний варіант
перекладу мовної одиниці в конкретній ситуації або в конкретному мовному
оточенні (лінгвістичному контексті) [3, с. 35]. Адекватним в цьому сенсі
може бути або постійний ідентичний відповідник (verdict – вирок; plaintiff –
позивач), або одна з варіантних відповідностей (law – 1. закон; 2. право;
правознавство, законознавство, юриспруденція; 3. загальне право; 4.
професія юриста; 5. суд, судовий процес; 7. юстиція, юрист). Це може бути і
нова мовна одиниця, відсутня в словнику, і виступаюча як конкретна заміна
(barrister - баррістер, адвокат, що має право виступати у вищих судах).
Для прикладу візьмемо слово ―law‖ , і побачимо, як визначає його відома
електронна енциклопедія Wikipedia: Law - in politics and jurisprudence, is a set
of rules or norms of conduct which mandate, proscribe or permit specified
relationships among people and organizations, intended to provide methods for
ensuring the impartial treatment of such people, and provide punishments of/for
those who do not follow the established rules of conduct. Право (у політиці і
юриспруденції) - зведення правил або норм поведінки, які регулюють
відносини між людьми і організаціями з метою забезпечення неупередженого
відношення до них, і передбачають покарання відносно тих, хто не дотримує
встановлені правила поведінки. Як бачимо, слово ―law‖ вжито у понятійному
значенні, яке в українській мові має декілька відповідностей - законодавство,
юриспруденцію, правознавство, законознавство. Всі вони синонімічні і
можуть бути вжиті замість слова "право".
Зовсім різні поняття (також терміни, що відображають ці поняття) у
словниках представлені великими синонімічними рядами. Складність
перекладу близьких, але все ж різних юридичних понять полягає у тому, що
їх синонімічні ряди містять близькі значення. Так, терміни tax, duty і levy
мають у своїх синонімічних рядах спільне значення ―податок‖. Тому
перекладачу доводиться мати справу одночасно із синонімією, із
багатозначністю термінів, зіткнувшись із багатьма іншими, він повинен
проявляти певну рішучість, обираючи для кожної ланки ланцюжка найбільш
вдалий, на його думку, український еквівалент.
Таким чином, проаналізувавши діяльність юридичного перекладу в усіх
його вимірах (процес нормотворення, мовленнєва культура спеціалістів,
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упровадження установлених умов юридичної термінології на рівні держави)
свідчить про неправовірне вживання термінологічних одиниць, порушення
мовної цілісності текстів, невдалу синонімію, відсутність точних юридичних
понять, низький рівень мовленнєвої культури (русизмів, діалектизмів,
полонізмів тощо).
У зв‘язку з цим, актуальними проблемами залишаються подолання
синонімії у правових текстах, яка ускладнює трактування правових норм, і є
недосконалою та недоречною; впровадження єдиного термінологічно
вивіреного та науково обґрунтованого з юридичного та з лінгвістичного
погляду англо-українського словника юридичних термінів; формування
мовленнєвої культури фахівців на рівні усного та писемного мовлення.
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У сучасному світі міжкультурна комунікація відіграє надзвичайно
важливу роль для кожного із нас та представляє собою багатоаспектну і
багатофункціональну систему взаємодії осіб різних культур – індивідів, груп,
які висвітлюють свої інтереси, потреби, мотивації у різних сферах
життєдіяльності. Ефективність комунікації
повністю залежить від
адекватного знання, розуміння та інтерпретації символічних знаків та
маркерів соціального простору, а також розпоряджатись мовними засоби
передачі поняття об'єктів соціальної реальності, що відіграє значну роль у
розумінні будь якої особистості з якою ви спілкуєтесь.
У період сьогодення кожний із нас не може уявити свого життя без
різноманітних аспектів перекладу. Дуже часто ми зустрічаємо іноземні
реклами, читаємо книги, та цікавимось життям за межами нашої країни.
Тривалий час люди не виділяли переклад як особливе знання у нашому
житті. Лише з початку другої половини двадцятого століття дослідження
особливого виду мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом»,
почали формуватися в самостійну лінгвістичну дисципліну.
Дослідження різноманітних основ перекладу з давніх давен цікавило
велику кількість науковців. Різноманітні аспекти вивчення особливостей
перекладу відображені у працях Федорова О. В., Бархударова Л. С.,
Коміссарова В. Н., Рецкера Я. І., Швейцера А. Д., Коптілова В. В.,
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Корунця І. В., Гердера І. Г., та багатьох інших сучасних вітчизняних та
зарубіжних науковців [5, c. 377].
Переклад – це, безсумнівно, дуже давній та важливий різновид людської
діяльності. Без неї важко було б уявити такі важливі історичні події як:
створення великих імперій, населених численними та багатомовними
народами, утвердження культури правлячої нації, розповсюдження
релігійних та соціальних вчень.
За допомогою перекладу здійснюється опосередковане спілкування
людей, які належать до різних культурних товариств, де культурним
посередником є перекладач. У зв‘язку з цим багатьма вченими визнається
той факт, що переклад означає не тільки перехід від однієї мови до іншої, але
й від однієї культури до іншої. Виступаючи посередником між двома мовами,
переклад неодмінно стикається з таким явищем, як культура, адже мова – це,
перш за все, феномен культури. Переклад – це «унікальна сфера мовленнєвої
діяльності, де мають значення не тільки різні мови, але й різні культури, а
часом і різні цивілізації» [3, c. 260].
У наш час, у добу інформаційної навали, розвитку науки та техніки, а
також появи багатьох нових національних держав, які сприяють розвитку
міжнародних відносин, масштаби перекладацької діяльності неймовірно
зросли, що дає змогу говорити про початок нового етапу в історії перекладу.
Переклад у сучасному світі виступає важливим засобом спілкування між
індивідами, які розмовляють різними мовами й належать до різного
лінгвокультурного ареалу, саме тому це викликає інтерес у багатьох
науковців щодо створення різноманітних теорій та основ перекладу.
Основним завданням перекладу є здійснення повної і адекватної
передачі змісту тексту оригіналу, що формується шляхом злиття реалії
мовного, соціального і культурного просторів усіх учасників комунікації.
Так, приміром, за допомогою різних мов відтворюється один і той самий
фрагмент реальності, але його мовна репрезентація має різні варіації, що
відображають відмінне бачення й своєрідність пізнання цього світу через
призму конкретної мови. Наприклад, в українській мові знаходимо слово
«підсніжник», у російській назва тієї самої квітки буде звучати як
«подснежник», в англійській мові зустрічаємо «snowdrop», а у французькій та
німецьких мовах відповідно бачимо «perce-neige» та «schneeglőckhen». Ще
одним прикладом може стати вираз «відзначати новосілля, вхідчини», що в
російській мові набуває форми «праздновать новоселе», в англійській –
«celebrate, have а housewarming», а у французькій та німецькій «pendre la
cremaillere» та «den Einzug feiern» [1, c. 216].
Узагальнюючи викладені порівняння, можна констатувати, що переклад
являє собою вид діяльності, що стосується не лише певних мовних систем, а і
культурних просторів, у яких взаємодіють ці системи. При цьому
результатом діяльності перекладача стає своєрідне злиття культур оригіналу
та перекладу, що сприяє взаємозбагаченню обох мов, адже докорінні
відмінності між культурами та мовами світу стають чудовим підґрунтям для
збагачення одне одного шляхом самоусвідомлення та пізнання. Тому кожен
120

перекладач, що виступає медіатором у процесі міжмовної комунікації,
повинен не лише добре володіти рідною та мовою, з якої ведеться переклад,
але й мати ґрунтовні екстралінгвістичні знання, аби допомогти реципієнту
уникнути проблем нерозуміння, що породжуються соціальними
невідповідностями [6, c. 248]. Тож, формування перекладацької компетенції
залежить не лише від вміння перекладача, а й від обізнаності у сфері рідного
культурно-історичного світу та знання і розуміння реалій культури, до якої
належить вихідний текст. Безсумнівно, при такій цільовій настанові
адекватність перекладу може бути досягнутою тільки за допомогою
перенесення в інший мовний простір не просто слів та словосполучень, що
використовуються для позначення тих чи інших лінгвокультурних реалій, а
більш конкретних чинників структурної організації контексту першоджерела.
Таким чином, проблема перекладу вважається однією з найголовніших
та найскладніших у лексикологічному аспекті перекладу та дослідженнях
національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо
мовне і культурне розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то
саме переклад працює над його збереженням.
Отже, переклад вважається своєрідним засобом захисту національних
мов і культур, що є вирішальною силою для їхнього саморозвитку та
водночас оберігає їх від великого іншомовного впливу. переклад має
надзвичайну вагу для підтримки безпосередніх зв‘язків між особами, які
спілкуються, та належать до різних лінгвокультурних ареалів. Перекладач
також відіграє неоціненну роль в щоденному підтриманні різних контактів зі
світом. До перекладача ставлять високі вимоги, як до особистості з високою
культурою та мораллю. Він має бути ознайомлений з основними
культурологічними особливостями країни мови-перекладу, тобто мати певні
фонові знання. Саме тому варто приділити особливу увагу всебічному
опануванню мовним кодом, що виконує роль ключа до комунікативного
успіху, а отже, й до порозуміння учасників комунікації.
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ФАХІВЦІВ
Інтеграція України до Європейського союзу ставлять якісно нові
завдання в галузі освіти. Національна доктрина розвитку освіти України в
XXI ст. визначає головною метою освіти створення умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості як громадянина України. За цих умов
особливого значення набувають такі якості випускника навчального закладу,
як
професіоналізм,
ініціативність,
мобільність,
підприємливість,
відповідальність, вміння аналізувати ситуацію на внутрішніх та міжнародних
ринках, здатність до постійної самоосвіти. Це зумовлює посилення вимог до
підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.
У самореалізації та становленні майбутніх фахівців велику роль відіграє
соціокультурна компетенція. Це певне вміння використовувати на практиці
соціопсихологічні, соціолінгвістичні, країнознавчі та міжкультурні знання,
для того, щоб досягти порозуміння між особами або групами, що є
представниками різних країн, націй, мов та релігій.
Оволодіння соціокультурною компетенцією, для молодих фахівців, дає
змогу швидко та правильно встановлювати зв‘язки з представниками інших
країн. Адже для того, щоб швидко порозумітися з іноземними делегатами
потрібно знати їх культуру, звичаї, традиції, мову та особливості діловодства.
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.
Останнім часом роль соціокультурних компетенцій досліджували:
В.Афанасьєв, Л.Берталанфі, І.Блауберг, В.Садовський, Б.Юдін (що зробили
вагомий внесок в теорію систем становлення молодих професіоналів).
Т.І.Гончар, Ю.Н.Емельянов, Н.Б.Завіниченко, Т.Л.Кобзар, С.С.Макаренко,
К.Моісеєнко, О.І.Нещерет, Л.А.Петровська, О.В.Попова, Л.Л.Федорова
(досліджували поняття про «комунікативну компетенцію» як знання або
здатність до ефективної комунікації).
У документах Організації Об‘єднаних Націй, Ради Європи, ЮНЕСКО
наголошується на ключових компонентах, що дають змогу ефективно брати
участь у соціальних сферах та зростати у професійному плані, одним з них і є
соціокультурна компетенція як складне інтегроване утворення у
характеристиці особистості, що визначає її спроможність ефективно
комунікувати і створювати сприятливі умови для проведення переговорів,
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заключення договорів різної сили.
Так, В.Сафонова визначає, що соціокультурна освіта є запорукою
вдалого формування професійної іншомовної комунікативної компетенції за
умови реалізації принципу дидактичної культуровідповідності, що
передбачає відбір і впровадження у навчальний процес культурознавчого
матеріалу, який формує соціокультурну базу навчально-методичного
комплексу з іноземної мови.
О.Коломінова розглядає соціокультурну компетенцію як систему
загальних уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни,
мова якої вивчається, а також систему навичок та вмінь узгоджувати свою
поведінку згідно з цими знаннями.
М.Максимець розуміє соціокультурну компетенцію як здатність
особистості через адекватне розуміння та повагу до інших мов, культур і
релігій виявляти активну і відповідальну життєдіяльність у соціумі на
засадах демократичності, гуманізму, толерантності тощо.
П.Сисоєв трактує соціокультурну компетенцію як певний рівень знань
соціокультурного контексту використання іноземної мови, а також досвід і
практику спілкування і використання мови у різних соціокультурних
ситуаціях.
Сучасні дослідження в галузі теорії та методики професійної освіти
актуалізують питання реалізації концепції гуманітарної освіти, цільовою
установкою якої є формування гармонійно розвиненої особистості, що
володіє не лише чисто професійними знаннями і уміннями, але і широким
розумінням процесів і змін, що відбуваються в суспільстві. Вона передбачає
засвоєння культури, звичаїв, традицій, досвіду спілкування, а також здатність
творчо вирішувати поставлені життям завдання [1].
Важливою складовою гуманітарної освіти є формування комунікативної
культури майбутніх фахівців, що дозволить не лише полегшити процес їхньої
професійної адаптації, а й сприятиме ефективній реалізації знань, вмінь і
навичок спілкуватися й досягати взаєморозуміння при виконанні
професійних і соціальних функцій.
Комунікативна компетентність визначає сукупність навичок і умінь,
необхідних для ефективного спілкування. З точки зору лінгвістики,
комунікативна компетентність - це знання, якими володіє носій мови та які
стосуються не тільки формального коду, але й соціальних наслідків мовних
виборів, що доступні йому в процесі використання мови протягом життя,
коли суб‘єкт виступає як учасник мовних подій, що утворюють важливий
елемент людського суспільства [2].
Як структурована цілісність комунікативна компетентність поєднує
змістовий, емоційний і діяльнісний компоненти. Перший передбачає
усвідомлення студентом сутності й значущості комунікативної діяльності, як
детермінант його поведінки. Емоційний компонент характеризується
особистісним ставленням до комунікативного аспекту майбутньої
професійної діяльності. Комунікативна діяльність, як процес суб‘єктсуб‘єктної взаємодії, потребує обов‘язкового врахування експресивного
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компоненту, адже обмін емоційними станами відіграє у ній значну роль.
Отже, проаналізувавши думки та теорії науковців, можна зробити
висновок, що на формування соціокультурної компетенції особистості
впливає вивчення іноземних мов, зокрема вивчення ділової іноземної мови.
Вивчення іноземної мови є головною передумовою досягнення
адекватного взаєморозуміння між співрозмовниками, що відносяться до
різних культур. Іноземна мова викладається не тільки як засіб спілкування,
здобуття додаткової інформації, а й стає засобом відкриття іншого
культурного світу, осягнення складності та багатогранності рідної мови та
національної культури, національного достоїнства та рівності, засобом
громадської освіти, розвитку особистості, її індивідуальних пізнавальних
здібностей, соціальних можливостей, культурних потреб.
Соціокультурна компетенція поділяється на:
• лінгвокраїнознавчу компетенцію;
• країнознавчу компетенцію.
Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння студентами
особливостями мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови в
певних ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість в студентів
цілісної системи уявлень про національно культурні особливості країни.
Країнознавча компетенція включає знання про культуру країни, її
історію, географію, економіку, державний устрій, традиції.
Форми та методи розвитку соціокультурної компетенції:
• порівняльний метод, що базується на контрастах і містить у собі
різноманітні дискусії. На занятті обговорюються традиції, звичаї країни, мова
якої вивчається у порівнянні з рідною культурою;
• метод «критичних випадків», що ставить за мету висвітлити різницю
між вербальним та невербальним спілкуванням. Студентам пропонується
опис ситуації, коли співрозмовники не правильно розуміють одне одного у
спілкуванні через різницю у культурі та ментальності;
• метод «короткого викладення культурних аспектів». Розглядається
різниця у культурі двох і більше країн, наприклад, різниця між покупцями у
Великобританії та Україні.
Окрім наведених методів та форм, існують такі як:
• використання аутентичних пісень на уроках англійської мови, що
допомагає краще зрозуміти фольклор певної країни;
• проведення нетрадиційних уроків під час свят і традицій англомовних
країн;
• навчання розмовної англійської мови;
• використання таких аутентичних текстів, як меню, оголошення,
реклама;
• рольові ігри;
• вивчення фразеологізмів;
• вивчення віршів та прислів‘їв;
• використання аутентичного відеоматеріалу.
Таким чином, соціокультурна компетенція відіграє важливу роль у
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становленні молодих фахівців. Адже,у даний момент, Україна зміцнює
стосунки й зв‘язки з європейськими й світовими державами. Тому вона
потребує таких фахівців, які з легкістю можуть вести переговори з
іноземними державами на високому, міжнародному рівні. Соціокультурна
компетенція - це основа становлення майбутнього, високо кваліфікованого
фахівця, що може швидко і легко знаходити спільну мову з представниками
провідних країн світу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ СТУДЕНСЬКОЇ
МОЛОДІ
З початку зародження психології як науки, людей зацікавило поняття
«особистість». Багато людей турбує питання: «Як стати сильною
особистістю?».
Але
з
початку
треба
визначити,
що
таке
«особистість»?Поняття особистості вивчають різні соціальні науки. У
психології не має загального визначення особистості. Період активного
вивчення проблеми особистості можна поділити на 2 етапи. Перший період
охоплює кінець XIXта початок XXст. В цей період формується класична
психологія. Друг етап вивчення розпочався в другій половині XX ст.
Психологія намагається вивчити людину як індивід, як щось індивідуальне та
неповторне. Поняття «індивід» у психологічний науці позначає кожного
представника людського роду як носія набутих та природжених
властивостей, ознак характерних тільки йому. Відомий австрійський
психоаналітик З. Фрейд [ 3 ст. 1-2 ]вважав, що [ 4 cт. 632] індивід – це
складова частина численних мас. Психологічна наука вважає, що з появою
на світ людини як індивіду, вона набуває певних властивостей, ознак та
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якостей, які перетворюють індивід на особистість. Навколишнє середовище в
якому перебуває індивід, впливає на формування певних якостей, які
перетворюють представника людського роду на особистість. Структуру [ 2
ст. 1-2 ]особистості розглядають по-різному. Одні вважають, що в ній
доцільно розглядати лише психологічні компоненти ( пізнавальні, емоційновольові, спрямованість), інші виокремлюють у ній ще й біологічні аспекти
( типологічні особливості нервової системи, вікові зміни в організмі, стать ),
які не можна ігнорувати у процесі виховання особистості. Однак
протиставляти біологічне соціальному в особистості не можна. Природні
аспекти та риси існують у структурі особистості як соціально зумовлені її
елементи. Біологічне та соціальне у структурі особистості утворюють єдність
і взаємодіють.[ 1 cт.51-52 ] Людина – істота природна, але біологічне у
процесі історичного розвитку під впливом соціальних умов змінилося,
набуло своєрідних специфічно людських особливостей. У психологічних
дослідженнях описано декілька типів особистості:
 Реалістичний тип (Р)
 Інтелектуальний тип (І)
 Соціальний тип (С)
 Конвенційний тип (К)
 Підприємницький тип (П)
 Артистичний тип (А)
Реалістичний тип особистості [ 5 ст. 1-2 ]– це тип, який в більшості
належить до чоловічої половини населення. Він характеризується емоційною
стабільністю, орієнтуванням на сьогодення та реалістичним сприйманням
подій. Для цього професійного типу характерними є невербальні
інтелектуальні здібності. Психомоторні навички переважають над
математичними здібностями і здібностями до різних мов.
Інтелектуальний тип особистості – це тип який спрямований на
інтелектуальну працю. Цей тип аналітичний, оригінальний, своєрідний.
Цьому типу подобається вирішувати завдання за допомогою міркування та
абстрактного мислення.
Соціальний тип особистості – головною ознакою цього типу є
встановлення тісного контакту з оточуючим середовищем. Риси характеру:
соціальність, гуманність, потяг до навчання.
Конвенційний тип особистості – віддає перевагу чітко структурованій
діяльності. З оточуючого середовища вибирає цілі, задачі і цінності, які
формуються із звичаїв й обумовлені станом суспільства в якому перебуває.
Підприємницький тип особистості – надає перевагу задачам які згодом
можуть проявити його потенціал, задовільнити амбіції. До цього
професійного типу характерна дуже широка сфера діяльності. Водночас
надає перевагу задачам, які пов‘язані з керівництвом та управлінням.
Артистичний тип особистості – відхиляється від чітко структурованих
проблем і видів діяльності, що передбачають велику фізичну силу. В
спілкуванні з оточуючими опирається на свої почуття та емоції. Притаманні
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нестандартні погляди на життя. Це оригінальний тип особистості, який
поєднує самобутність, вишуканість та естетичну довершеність Завдяки
сучасній психології та своєму бажанню навіть слабка особистість може стати
сильною. З цією метою важливо:
 Визначення власної мети в професійній сфері та особистому зростанні
 Мати довіру до себе та вірити у власні можливості
 Підтримувати хорошу фізичну форму, що необхідно для долання
різного роду переваг
 Спроможність сказати «ні», якщо це суперечить вашим намірам,
бажанням, устремлінням.
Проведені експериментальні дослідження сфер студентів першого курсу
ВТЕІ
КНТУ
впродовж
2017-18
навчального
року
(всього
експериментальними процедурами охоплено 112 осіб) дають можливість
констатувати, що 28% опитаних підтверджують свою належність до
реалістичного типу; 12% - до конвенційного типу; 8% - до підприємницького
типу і 7% до артистичного. Самооцінювання студентами належності до
певного типу особистості є хорошою психфотерапевтичною процедурою,
хоча однозначного висновку бути не може. Тим не менше, одержані
результати вказують на зацікавленість сформованими якостями, що може
бути хорошим етапом цілеспрямованої діяльності із самовдосконаленням.
Висновок: поняття особистості у психології є дуже багатогранним. Це
поняття вивчається багатьма галузями науки та вченими. На сьогоднішній
день не існує єдиного визначення особистості. Але кожному надається
можливість досягти особистісної досконалості на основі прикладання
власних зусиль.
Список використаних джерел:
1) С.Д, Максименко «Загальна Психологія» 2008 /ст.51- 52/
2) http://pidruchniki.com/12920522/psihologiya/osobistist/ст.1-2/
3) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрейд,_Зигмунд
4) https://books.google.com.ua/books?id=rHfWCwAAQBAJ&pg=PA632&lpg
=PA632&dq=Фрейд+інивід&source=bl&ots=wA7NMEKRaE&sig=qk8Q
UvTnAAvf0iPkVNNJUJjkLAc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjUtYubvJvZ
AhVKBSwKHWdGBzkQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%D0%A4%D1%80%
D0%B5%D0%B9%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%
D0%B2%D1%96%D0%B4&f=fals/ст. 632/
5) http://pidruchniki.com/12281128/psihologiya/harakteristika_tipiv_osobistost
i /ст. 1-2/
Олександра Дяченко, Дар’я Іванчук
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст.викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВСФЕРИ ТУРИЗМУ В
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
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Професійна іншомовна комунікативна підготовка майбутніх фахівців
сфери обслуговування передбачає оволодіння іноземною мовою як засобом
комунікації та набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності
для успішного виконання подальшої професійної діяльності в галузі туризму.
З огляду на це, в сучасних умовах вивчення іноземної мови у вищих закладах
освіти є важливим напрямком оптимізації підготовки нової генерації
спеціалістів, максимального задоволення освітніх потреб особистості і
суспільства, диференціації професійної освіти [1, c. 36].
Цілком очевидно, що на тлі процесів глобалізації все більшого значення
набувають іншомовні комунікативні здібності сучасних спеціалістів. При
цьому все більшої актуальності набуває завдання удосконалення процесу
формування іншомовної компетенції, що є невід‘ємним компонентом
повноцінної професійної підготовки та передумовою продуктивної діяльності
фахівців у галузі туризму.
Сучасні соціально-культурні тенденції розвитку суспільства ставлять
нові вимоги до змісту вищої освіти [2, c. 15]:
1.
Гуманізація освіти. Вона спрямована на подолання протиріч між
вузькопрофесійною та загальнокультурною підготовкою студентів на основі
знань про людину і людську діяльність.
2.
Формування у майбутніх спеціалістів умінь організаторської та
управлінської діяльності – навчання студентів методом роботи з людьми,
вмінню позитивно впливати на них і будувати відносини з ними.
3.
Формування творчого мислення та інтелектуальних здібностей
спеціалістів, вмінню вчитися.
Культура професійного спілкування характеризується рівнем розвитку
комунікативних знань і вмінь та дозволяє здійснювати міжсуб‘єктивну
взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних обов‘язків [4,
c. 73].
Інформаційно-комунікаційний
характер
процесів
побудови,
функціонування і подальшого розвитку інформаційного суспільства
визначально зумовлює і передбачає широке впровадження і використання в
освіті інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідно зростає
актуальність підготовки фахівців, зокрема для сфери туризму, до роботи з
різноманітними засобами інформації, передусім електронними. Не менш
актуальною є потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до
спілкування на професійні теми іноземною мовою. Особливо важливим для
майбутніх фахівців сфери туризму є уміння й навички роботи з іншомовними
засобами інформації.
Зокрема, процес навчання спілкуванню іноземною мовою повинен
будуватися з урахуванням психологічних механізмів, що лежать в основі
формування, вироблення й закріплення складних комунікативних умінь та
навичок і психологічних закономірностей організації стосунків між
викладачем та студентом, між фахівцем і споживачем послуг, у колективі.[3,
c. 34].
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Формування компетентності, тобто здатності застосовувати знання та
вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем
сучасної освіти. Підготовка фахівців у ВНЗ полягає в набутті та розвитку у
студентів набору ключових, загальногалузевих та предметних компетенцій,
які визначають його успішну адаптацію в суспільстві.
До структури іншомовної комунікативної компетенції майбутніх
фахівців з туризму , на нашу думку, слід включити такі компоненти як мовні
компетенції (лінгвокомунікативну і лінгвокраїнознавчу) і компетенції, що
характеризують полікультурну мовну особистість, поліконцептуальну,
полілінгвістичну і комунікативно-технологічну [1, c. 56].
Іншомовна комунікативна компетентність у сучасних умовах активізації
і розширення міжкультурної співпраці України з багатьма країнами світу, у
тому числі у сфері туризму, є необхідною умовою для здійснення успішної
конкурентоспроможної професійної діяльності фахівця цієї галузі.
Формування іншомовної комунікативної компетентності є найбільш
актуальним завданням професійної освіти у цій галузі.
Формування мовленнєвих і комунікативних компетенцій відбувається
шляхом [3, c. 86]:
1.
Поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему
іноземної мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і
ситуаціях спілкування та вдосконалення вмінь і навичок спілкування в
науковій та офіційно-діловій сферах, оволодіння різноманітними стратегіями
і тактиками ефективної комунікації, генерування вартісних зразків власної
мовленнєвої творчості, виховання потреби самоосвіти і самооцінки для
постійного вдосконалення особистісно–мовленнєвої діяльності;
2.
Розвитку вмінь і навичок переконливо викладати свої думки,
дискутувати, використовуючи різні способи аргументації, вести діалог із
співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету; працювати
з різними типами текстів, у тому числі й з мовними формами різних жанрів,
стилів і підстилів;
3.
Оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні
явища й факти, коментувати їх, оцінювати їх під кутом зору нормативності,
відповідності ситуації спілкування;
4.
Формування дослідницької компетенції, удосконалення вмінь і
навичок самостійної роботи з науковим текстом, різноманітними джерелами
наукової інформації, зокрема електронної, розвиток умінь інформаційної
переробки тексту, пошук інноваційних технологій.
Вивчення іноземних мов зорієнтоване на фундаменталізацію підготовки
спеціалістів
туристського
профілю,
яка
здійснюється
у
двох
взаємопов'язаних напрямках; профілювання фундаментальної підготовки, що
передбачає оптимізацію змісту фундаментальних дисциплін з ціннісними
орієнтирами дисциплін професійного напрямку; фундаментальність
професійного вивчення іноземних мов

підвищення
світогляднометодологічного рівня викладання спеціальних курсів з іноземних мов [2,
c. 12].
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Отже, варто підкреслити, що вивчення іноземної мови впливає на
формування іншомовної комунікативної компетенції й тісно пов'язане з
реалізацією принципів професійно-орієнтованого підходу до процесу
навчання і специфікою викладання іноземної мови з визначеною метою
підготовки фахівців туристичної галузі.
Список використаних джерел:
1. Туризм в Україні. Документи, коментарі, інформація. – Вип. 2. – К.,
2012. – 400 с
2.Козак С. В. Формування іномовної комунікативної компетенції
майбутніх фахівців морського флоту: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04. / Козак С. В. - Одеса, 2013.- 44 с.
3.Компетентнісна освіта: від теорії до практики / [Н. М. Бібік, І. Г.
Єрмаков, О. В. Овчарук та ін.] – К. : Плеяди, 2011. – 120 с
4.Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования
профессиональной компетенции: автореф. д. пед. н. : 13.00.01 «Общая
педагогика, история педагогики и образования» / В. Ф. Тенищева. – М., 2014.
– 44 с.
5.Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів. / Хміль Федір Іванович – К. : ―Академвидав‖,
2013 – 280 с.
Ганна Зелінська
Науковий керівник: Мацера О. А., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК МОВА КАР´ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ТА
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Англійська мова з плином часу розвивається швидкими темпами і
відіграє важливе значення у сучасному світі. Вивчення англійської з кожним
днем набуває все більшої популярності.
Володіння саме цією іноземною мовою, надає людині можливості для
досягнення поставлених цілей. Адже англійська є міжнародною мовою,
головним засобом спілкування між представниками різних країн, ведення
світового ринку, налагодження взаємозв´язків між країнами тощо.
Англійська мова охоплює і має великий вплив на усі сфери людської
діяльності, особливо на туристичний бізнес. Туристична індустрія
(діяльність) - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (туристичні
фірми, агенції й оператори, а також готелі, туристичні комплекси, кемпінги,
мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури,
розваг, спорту та ін.), що забезпечують прийом, обслуговування та
перевезення туристів [1]. В наш час, коли кордони між країнами практично
зникають, знання іноземних мов відкриває безмежні можливості для
різноманітних подорожей, спілкування з представниками інших націй та
пошуку свого місця у світі успішних людей та відмінної кар‘єри.
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Індустрія туризму в світі традиційно розглядається як один із
напрямів, який динамічно розвивається. Компетентний фахівець сфери
послуг і туризму сьогодні – це професіонал, який здатний до ефективної
праці в нових соціально-економічних умовах [2]. Знання англійської є
невід'ємною частиною кар´єрного розвитку спеціалістів туристичної
діяльності.
Переоцінити значення англійської мови, дуже складно. Сучасний ринок
праці доводить, що роботодавці готові платити більше співробітникам, які
володіють англійською мовою. Згідно з дослідженнями спеціалісти зі
знанням іноземної заробляють приблизно на 10-40 % більше, ніж їхні колеги.
В провідних компаніях на посаду беруть тільки тих співробітників, які
володіють англійською мовою. Студенти зі знанням англійської мови мають
величезну перевагу. Існують деякі компанії, в тому числі великі, які готові
взяти на роботу недосвідчених фахівців і надати їм високу заробітну плату в
тому випадку, якщо вони володіють іноземною.
Розширювати свої знання з англійської мови – означає здійснювати
внесок у майбутній особистий успіх і професійне зростання. З метою
поглиблення знань у туристичній діяльності видається велика кількість книг
різного типу, які поліпшують навички професійного спілкування в готельній
або туристичній галузі [4].
На сьогоднішній день для фахівця будь-якого профілю вміння
розмовляти англійською – одна з найважливіших умов професійного
спілкування та успішної роботи. Для грамотного спілкування з майбутніми
закордонними партнерами та ведення ділових переговорів просто необхідно
розвивати навички професійного володіння іноземною мовою. У багатьох
країнах світу левову частку всього зайнятого населення складають
працівники туріндустрії (готелі, транспорт, харчування, торгівля, розваги і
т.д.). Для підготовки цих кадрів створюється ціла мережа великих
навчальних закладів. Український туристичний ринок розвивається
швидкими темпами. Але, щоб він став цивілізованим, потрібні грамотні
фахівці [3].
Англійська мова і туристичний бізнес тісно повʹязані. Саме завдяки
такій складовій як мова, туризм стає міжнародним і відповідно цей фактор
впливає на економіку кожної країни. У багатьох країнах туризм входить до
трійки провідних галузей країни, розвивається досить швидкими темпами і
має важливе соціальне і економічне значення, так як:
- збільшує місцевий дохід;
- створює нові робочі місця;
- розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг;
- розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в туристичних
центрах;
- активізує діяльність центрів народних промислів і розвиток культури;
- забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;
- збільшує валютні надходження [5].
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Отже, дослідивши значення такої іноземної мови як англійська у
сучасному світі, а також її роль у туристичній індустрії, можна зробити
висновок, що без володіння англійської мови неможливо досягти успіху та
кар´єрного росту. Англійська мова сьогодні – навичка, яка прикрасить
резюме представника будь-якої професії, особливо у туристичному бізнесі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПИСЬМОВИХ
РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
Для лінгвістичних досліджень останніх десятиріч характерним є
зростання інтересу до вивчення текстів масової комунікації, зокрема, текстів
реклами. Важко заперечувати той факт, що реклама у наш час активно
проникає в мовлення сучасного українця й у певному розумінні впливає на
розвиток сучасної української мови.
Дослідження особливостей перекладу письмових рекламних текстів
актуальні не тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з
огляду на важливість реальності відображення навколишньої дійсності при
перекладі. Окрім цього, подібні дослідження важливі й для розвитку
рекламної науки та вдосконалення процесу утворення рекламного тексту.
При перекладі рекламного тексту з інших мов дуже важливо не втратити
прихований сенс рекламного повідомлення, оскільки для кожної країни
притаманні свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.
Таким чином, дослідження англомовних письмових рекламних текстів та
аналіз лексико-семантичних особливостей їх перекладу є актуальним.
Подібно до іншої продукції мас-медіа – газет, журналів, телепрограм,
радіопередач – реклама матеріалізується у вигляді готового оформленого
медіа-тексту.Поняття «текст» стосовно до сфери масової інформації
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використовується не тільки для позначення власно текстового вербального
ряду, але й здобуває риси об‘ємності й багатомірності, вміщуючи в собі такі
важливі для медіа-продукції складові як візуальний ряд у його графічному
або телевізійному втіленні, а також аудіоряд у вигляді добутку. Тому поняття
«рекламний текст»відноситься не тільки до словесного ряду, але й містить у
собі сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків
іт.і., конкретний набір яких залежить від рекламоносіязасобів масової
інформації. [3]
Концепція багатовимірного медіа-тексту надзвичайно важлива для
вивчення рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об‘ємне зображення
описуваного об‘єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й
образу в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного
впливу на масову аудиторію. Будь-який рекламний текст сприймається як
реклама тільки в єдності свого словесно-графічного або аудіовізуального
втілення.
Існує безліч способів класифікації рекламних текстів, серед яких можна
виділити загальноприйняту класифікацію реклами за засобами передачі:
телевізійна реклама; друкована реклама; реклама на радіо; реклама в мережі
Іnternet [2]. Серед цих видів реклами хотілося б виділити друковану рекламу,
оскільки саме вона містить письмові рекламні тексти. Власне, друкована
реклама, в свою чергу, складається з реклами газет, журналів, довідників,
зовнішньої реклами (постери, рекламні щити тощо), літератури про товар
(брошури, буклети, проспекти з докладною інформацією про продукт).
Друкована реклама поряд з телевізійною є найбільш важливим видом
реклами. Свідченням цьому є як історія реклами, так і рекламні бюджети.
Саме друкована реклама послужила моделлю для інших видів реклами. Її
відмінна риса − знаковість – є основою і для телевізійної реклами та реклами
на радіо. Друкована реклама була, є й буде основною статтею витрат у
рекламних бюджетах.
Значення вербальної мови для реклами дуже важливе. Дійсно, рекламні
зображення привертають увагу споживача й виражають деякі ключові
моменти реклами. Але саме завдяки вербальним знакам ці ключові моменти
осмислюються по рекламних комунікативних інтенціях рекламодавця й
рекламних агентств. Окрім цього, більша частина рекламних зображень не
здатна покрити значеннєвий простір в цілому. [1, с.102]
Переклад рекламного тексту, порівняно із перекладом художньої
літератури, при якому перекладач зобов‘язаний передати художньо-естетичні
достоїнства оригіналу, трохи відрізняється за формою, мовними засобами, а
також яскраво вираженою комунікативною спрямованістю. У процесі
перекладу таких текстів перекладачеві доводиться вирішувати як суто мовні,
лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі й
особливостях використання двох мов у процесі комунікації, так і проблеми
соціолінгвістичної адаптації тексту.
Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі
смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому разі досягається
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прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає
комунікативний ефект реклами. Нас цікавить саме комунікативна функція
перекладу рекламних текстів, а не художньо-змістова.
Дослідивши рекламний текст, ми можемо його умовно поділити на 4
основні частини: 1) слоган; 2) заголовок; 3) основний рекламний текст; 4)
фраза-відлуння.
Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу
рекламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного впливу на
масову аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі
фактичні дані; вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі.
При перекладі рекламних текстів перекладачеві необхідно враховувати: мету
тексту, характер споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й
індивідуальні можливості мови в культурному аспекті споживача й багато
інших факторів. Наприклад, реклама авіакомпанії LUFTHANSA. Єдиний
текст у рекламі – це думка пасажира, який скористався послугами
авіакомпанії: What singles out Lufthansa is its dedication to advanced technology.
Tе, що відрізняє Люфтганзу, це її прагнення до високих технологій.
Переклад текстів реклами може визначатися як близький до
«адекватного». Такий тип перекладу викликаний його практичною
необхідністю. Даний підхід вимагає гарного знання перекладачем предмета,
про який мова йде в оригіналі, що хотів сказати автор рекламного тексту,
тобто комунікативний намір рекламного тексту. Переклад рекламного тексту
при зміні словесної форми повинен бути, разом з тим, точно переданий за
змістом.[4, с. 49]
Можна визначити, 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
слоганів, як: Спортивна фірма Nіke – Just do іt; Компанія Sony – Іt‘s a Sony;
Компанія Panasonіc – from Panasonіc. Як вже зазначалося, ефективність
рекламного тексту залежить від вдалого поєднання всіх його складових.
Разом з тим дослідники відзначають першорядну важливість саме
вербального компонента реклами – словесного тексту.
У пошуках оригінальних та ефективних слів у рекламі часто
створюються нові лексеми, які складаються із частин відомих слів і є
перекрученими або переробленими словами активної лексики української або
іноземної мов. Завдання перекладача − використати всі знання теоретичних
основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки
знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій –
необхідна умова адекватності перекладу.
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СКЛАДОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ
Розвиток політичної, культурної та економічної сфер людського життя
впливає на вимоги, які ставить перед людьми суспільство, а отже, спричинює
зміни в системі освіти та науки. Міжкультурний та освітній обмін, а також
підписання міжнародних угод і міжкультурне спілкування загалом, було б
неможливим без знання іноземних мов.
Результатом навчання іноземної мови є формування комунікативної
компетенції, до змісту якої належать такі складові: мовна, мовленнєва,
соціокультурна. Діяльнісним компонентом комунікативної компетенції є
соціокультурна компетенція. Соціокультурна компетентність - це «здатність до
адекватної взаємодії у ситуаціях повсякденного життя, підтримки соціальних
контактів». Соціокультурна компетентність включає здатність до взаємодії з
іншими, пізнання їх способу життя [1, с. 252].
Актуальність теми зумовлена тим, що соціокультурна компетенція є одним
із важливих показників готовності особистості до міжкультурної комунікації і є
обов'язковою складовою процесу навчання іноземній мові. Оволодіння
соціокультурною компетенцією передбачає засвоєння необхідного мінімуму
соціокультурних знань, а також вмінь узгоджувати свою поведінку відповідно до
цих знань. Тим самим сучасна концепція мовної освіти робить важливий акцент
на необхідності не обмежувати вивчення іноземної мови її вербальним кодом, а
формувати у свідомості студента "картину світу", притаманну носієві цієї мови
як представникові певної культури і певного соціуму.
Основними складовими частинами соціокультурної компетенції є
країнознавча та лінгвокраїнознавча компетенції. Країнознавча компетенція
включає знання про культуру країни, її історію, географію, економіку, державний
устрій, традиції. Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння учнями
особливостями мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови в певних
ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість в студентів цілісної
системи уявлень про національно культурні особливості країни. Якщо
перераховані складові сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині
легко орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього
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та конструктивно вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі
міжкультурної комунікації [2, c.151 ].
В процесі вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного
спілкування студент пізнає іншу культуру, вивчає інші зразки соціальної
поведінки і має можливість порівняти їх зі знаннями, набутими у рідній для
нього культурі, і таким чином вчиться розуміти представників інших культур.
У зв‘язку з введенням соціокультурного компоненту вивчення іноземних
мов, гостро постає проблема автентичності мовного середовища. Остання
досягається за допомогою застосування автентичних текстів як одиниці
спілкування. Знайомлячись із інформацією країнознавчого та культурологічного
характеру, студенти засвоюють особливості іншої культури й аналізуючи їх,
вчаться краще розуміти власну культуру.
Серед компонентів іншомовної культури виділяють такі елементи: традиції,
звичаї, обряди; традиційно-побутову культуру; повсякденну поведінку;
«національні картини світу», які відображають специфіку сприйняття
оточуючого світу, національні особливості мислення представників тієї чи іншої
культури; художню культуру, яка відображає культурні традиції того чи іншого
етносу [3].
Форми та методи розвитку соціокультурної компетенції:
 порівняльний метод, що базується на контрастах і який містить у собі
різноманітні дискусії.
 метод «критичних випадків», що ставить за мету висвітлити різницю між
вербальним та невербальним спілкуванням.
 метод «короткого викладення культурних аспектів
 використання автентичних пісень на заняттях з іноземної мови;
 навчання мовленнєвого етикету;
 використання таких аутентичних текстів, як меню, оголошення, реклама;
 рольові ігри;
 вивчення фразеологізмів;
 використання автентичного відеоматеріалу [1, с. 253].
Отже, соціокультурна компетентність соціокультурна компетенція є одним
із важливих показників готовності особистості до міжкультурної комунікації і є
обов'язковою складовою процесу навчання іноземній мові, забезпечує
можливість орієнтуватися в соціокультурних особливостях автентичного
мовного середовища, прогнозувати можливі соціокультурні перешкоди в умовах
міжкультурного спілкування і способи їх усунення, адаптуватися до
іншомовного середовища, слідуючи канонам ввічливості в середовищі іншої
культури, проявляючи повагу до традицій, ритуалів і стилю життя представників
іншого культурного співтовариства. Проведене дослідження не вичерпує
зазначену проблему. Перспективи подальших досліджень полягають у
визначенні способів формування іншомовної соціокультурної компетентності у
студентів різних спеціальностей.
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ЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ АНГЛІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
Сучасні напрямки політики держави. глобалізація, інтернаціоналізація,
курс на інтеграцію України в ЄС, спричинили тісну культурну, політичну та
соціально-економічну взаємодію України з іншими країнами, яка
відобразилася на мовному рівні. Змін зазнала і сучасна українська
економічна терміносистема, у якій набули поширення слова іншомовного
походження, зокрема терміни запозичені з англійської мови.
Разом із зростанням кількості лексичних запозичень збільшується і
науковий інтерес до їхнього вивчення. Над темою входження в українську
економічну термінологію англійських слів працювали такі вчені А. Олійник;
А. Грицьків, О. Чуєшкова, О. Дьолог, І. М. Шелепкова, А. Є. Харламова.
У даній роботі хочемо розглянути особливості функціонування сучасної
української економічної терміносистеми, визначити роль запозичених
англійських термінів в українській мові, розглянути основні їх види.
Оскільки економіка в сучасному суспільстві посідає одне з провідних
місць за ступенем значущості для розвитку суспільства, термінологія цієї
сфери розвивається швидкими темпами, роблячи істотний вплив на
термінологічну систему української мови в цілому [2]. Тому правильне
розуміння запозиченних термінів, вдале їх використання є визначальним
фактором професійної компетенції сучасного економіста, політолога,
менеджера, маркетолога, тощо. Крім того, економічна термінологічна
лексика все частіше проникає в активний словник носіїв мови, не пов‘язаних
за родом професійної діяльності з економікою.
Використання в різних мовах тих самих слів та позначення наукових
понять є нормальним явищем у світовій практиці, оскільки полегшує
співпрацю вчених різних країн, пришвидшує обіг інформації. Отже, у
сучасних терміносистемах співіснують національна та інтернаціональна
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складова. Перша дбає про самобутність наукової лексики, збереження її
народного характеру, друга ж єднає її з міжнародними стандартами,
забезпечує контакти з іншими мовами [1].
Як зазначала у своїх працях О. Дьолог близько 73 % української
термінології становить лексика, запозичена з різних мов світу (наприклад,
офшор, рабат, рента, санація, трансферт, реверс, суборенда). [1] Значна
частина з яких саме англійського походження, це не дивно, тому що сьогодні
англійська – це мова бізнес світу і її роль постійно зростає.
У науковій літературі у вузькому розумінні термін «англіцизм»
розглядається як слова або словосполучення, запозичені з англійської мови, а
у широкому – під англіцизмами розуміються не тільки споконвічно
англійські слова, але і запозичення лексичних одиниць з інших варіантів
англійської мови, слова з американського, австралійського та інших варіантів
англійської мови [2].
Існує безліч причин запозичення економічних термінів, їх поділяють на:
позалінгвальні (позамовні) та лінгвальні (власне мовні). До позалінгвальних
належать економічні, культурні та політичні контакти між державами, що
поширюються у сучасних умовах глобалізації та інтеграції. До лінгвальних
причин запозичень можна віднести: відсутність у рідній мові еквівалентного
слова для нового предмета, явища чи поняття, тенденція до використання
одного запозиченого слова замість словосполучень в українській мові,
(clearing (англ.) – кліринг (укр.) – система безготівкових розрахунків, що
ґрунтується на зарахуванні банками взаємних платіжних вимог сторін),
прагнення до підвищення точності терміна та його однозначності [4].
Англомовні запозичені терміни в економічній терміносистемі
української мови поділяються на декілька типів:
Ғ Запозичення, які досить давно функціонують в українській мові
(реальний, партнерство тощо);
Ғ Суто англомовні слова, проте, які досить часто використовуються у
повсякденному житті і з часом стали загальновживаними (супермаркет,
провайдер, дилер, спонсор, бренд);
Ғ Варваризми – це рідковживані іншомовні слова, що зазвичай
замінюються українськими відповідниками. Зазвичай не використовуються у
побутовій мові. (дисперсія – відхилення, ажіо – премія, винагорода, ануїтет –
щорічний дохід, щорічна рента, леверидж – платоспроможність).
Ғ Інтернаціоналізми – міжнародні терміни, які вживаються не менше,
ніж у трьох неспоріднених мовах (holding – англ., das Holding – нім., холдинг
– укр. – вид підприємництва, суть якого полягає у придбанні контрольного
пакету акцій різних компаній з метою контролю за їхньою діяльністю й
отримання дивідендів; Leasing – англ.,Das Leasing – нім., лізинг – укр. –
довгострокова оренда обладнання, машин, споруд виробничого призначення)
[3].
Отже, можна зробити висновок, що сьогодні вплив іншомовної, зокрема
англійської, лексики на сучасну українську термінологію взагалі та
економічну як її підсистему є найбільш відчутним за останні роки. Загалом
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запозичення в сучасній українській економічній термінології – це природне
явище, об‘єктивний і неминучий фактор її формування, та інтеграції у
європейський простір. Тому, процесу трансформації терміносистеми не
потрібно цуратися, а навпаки підтримувати його, адже це невід'ємна частина
розвитку нашої держави загалом.
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ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ТА ІНШИХ СКОРОЧЕНЬ
З кожним роком абревіація набирає більшої популярності, оскільки, це
ефективний спосіб, щоб поповнити словниковий склад різних мов. Новий
засіб словотворення набув особливого поширення в останні роки ХІХ–ХХ ст.
Даючи новим визначенням і назвам коротшу і зручнішу для вимови форму зі
збереженням значення цих слів, абревіація заощаджує час надходження
інформації від того, хто її передає до того, хто сприймає.
З початком інтенсивного розвитку засобів масової інформації й
одночасно з тенденцією до її стислості скорочені лексичні одиниці стали
зручним засобом пропаганди і реклами, вони полегшують запам‘ятовування
довгих назв і одночасно функціонування чужих назв без потреби їх
розгортання та пояснення.
Не зважаючи на досить чисельні дослідження, присвячені проблемам
абревіації в сучасних мовах, скорочені лексичні одиниці залишаються в
багатьох аспектах загадкою в лінгвістичному плані, оскільки під ними слід
розглядати такі фундаментальні проблеми, як проблема структури слова та
його значення, проблема морфеми тощо. Цією складністю пояснюється
суперечливість думок, а часом і суперечливий підхід до перекладу
скорочених лексичних одиниць, що зумовлює актуальність нашого
дослідження [1, с. 112].
139

Скорочення слів і в розмовному мовленні, і в офіційно-діловому –
надзвичайно продуктивний тип словотворення в англійській мові. Тут
підлягають скороченню багатоскладові слова-запозичення, оскільки власне
англійські слова переважно односкладові або двоскладові. При цьому
випадати може будь-яка частина слова [2, с. 63].
Абревіатура (abbreviation, abbreviatedwords) – це скорочене написання
слова чи групи слів. Кожна мова насичена абревіатурами, і ми так до них
звикли, що застосовуємо їх усюди. І якщо якісь із них відомі нам ще з юних
років, то з деякими ми знайомимося протягом усього життя.
Щодо форми скороченої частини розрізняють три типи скорочень:
кінцеве (апокопу), серединне (синкопу) і початкове (аферезу). Серед
наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові, де наголос
падає на останній склад: іnсl. – including – включно; exc. – except – за
винятком; admin. – administration – адміністрація, управління; арр. – appendix
– додаток; Nov. – November – листопад; Dir. – Director – директор; Corp. –
Corporation – корпорація; соnt. – contents – зміст; anal. – analysis – аналіз; fend
– defend – захищати; story – history – історія; acct. – account – рахунок; amt. –
amount – сума, кількість, величина; Dept. – department – департамент, відділ;
mkt. – market – ринок; Ltd. – limited – з обмеженою відповідальністю; gds. –
goods – товари, вантаж; regd. – registered – зареєстрований [5, с. 68].
При перекладі абревіатур найпоширенішими є трансформації за
допомогою додавання чи опускання слів. Слід підкреслити й розбіжності у
вживанні однини та множини в обох мовах. Ця різниця найчастіше виникає
при перекладі абстрактних понять, назв захворювань, назв деяких органів
організму людини, технічних характеристик об‘єктів. Також існують
відмінності у вираженні збірних понять, в англійській мові значно частіше
використовується однина там, де в українській мові – множина. Іншою
популярною трансформацією є переклад інфінітиву через віддієслівний
іменник [3, с. 361].
Головна мета скорочень та абревіатур полягає в економії мовленнєвих
зусиль та обсягу тексту. Часто для перекладача, вживання абревіатур в мові
або в тексті становить певну складність. Навіть при вживанні
загальновідомих скорочень можуть виникнути серйозні питання. Наприклад,
ECAC – European Civil Aviation Conference ‗Європейська конференція з
питань цивільної авіації‘. В усному перекладі це звучатиме «ІКАК», або
«ЄКЦА», як воно має звучати українською мовою. Інші приклади: COPD –
chronic obstructive pulmonary disease ‗хронічна обструктивна легенева
хвороба‘ (ХОЗЛ), SARS – severe acute respiratory syndrome ‗тяжкий гострий
респіраторний синдром‘ (ТГРС) [3, с. 363].
Трактуючи абревіатури (ініціальні скорочення) як слова, що
утворюються внаслідок скорочення фразових термінів до їхніх початкових
літер: ABS <American Broadcasting System–американська телерадіомовна
компанія ―Ей-Бі-Сі‖, AF <Air Force – військово-повітряні сили [4, с. 44], g. f.
<girlfriend [4, с. 46]. Вони набувають усе більшого значення у науково140

технічних і газетно-публіцистичних текстах як засіб концентрації інформації
через свою лаконічність та стислість[2, с.39].
У новому столітті в англійській мові широко використовуються
евфемістичні абревіації – слова, у яких абревіатурою є перша літера, що
вважається словом-табу. Наприклад: e-mail, e-match – партнер, обраний за
допомогою інтернетівської служби знайомств; e-pal< e-mail + pen-pal –
приятель, з яким особа спілкується за допомогою електронної пошти.
Іншими словами, це ті ж самі складні абревіації. Варто зауважити, що та ж
абревіатура може позначати різні слова у різних контекстах: L-word = love,
liberal, life, law; F-word = finance, federal. Елемент e- етимологічноабревіатурного скорочення слова electronic вважається префіксом, з яким
виникли численні інновації у сфері електронного бізнесу: e-banking, e-trading,
e-shopping, e-cash, в ―електронному видавництві‖: e-book, e-publishing, ereading, e-title [2, с. 51].
Труднощі перекладу багатокомпонентних словосполучень часто
усуваються за допомогою калькування зі зміною послідовності компонентів
словосполучення. Пор.: BIOS (BasicInput/OutputSystem) – базова система
вводу-виводу; DMA (Direct Memory Access) – прямий доступ до пам‘яті
[1, с. 188].
Абревіатури набувають усе більшого значення, особливо в науковотехнічних і газетно-публіцистичних текстах, будучи засобом концентрації
інформації завдяки своїй лаконічності та стислості. Словосполучення – це
більш або менш точна їхня інтерпретація. За допомогою абревіатур
виконується одне із основних завдань засобів масової інформації – передати
найбільшу кількість інформації в межах газетної публікації [2, с. 73].
На завершення можна зазначити, що абревіація це один з найбільш
продуктивних способів збільшення словникового запасу багатьох мов. Вибір
того чи іншого прийому перекладу залежить від багатьох факторів.
Необхідність попереднього розкриття абревіатури або збереження
розгорнутого скорочення протягом усього тексту перекладу пов‘язані
загалом із відсутністю певних реалій у нашому житті або ж просто з
відсутністю еквівалентної абревіатури в українській мові. Проблема
абревіації привертає все більшу увагу лінгвістів. Широке використання
різних скорочень – це свого роду відповідь мови на науково-технічну
революцію, що відбувається в світі.
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ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Проблема, пов‘язана з перекладом документів міжнародного права, а
особливо перекладу юридичної термінології видається найбільш складною.
Тому проблемі лінгвістичної та правової адекватності, приділяється багато
уваги, бо в текстах документів виявляються розбіжності систем права.
Кількість міжнародних документів все більше зростає, як і потреба у їх
вивченні. Увагу детальному дослідженню міжнародних документів
приділили такі науковці як: Б. Головіна, І. Борисенко, І. Квітко, В. Калюжна,
З. Комарова, Г. Сергєєва, В. Чепелюк, Д. Щерба, А. Ковальов.
Документи міжнародного права поєднують в собі риси двох стилів:
офіційно-ділового та науково-технічного, який представлений способом
функціонування та термінологією різної тематики. Оскільки мова
документів міжнародного права наближена до стилю юридичної літератури,
то метою є вживання спеціальної лексики з точністю висловлювання. До
спеціальної лексики належать такі слова: considérant - враховуючи, estimantвважаючи, convencus - будучи переконаними; лексика, пов‘язана з
укладанням угод, конвенцій та їх підписанням; повна і точна назва
документів.
Офіційно-діловий стиль вимагає точного та лаконічного викладу
інформації. Не намагаючись дати точне визначення офіційно-діловому
стилю, окреслимо лише його наступні ознаки й особливості [1, с. 264]. Поперше, мова офіційного документа має бути ясною, зрозумілою, змістовною
та доцільною. По-друге, синтаксис ділового документу вимагає таких
граматичних засобів мови, які за умови стислого викладення надають
максимум інформації. По-третє, невід‘ємною стилістичною особливістю
офіційно-ділових документів вважається нейтральний тон мовлення без
образних засобів й емоційно забарвлених виразів.
Юридична та науково-технічна термінологія документів міжнародного
права має свої функції та особливості, що часто відрізняється одна від одної.
А самі терміни в документах міжнародного права виражені в кожному
випадку лише частиною тієї чи іншої системи. Важливо вказати, по-перше,
термін більш чи менш постійно присутній в документі як частина стилю в
мові а, по-друге система стилістичних засобів документів міжнародного
права є відкритою. Юридична термінологія представлена як за ситуаціями,
так і в тексті. Наприклад, International CourtofJustice – Міжнародний суд,
defaulting government – держава, що порушує зобов‘язання, legal proceedings
– юридичні процедури, arbitrator – третейський суддя.
При перекладі юридичної термінології, одним з основних є принцип
«збереження і єдності форми та змісту» і принцип «контекстної». Метою
першого принципу являється точна передача форми понять та їх основного
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значення (змісту). Другий принцип передбачає збереження змісту, але
переклад терміну безпосередньо залежить від контексту. Тобто,
використовуючи обидва шляхи при відтворенні термінології, зберігається
основний смисл слів, але їх переклад при цьому варіюється в залежності від
контексту. Засадничим в юридичній сфері є термін «law», який
перекладається як «законодавство», «закон», «право» тощо. Наведемо
наступні приклади:
1) We the peoples of the United Nations determined to establish conditions
under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other
sources of international law [2, с.10].
1) Ми, народи Об`єднаних Націй, сповнені рішучості створити умови,
за яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов‘язань, що
випливають із договорів та інших джерел міжнародного права.
2) Everyone‘s right to life shall be protected by law. [3, с. 6].
2) Право кожного на життя охороняється законом.
Елементами, що можуть піддаватися перестановці, є зазвичай слова,
словосполучення, частини складного речення (клаузи) і самостійні речення в
тексті.
3) The Members of the United Nations agree to accept and carry out the
decisions of the Security Council in accordance with the present Charter [2, с. 25].
3) Члени Організації погоджуються, відповідно до даного Статуту,
підкорятися рішенням Ради Безпеки й виконувати їх.
В деяких випадках переклад залежить від традиційних засобів
вираження, які притаманні для мови перекладу на противагу вихідній мові.
Наступні приклади яскраво це ілюструють:
4) The General Assembly may discuss any questions or any matters within
the scope of the present Charter [2, с. 15].
4) Генеральна Асамблея уповноважується обговорювати будь-які
питання чи справи в межах цього Статуту.
Слово „уповноважується― надає перекладу певноїбезперечності, що не
можемо сказати про речення оригіналу в якому наявне модальне дієслово
―may―. Тож, у цьому випадку стійкі правила та традиції вживання сталих
слів, характерних для офіційно-ділового стилю української мови.
В документах міжнародного права терміни, як правило, вживаються
тільки в одному, специфічному для певної інформаційної галузі значенні, і
саме в тому, яке не викликає подвійного тлумачення. Можливість
неправильного вживання терміну виключається його семантичною чіткістю і
стислістю, що зумовлені вимогою до стислого вираження думки [4, с. 3].
Тому важливаточність вживаних понять і термінів є досягнення
достовірної інформації в юридичних документах. Як відомо, наявність в мові
термінології викликала максимальну точність передачі інформації, до такої
точності, яка виключала б можливість вільного і суб‘єктивного тлумачення.
На завершення можна зазначити, що перекладач під час роботи над
текстами документів міжнародного права стикається найбільш з
термінологічними труднощами. Від перекладача вимагається відмінне
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знання іншомовної та української термінології, а також особливостей
жанрових документів міжнародного права, в яких функція терміну не є
тотожною, тож постає питання іншого підходу при перекладі. Тому
найважливішим завданням при перекладі документів міжнародного права є
пошук відповідних українських еквівалентів, тому що удаватися до пошуку
аналогів, синонімічних замін й описового перекладу можна лише у
виключних випадках.
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КАТЕГОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО
ДИСКУРСУ
Складне комунікативне явище, що містить у собі соціальний контекст,
який дає уявлення як про учасників комунікації (і їх характеристики), так і
про процеси виробництва і поняття повідомлень, прийнято називати
дискурсом. При такому розумінні дискурс обов‘язково включає в себе
―складну систему ієрархії знань‖ та виступає як одночасно соціальний,
ідеологічний та лінгвістичний феномен, являє собою ―мовне використання як
частину соціальних стосунків і процесів‖ [1].
Найпростішим прикладом дискурсу є політичний дискурс. Він
формується на основі національної мови, яка використовується політиками,
партіями або владними структурами для досягнення найрізноманітніших
цілей:
- встановлення суспільного консенсусу;
- підтримання або руйнування ―статусу кво‖;
-нав‘язування масовій свідомості тієї або іншої ідеологічної думки [2,
с.22].
Під політологічним (політичним) дискурсом розуміється зв‘язаний
текст, зумовлений ситуацією політичного спілкування у сукупності з
прагматичними, соціологічними, психологічними та іншими факторами.
Політичний дискурс актуалізується у таких жанрах, як промова
політика, інагураційне звернення президента, політичний документ (указ
президента, зміст закону, комюніке), звіти уряду у парламенті, затвердження
або обговорення бюджету. Основними жанрами політичного дискурсу, з
точки зору головної інтенції боротьби за владу, є дебати, гасла та
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голосування. До центру належать такі жанри, як коментування, обговорення,
інтерпретація, які можна охарактеризувати як реакцію на дії політиків.
Периферія жанрів політичного дискурсу складається з інтерв‘ю, аналітичних
статей, мемуарів, графіті, карикатур [2, с. 28].
Визначальною ознакою політичного дискурсу є його спрямованість на
адресата з метою домогтися перлокутивного ефекту — спонукати аудиторію
до суспільно-політичної реакції. Політичний дискурс характеризує цільова
установка створення впливу на аудиторію. Кожен політичний діяч має на
меті призвати, переконати, заманити на свій бік слухача. А це, в свою чергу,
зумовлює творення і застосування відповідного арсеналу специфічних
мовних засобів. Як правило, учасники політичної комунікації представляють
певні суспільно-політичні позиції, а обмін інформацією відбувається з
яскраво вираженими прагматичними цілями, тобто комунікативний процес у
політиці
завжди має інтенційний характер.
Д. Р. Грейбер у своїй праці «Сила медіа в політиці» (Media Power inPolitics)
виокремлює такі функції політичного дискурсу:
1) поширення інформації – не менш важлива одиниця політичного
дискурсу (information dissemination) по відношенню до народу;
2) визначення порядку денного (agendasetting). Суть цієї функції полягає
в контролі за поширенням інформації;
3) проекція в майбутнє та минуле, що заключається у прогнозуванні
політики на майбутнє, аналізуючи досвід минулого [цит. за 3, с. 35 ].
До базових концептів політичного дискурсу відносять концепти «влада»
і «політик». Влада не має істотних відмінностей у повсякденній і науковій
свідомості, це «спроможність, право і можливість примусу». Метафорика
влади виражається в таких асоціаціях, як відчужена належність, відкритий
простір значущої тривалості, механізм, жива істота, персоналізація, об´єкт
поклоніння. Влада в дискурсі безпосередньо пов´язана з поняттям
«комунікативне лідерство». Культурно-мовний концепт «політик» можна
проаналізувати за допомогою фреймового моделювання, у якому наявні такі
слоти: людина визначеної статі, віку, з певного регіону, яка займається
політичною діяльністю, притримується певної політичної орієнтації,
належить до політичного інституту, виконує конкретні політичні функції,
володіє професійно-діловими, морально-естетичними, психічними якостями.
За останні роки політичний дискурс став активним об‘єктом
лінгвістичних досліджень. У зв‘язку з глобалізацією соціальних змін,
технологізацією політичного дискурсу соціологи, лінгвісти та інші
спеціалісти, доходять висновку, що мова – це влада. У періоди
радикального суспільно-політичного
реформування
закономірно
підвищується увага до аспектів соціального життя, здатних визначити
подальшу побудову нової системи аксіологічних координат з іншими
акцентуваннями рубрик цілісних шкал [4]. На особливу увагу заслуговує
політичний дискурс, адже мова є невід‘ємною від політики і владних
відношень, і тільки у цьому контексті може стати адекватно зрозумілою.
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Суспільне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб
навіяти адресатам громадянам необхідність "політично правильних" дій та
оцінок.Тобто, метою політичного дискурсу є не опис, а створення ґрунту для
переконання адресатів, спонукання до дії, це й визначає ефективність
політичного дискурсу. Мова політичного дискурсу насичена символами, а
успіх і ефективність визначається тим, наскільки ці символи співзвучні з
масовою свідомістю: політик повинен вміти доторкнутися до потрібної
струни у свідомості, висловлювання політика повинні бути спрямовані на
"споживачів" політичного дискурсу. Не завжди така пропаганда є
аргументованою і не завжди є логічно зв'язаною [5, c. 98].
Усе це дає змогу зробити висновок, що політичний дискурс є
багатокомпонентним явищем, що може розглядатись як складна жанрова
система взаємопов‘язаних характерних рис, функціональних особливостей та
специфіки їх реалізації.
Йому притаманна наявність широкого
інструментарію функцій та жанрового втілення, за допомогою яких
досягається головна мета – отримання політичної влади та реалізація
політичних інтересів учасниками політичного процесу.
Використання дискурс-аналізу для вивчення політичного процесу в
цілому, тих чи інших політичних курсів, ліній поведінки окремих політичних
організацій і політиків видається вкрай продуктивним у сучасній політології
для подальших наукових досліджень
Отже, політичний дискурс необхідно розглядати з різних кутів зору. На
сьогодні склалося розуміння політичного дискурсу як безперервного процесу
зіткнення думок і позицій суб‘єктів політичної дії, а саме, політичних
інститутів, групових агентів політики і політичних антропонімів в боротьбі
за політичну владу. Політика як сфера людської діяльності за своєю
природою є сукупністю мовленнєвих дій, що об´єктивуються в межах
статусно-рольового спілкування політиків і громадян. Політичний дискурс як
сукупність утворень різних жанрів, сконцентрованих навколо певної
політичної події, має на меті обґрунтування та обстоювання права на владу в
суспільстві.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ГОТЕЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ
Значення іноземних мов в сучасному світі настільки велике, що їх
знання не є привілеєм і розкішшю. Англійська мова вважається офіційною
мовою міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і
мистецтва. Понад 80% ділового мовного простору займає саме вона.
Глобалізація економіки, розвиток сучасних технологій, туризму та
готельного господарства, сфери професійної освіти – все це веде до
постійного збільшення попиту на фахівців, які володіють іноземними
мовами. Знання англійської дозволяє вільно спілкуватися з колегами та
клієнтами з різних країн, будувати готельно-ресторанний бізнес, брати участь
у міжнародних програмах професійного навчання, працювати з
документацією англійською та багато інших функцій [1, c .15].
У період сьогодення кожний із нас не може уявити свого життя без
знання будь якої іноземної мови. Надзвичайно часто ми бачимо іноземні
реклами, цікавимось життям за межами нашої країни та читаємо різноманітні
книги на іноземній мові, проте найбільшу роль відіграє знання мови, коли ми
потрапляємо до іншої країни.
Значення іноземних мов з давніх часів викликало інтерес багатьох
науковців, але у зв‘язку з тим що галузь готельного господарства має швидку
тенденцію до змін, багато питань вважається не з‘ясованими, а саме роль
іноземної мови у готельному управлінні.
А. І. Кравченко, Р. Д. Хунагов, Д. Сільверман, Д. Томпсон розробили
питання вдосконалення системи управління персоналом у готельному
господарстві, яке пов'язане із впровадженням універсальних підходів. Питань
організаційної культури торкалися М. Вебера, Т. Парсонс, Ч. Барнард,
Саймонг, А. Петтигрю, В. В. Щербина та інші. Питання сфери послуг,
менеджменту готелів розглянуті в роботах таких вітчизняних вчених і
практиків, як Б. В. Авер'янов, Т. Г. Єрошкина, М. В. Єфремова,
B. А. Квартальнов, М.В. Кобяк, М.М. Нестерук, А.Л. Лесник, А. К. Маринин,
І.П.Матицький, Г.А. Папирян, а також у працях закордонних фахівців з
готельного господарства: Р. А. Браймер, С. А. Бейкер, П. Е. Діас, Р. X. Буде,
П. Котлер, В.Т.Умбрайт, Дж. Уокерта багато інших [ 3, c. 544].
Сфера готельного бізнесу в Україні у наш час розвивається досить
стрімко. За період з 2005 по 2017 роки кількість підприємств готельного типу
в Україні зросла з 1396 до 1793 готелів, або на 20% [ 3, c. 542]. Проте саме ця
галузь вважається найбільш конкурентною. На даному ринку можуть
залишитись лише ті суб‘єкти готельного господарстві, які водять інноваційні
технології,
сприяють якісному наданні послуг, та продуктивному
господарюванні.
147

Надзвичайно важливу роль у готельному господарстві відіграють
соціальні інновації, які реалізуються через сучасні соціальні технології, до
яких слід віднести навчання високим стандартам обслуговування,
доброзичливу робочу атмосферу, страхування персоналу готелів, у тому
числі медичне, участь у вечірках і заходах для співробітників, знижки на
проживання й харчування в готелях відповідної мережі по всьому світу, та
особливе значення надається організації курсів із вивчення іноземних мов як
для простих працівників так і для управлінського складу. Так як для
готельного господарства знання мов вважається невід‘ємним елементом
їхньої популярності та попиту на дані послуги. Саме тому існують певні
вимоги до працівників сфери готельного господарства: 1) для готелів
категорії «1 зірка» досить знання працівниками служби прийому та
розміщення однієї іноземної мови (мови міжнародного спілкування або мови
найбільш уживаного клієнтами цього регіону); 2) для готелів категорії «2
зірки» вимоги аналогічні попереднім; 3) для готелів категорії «3 зірки»
всьому персоналу, який має контакти з проживаючими, необхідне знання в
достатньому обсязі як мінімум двох мов міжнародного спілкування або
інших мов, найбільш вживаних клієнтами цього регіону;4) для готелів
категорії «4 зірки» вимоги аналогічні, але знання мови має бути на більш
високому рівні; 5) для готелів категорії «5 зірок» всьому персоналу, який
працює з проживаючими, необхідно вільне володіння як мінімум трьома
іноземними мовами [2, c. 35].
Якщо персонал будь якого готелю з легкістю володіє англійською
мовою, та відповідає всім критеріям якості обслуговування це відкриває
можливість його виходу на міжнародний рівень, адже знання мови це ключ
до успіху.
Важко уявити успішність готельного господарства, який не пов‘язує
своє майбутнє з оволодінням мовою, з досягненням захоплюючої мети,
наприклад, вийти на міжнародний ринок. Мета примушує вивчати мову
настирливо, систематично. Крім того існують міжнародні благодійницькі
проекти. Це дозволяє охопити велику кількість людей, яким потрібна
допомога. Стажування за кордонам дозволяє сумлінним працівникам будь
якої галузі вийти на новий рівень у своїй професійній діяльності [5].
Програми обміну дозволяють країнам взаємодіяти між собою. Все це є
неоціненним досвідом для людей. Так як наука не стоїть на місці і постійно
з‘являються нові ідеї, відкриття, а разом з цим і потреба їх удосконалювати,
враховуючи передовий досвід людства. Взаємодія з різноманітною групою
людей забезпечує широке бачення проблеми, що є сприятливим фактором
для розвитку людини. Держава не може розвиватись ізольовано, в багатьох
аспектах країни співпрацюють, вирішують економічні, політичні, освітні
питання.
Отже, для кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар‘єру,
розширити межі свого спілкування, черпати новітню інформацію з
першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і врешті-решт
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урізноманітнити своє життя і зробити його більш цікавим, вивчення
англійської мови просто необхідно [6].
Англійська важлива на кожному рівні, починаючи від простого обміну
думками з іноземцями до вирішення глобальних питань економіки, науки та
навіть для побудови вдалого бізнесу. Володіння англійською дозволяє
фахівцеві підтримувати свою конкурентоспроможність. Роботодавці завжди
вважають за краще брати на роботу того, хто володіє більшими навичками,
навіть якщо не всі з них будуть затребувані на запропонованій посаді. Навіть
якщо іноземна мова прямо зараз у роботі не потрібна, завжди може
виникнути ситуація, коли вона буде необхідною.
Таким чином, для успішної роботи в найрізноманітніших сферах і
напрямках однієї рідної мови буде недостатньо, необхідне знання іноземної
мови. Великий німецький поет Ґете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної
мови, не знає своєї власної». Саме тому, щоб краще зрозуміти себе і
навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕКСТІВ ТА ТЕРМІНІВ
Особливу роль у сучасному суспільстві посідає переклад фінансовоекономічної літератури. В основі діяльності фахівців економічних
спеціальностей полягає як ділове спілкування, так і робота з офіційними
документами, тому важливе місце безперечно посідає формування навичок
перекладу фінансової та економічної документації. Якісні і грамотні
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переклади є невід'ємною частиною роботи підприємств, робота яких
пов‘язана з фінансово-економічною діяльністю та взаємозв‘язками
підприємств з іноземними партнерами.
У наш час більшість установ співпрацюють з установами інших
держав. До даної категорії можна віднести банки, валютні відділи та перекази
грошей, діяльність з продажу або купівлі іноземної продукції, надання послуг
(консалтингових, туристичних тощо). При перекладі економічної літератури
слід мати на увазі деякі особливості економічних текстів. Також важливо
відзначити, що економічні тексти можуть поділятися на формалізовані
(бухгалтерська звітність, фінансові документи, літератури з економічної
теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємств) та економічні
тексти не формалізовані – література з менеджменту, маркетингу, HRменеджменту.
Проблема перекладу текстів та термінів з англійської є актуальних у
сучасному перекладознавстві. Дослідження питання перекладу текстів та
термінів з англійської на українську мову вивчали такі вченні:
Л.П. Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька, А.С. Д‘яков, Т.Р. Кияк,
З.Б. Куделько, В.Д. Борщовецька.
Процес перекладу текстів та термінів є особливо актуальним для галузі
економіки, оскільки за останнє десятиріччя саме вона зазнала інтенсивного
розвитку. Економічна терміносистема англійської мови є чисельною та
розгалуженою, що може викликати певні труднощі в процесі перекладу.
Переклад економічних текстів та термінів – комплексний процес. Для
правильного та логічного перекладу треба не тільки знайти у мові перекладу
вірні слова, але й придати їм відповідну гармонічну форму. Для цього у
більшості випадків використовуються 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 [1].
У процесі перекладу фінансово-економічних текстів та термінів можуть
виникну такі помилки:
– лексичні - відсутність еквівалентів в мові перекладу деяким одиницям
похідної мови. Наприклад, американське слово storecheck не має еквіваленту
в українській мові. Воно має синонім – аудит, але аудит має трохи інший
відтінок. Аудит – це перевірка тільки фінансової та бухгалтерської звітності,
а storecheck окрім цього має на увазі перевірку обслуговування клієнтів,
зовнішній вигляд продавця, асортимент;
– стилістичні – помилки, основою яких є те, що у стилістичнонейтральних слів існують слова та словосполучення, використання яких
лімітовано якимсь певними жанрами та типами мови. Наприклад, слово ―call‖
в англійській мові має значення «називати», «визивати», «призивати»,
«скликати», «виклик», «телефонний дзвінок» та інше. Проте, з розвитком
біржової діяльності у нього з‘явилось нове значення, зафіксоване у
словниках як «колл», «опцион колл» (тобто право купити впродовж певного
терміну цінні папери за обумовленою ціною з попередньою виплатою
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премії), а з розвитком банківського діла – «вимога банка позичальнику про
дострокове погашення кредиту у зв‘язку з порушенням його умов»;
– граматичні - помилки, які виявляються у відсутність тих або інших
граматичних засобів в одній з мов. Наприклад, деякі мови мають категорію
подвійного числа тоді, як англійська мова має тільки однину і множину.
Стосовно англійської мови ця проблема не є актуальна – деякі труднощі
можуть викликати тільки категорії перехідності та докононаного
(недокононаго) виду [2].
Вибір еквівалента для передачі значення слова в тексті перекладу є
однією з найважливіших та найскладніших умов перекладу. Ступінь
відносної еквівалентності повністю залежить від типу економічного тексту.
Чим більш формалізований текст (а це відбувається, насамперед, в
документах фінансової звітності, бухгалтерського обліку, в літературі з
макро- та мікроекономіки), тим більш буквальним є його переклад оригіналу.
Наприклад, carryback – перенесення збитків на більш ранній період, closing
bank – банк, який завершує угоду, в якій беруть участь декілька банків, net
income – чистий доход.
Безеквівалентні англійські економічні терміни хоча й не становлять
значну кількість в економічній терміносистемі, але можуть викликати певні
труднощі при перекладі. Варто зазначити й те, що при передачі іншою мовою
не стоїть завдання перекладу всіх лексичних елементів тексту, адже переклад
не є простою зміною слова вихідної мови словом мови перекладу.
Особливе місце в перекладі економічної літератури треба приділяти
неологізмам. Коли перекладач зустрічає неологізм, він звичайно не має
уявлення про його значення, його значення доводиться з‘ясовувати з
контексту. При письмовому перекладі контекст, зазвичай, доволі
інформативний. Нові слова, як правило, з‘являються на основі вже існуючих
у слів та морфем. Їх аналіз та правильний переклад може надати перекладачу
велику допомогу. Для цього треба добре знати засоби словотворення
неологізмів в англійській мові.
– надання вже створеному слову ще одного значення. Наприклад,
слово «quotation» має значення «цитата, вираз», однак з розвитком біржової
діяльності воно набуло ще одного значення – «котирування», «курс» на біржі
цінних паперів;
– одним з відомих та часто вживаних методів словотворення в
англійській мові є словоскладання, більш третини усіх новостворених слів в
сучасній англійській мові – складні слова. Наприклад, dividend-right certificate
– «сертифікат, який надає право отримати дивіденди», fill-or-kill order- «наказ
клієнта брокеру, який має бути негайно виконаний або анульований; –
конверсія;
– функціональний перехід слова з однієї частини мови в іншу;
– зворотна деривація – процес створення дієслів за допомогою усікання
суфікса корелятивних іменників, як то, «to televise» - «транслювати» від
television «телебачення» [3].
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Неологізм має сприйматися як звичайна мовна одиниця, і відсутність
слова у мові не може бути перешкодою для його перекладу, до того ж саме
перекладацька практика робить найбільший вклад в поповнення лексичного
складу мови перекладу новими словами, які приходять з інших мов.
Отже, проблеми перекладу текстів та термінів у галузі фінансовоекономічної діяльності, на перший погляд, досить глибоко досліджено в
сучасному перекладознавстві. Проте, існування англійських термінів, які ще
не мають відповідника в українській мові (неологізми) відкривають нові
перспективи для подальшого розвитку перекладознавства, що становить
інтерес як для теорії мови, так і для практики зіставлення мов. Перспективи
розвитку досліджень у цій галузі пов‘язані з більш детальним дослідженням
перекладу безеквівалентних англійських економічних термінів українською
мовою.
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USING VIDEO RESOURCES FOR LEARNING ENGLISH:
BEYOND THE CLASSROOM
The abstract focuses on the advantages of using video in the ESP classroom
and beyond to facilitate learning English. The author maintains the view that using
authentic videos in the classroom has important pedagogical outcomes.
The main objective of the study is to discuss recent findings in the ESP field
and generalize the approaches to the use of special tasks on watching videos about
different topics and in various formats so that to enhance students' cognitive,
analytical and problem solving skills.
Undoubtedly, one of the best ways to teach and to learn how to speak the
English language is for language learners to be exposed to the authentic
communication via watching American and British television shows and learning
channels. Learning through television helps expand grammar, vocabulary and
pronunciation of the learning dramatically.
Research in ESP methodology proves, that using authentic videos in the
classroom has several pedagogical outcomes, based on the considerations
connected with the view that systematic and methodologically well-grounded tasks
on watching videos about different topics and in various formats results in a
number of beneficial results for the students. It facilitates cognition, thinking and
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problem solving skills; improves learning; increases motivation and interest;
provides authentic learning opportunities it [1, 2, 3].
Obviously, watching movies can teach language learners to speak real English
naturally. However, to learn with movies one must use correct techniques and
tasks. Many students try to learn by simply watching movies and TV shows. Just
watching movies is ineffective because language learners will not understand most
of what they hear, this will make learning less effective. Using the appropriate
approach while learning English with movies or TV, learning becomes real due to
the exposure to English used by native speakers. In movies, one will hear natural
pronunciation, everyday vocabulary, spoken grammar, common idioms, and
slang. Even more, language learners will learn all these aspects from interesting
and emotional stories. All these factors make movies and TV a powerful way to
improve English.
It is advisable to start watching a film students have already seen before, as
this way, they can concentrate more on the language and less on following the plot.
If the students‘ level of English is advanced enough to understand a film without
the subtitles on, it is possible then to concentrate on listening skills and practice
understanding spoken English. Watching movies without subtitles is an effective
way to get used to hearing different accents, different voices, and in different
scenarios.
Watching films is an excellent teaching and learning tool for a number of
reasons. Firstly, learning from films is motivating and enjoyable. Motivation is one
of the most important factors in determining successful second-language
acquisition. Films and TV shows are an integral part of students‘ lives. In addition,
it also makes the language learning process more entertaining and enjoyable.
Secondly, films provide authentic and varied language. Another benefit of
using films and TV in the language instruction is that it provides a source of
authentic and varied language. They provides students with examples of English
used in real situations outside the classroom, particularly interactive language – the
language of real-life conversation. Films expose language learners to natural
expressions and natural flow of speech. Actually while not living in an Englishspeaking environment, only films and television can provide learners with the reallife language input.
Thirdly, films give a visual context. The ‗visuality‘ of films makes them an
invaluable teaching tool that enables learners to understand more by interpreting
the language in a full visual context. According to Donaghy K., watching films
assists the learners‘ comprehension by enabling students to listen to language
exchanges and see such visual supports as face expressions and gestures
simultaneously. These visual clues support the message and provide a focus of
attention [2].
Fourthly, variety and flexibility of the resources make films and TV a
workable means to enhance language learning. Films bring variety and flexibility
to the language classroom by extending the range of teaching techniques and
resources, helping students to develop all four communicative skills. For example,
a whole film or sequence can be used to practise listening and reading, and as a
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model for speaking and writing. Films can also act as a springboard for follow-up
tasks such as discussions, debates on social issues, role-plays, reconstructing a
dialogue or making reports and presentations. It is also possible to bring further
variety to the language learning by screening different types of film: feature-length
films, short sequences of films, short films, and adverts [3, 4].
In conclusion, using videos with text support is particularly efficient in
enhancing levels of comprehension. Videos can increase language and
comprehension input in addition to arousing students‘ interest in English. Images
may help aid understanding and learning of concepts that are difficult to explain
verbally. Watching English movies help learn vocabulary, grammar and
pronunciation, it also provides authenticity and variety to the ESP classroom.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
На сучасному етапі розвитку суспільства соціокультурна компетенція
набуває дедалі більшого значення. Глобалізація та роль іноземної мови як
мови міжнародного спілкування вимагає від учасників світової спільноти
адекватно діяти в конкретних ситуація мовлення, розуміти і цінувати
культурні відмінності країни та активно користуватися здобутими знаннями
у професійній діяльності [1, с. 9].
Формування соціокультурних навичок є необхідністю розвитку
міжкультурної компетенції не лише для студентів-лінгвістів, а й для
економічних спеціальностей, що і підтверджує актуальність досліджуваної
теми.
Важливість
формування
соціокультурної
компетентності
досліджується як закордонними науковцями, так і вітчизняними, серед яких
Насєдкіна О. О., Амеліна С. М., Ларіонова О. І., Гришкова Р. О. та інші.
Розглядаючи більш детально поняття соціокультурної компетенції,
варто зазначити, що воно являє собою 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 [2, с. 10]. Слід наголосити, що
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ця компетенція насамперед сприяє розумінню спільного й відмінного між
культурами, допомагає розпізнавати упередження та позбавлятися їх,
сприяти толерантності, створювати основи для міжкультурних обмінів і
допомагати діяти свідомо й відповідально як у власному суспільстві, так і в
аспекті міжнародних зв‘язків. Вона також сприяє формуванню цінностей і
норм поведінки, які посилюють прагнення і здатність до відповідальності за
особисту діяльність (інтерес до інших, сміливість у висловленні власної
думки, готовність брати на себе відповідальність, здатність до співпраці).
До аналізу особливостей формування соціокультурної компетенції
застосовується системний підхід і, відповідно, вона розглядається як
своєрідна цілісна система взаємопов'язаних компонентів, а саме:
- країнознавча компетенція – знання про носія мови, національний
характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти, культури,
особливості побуту, традиції, звичаї;
- лінгвокраїнознавча компетенція – здатність сприймати мову з її
національно-культурними особливостями. Включає знання мовних одиниць,
у тому числі з національно-культурним компонентом семантики, і вміння
використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій;
- соціолінгвістична компетенція – знання особливостей національного
мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та навички врахування їх у
реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве
спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм
поведінки та соціального статусу учасників комунікації [3].
Переважна більшість студентів економічних спеціальностей, що нині
вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням, вивчали загальний
курс упродовж навчання у школі, а отже, володіють лексичним матеріалом із
соціокультурною
семантикою
культурологічною
і
країнознавчою
інформацією. Основний акцент тепер робиться на знання соціокультурних
сценаріїв і специфічних моделей поведінки, вірне використання лексики,
мовленнєвих конструкцій, що використовуються в даній культурі, й уміння
їх застосовувати в діловому міжкультурному спілкуванні.
Узагальнюючи
дослідження,
які
стосуються
формування
соціокультурної компетенції тих, хто вивчає іноземну мову, слід визнати, що,
незважаючи на постійно зростаючий інтерес до соціокультурного аспекта
освіти, ця проблема в рамках професійно-творчої підготовки майбутніх
економістів розроблена недостатньо, оскільки не існує єдиної думки щодо
структури соціокультурного компонента в навчанні іноземної мови за
професійним спрямуванням, недостатньо розроблено шляхи й педагогічні
умови формування соціокультурної компетенції студентів економічних
спеціальностей [4, с. 56].
Таким чином, соціокультурна компетентність є однією з головних
цілей вивчення іноземної мови для студентів економічних спеціальностей у
вищих навчальних закладах, адже має допомогти майбутнім фахівцям
зайняти у суспільстві те місце, яке б найповніше відповідало їхнім потребам
та можливостям.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН
(НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ АНДРІЯ КУРКОВА)
Науково-лінгвістична тема власних імен англійською мовою
привертає, нажаль, мало уваги сучасних перекладачів на теренах України,
оскільки в лінгвістиці панують суперечливі думки щодо сутності власних
імен загалом. Імена і назви завжди грали особливу роль у спілкуванні, адже зі
з'ясування імені починається знайомство людей один з одним. Власні імена
надзвичайно важливі для спілкування та взаєморозуміння людей. Від
загальних слів їх, крім іншого, відрізняє тенденція до універсальності
використання. Наприклад, переходячи до розмови на іншій мові, доводиться
використовувати інші загальні слова стосовно знайомих предметів і понять.
Таким чином, імена стають опорними точками в міжмовній комунікації і тим
самим, при вивченні іноземної мови і перекладі художніх творів. Це
породило ілюзію того, що власні імена не вимагають особливої уваги при
вивченні іноземної мови і перекладі, ми вважаємо такий підхід помилковим.
Власні імена дійсно допомагають подолати мовні бар'єри, але у своєму
початковому мовному середовищі вони мають складну смислову структуру,
унікальні особливості форми та етимології, численні зв'язки з іншими
одиницями і категоріями мови. При передачі імені на іншу мову велика
частина цих властивостей втрачається. Якщо не знати або ігнорувати ці
особливості, то передача імені на іншу лінгвістичну основу може не тільки
полегшити, але й ускладнити ідентифікацію носія імені [2, 576].
Творчість видатного англійського лінгвіста та письменника Андрія
Куркова – це окрема сторінка чи навіть цілий розділ в історії культури
двадцятого століття. Стійка популярність у масового читача, цікавість
філологів, культурологів та літературних критиків, увага митців до нових
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явищ, створенні письменником, не тільки не згасають, але й набувають
різноманітніших та непередбачуваних форм.
Одні із найвидатніших романів А. Куркова «Львівська гастроль Джимі
Хендрікса», «Пікнік на льоду», «Приятель небіжчика», «Нічний молочник»
були перекладені усіма західноєвропейськими та багатьма іншими мовами
світу, більш того, кожний новий переклад сприймався у відповідній країні як
визначна подія, порівняти яку можна лише з виходом, власне, роману
«Львівська гастроль Джимі Хендрікса» у 2012 році мовою оригіналу,
російською, і в тому ж році в перекладі українською у видавництві «Фоліо»
(м. Харків), у серпні 2014 року виходить друком німецькою мовою у
видавництві «Діогенес» (Цюріх, Швейцарія) та французькою мовою у
видавництві «Ліана Леві» (Париж, Франція). Та відоме оповідання «Пікнік на
кризі» або «Пікнік на льоду» (рос. Пикник на льду), раніше виходив під
назвою «Смерть чужого» (рос. Смерть постороннего)), а англійською мовою
– як «Смерть та пінгвін» (англ. Death and the Penguin), написаний у червні
1996 року російською мовою. У 1997 році він був перекладений німецькою й
опублікований видавництвом «Діогенес» (Швейцарія). Назву «Пікнік на
кризі» спершу було обрано для німецькомовного видання роману. Роман
перекладено більш як 30 мовами. Стилю творів автора властиві несподівана
інтрига, непередбачуваність сюжету, поєднання фантазії і реальності, іронії
та елементів сюрреалізму, які роблять романи цікавими для читачів. «Пікнік
на льоду» вважають ідеальним текстом для мультимедійної книжки [1, 15].
Багато відомих письменників, зокрема А. Курков вважають, що
потрібно бережно ставитися до перекладу власних імен, тому що при їхньому
перекладі на будь-яку мову втрачається сутність та зрозумілість романів та
оповідань. На сьогоднішній день ще не встановлено абсолютно точних
правил перекладу англійських власних назв на українську мову і навпаки,
тому що деякі звуки нашої мови взагалі не мають відповідників у фонетичній
системі сучасної англійської мови. Все це створює труднощі при передачі
українських власних назв іноземними мовами.
Усі власні назви несуть певну інформацію стосовно якогось об‘єкта та
його суттєвих властивостей. При перекладі власних назв, особливої уваги
треба приділити, перекладу власних імен, адже саме при передачі власних
імен та географічних назв найбільш виразно проявляється тенденція до
встановлення еквівалентів. До основних способів передачі власних назв у
перекладі відносять транслітерацію, транскрипцію або транскрибування,
транспозицію та калькування [1, 208].
Дослідження, присвячене особливостям перекладу власних імен, у
оповіданні А. Куркова «Пікнік на льоду», вважаємо цікавим та актуальним у
межах комунікативно-прагматичного підходу до вивчення лінгвальних
засобів в текстовому просторі. Виходячи з аналізу семантичних особливостей
перекладу власних імен, видається доцільним розглянути найбільш яскраві
переклади власних імен: з англійської на українську мову: Viktor
Alekseyevich Zolotaryov – Віктор Золотарьов, Misha – Міша, Sonya – Соня,
Nina – Ніна.
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Звернення до творчості А. Куркова та вивчення особливостей
перекладу власних імен в оповіданнях письменника, дозволяє зробити
висновок, що власні імена відіграють важливу роль у спілкуванні та
взаєморозумінні людей, що вимагає надзвичайно бережного та вдумливого
ставлення до перекладу власних імен для збереження при їхньому перекладі
на англійську мову сутності та прагматичної насиченості.
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У вирі кардинальних змін (політичних, соціальних, економічних)
відбувається моральне зубожіння, зниження значущості моральних норм,
ідей, принципів, зниження рівня моральної культури. Проблема моральноетичного виховання студентів на сучасному етапі розвитку українського
суспільства є дуже актуальною і потребує подальшого вивчення.
Кожна доба будь-якого історичного періоду викликає до життя ті чи
інші соціальні ідеали, породжує нові форми громадянського життя, нові
ідейні течії, які відбиваються у змісті діяльності ВНЗ, завданнях виховання
зростаючої особистості. ВНЗ України мають функціонувати відповідно до
потреб своєї країни, нації. Головною запорукою процвітання держави є
морально-етичне виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави
службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне
життя, етико-моральні засади. Щоб ці реформи не призводили до краху,
морально-етичне виховання повинно супроводжувати молодь впродовж
всього їхнього студентського життя. Система навчання у ВНЗ є стратегічно
важливою сферою людської діяльності, проте вона не повинна зводитись
виключно до передачі знань, а виконувати функції формування особистісних
якостей студентів. У моральній поведінці особистості виявляється і зовнішня,
і внутрішня саморегуляція. Тому саме завдяки моральному вихованню
перебудовується сама людська особистість відповідно до моральних
цінностей, які віддзеркалюють суспільні відносини, правила та норми
поведінки людей [1].
Майбутній спеціаліст – випускник вищого навчального закладу,
повинен володіти системою морально – етичних якостей необхідних для
успішної професійної діяльності: гуманність, доброта, чесність,
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працелюбність, повага до батьків, людей взагалі, чуйність, милосердя,
дисциплінованість, совісність, доброзичливість, національна гідність,
скромність, справедливість, почуття колективізму, інтелігентність, почуття
патріотизму, інтернаціоналізму, материнства, екологічна і правова культура.
На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення
набуває формування почуття патріотизму, національної самосвідомості
студентської молоді як запоруки її активної участі в соціально-економічній
діяльності. Тому навчально-виховний процес у ВНЗ необхідно вибудовувати
таким чином, щоб пробудити у студентів національні почуття, виховати в
них повагу і любов до свого народу, формувати суспільно значущі
особистісні риси громадянина України [2].
Стрижнем усієї системи виховання в Україні повинна бути національна
ідея, яка відіграє роль об‘єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному
розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини,
становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний
характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина
України, незалежно від її етнічної приналежності. Особливу відповідальність
за виховання молодого покоління мають взяти на себе засоби масової
інформації. На сьогоднішній день вони відіграють найбільшу роль в
формуванні дитячої свідомості. Тому, на мою думку, вони мають нести
позитивну інформацію, яка створювала б позитивний настрій, віру в світле
майбутнє і впевненість в завтрашньому дні, а також популяризацію
української мови, як єдиної державної. Без мови немає нації, без нації немає
держави. Органи державної влади повинні розробити рекомендації щодо
посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та
телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації, активно
протидіяти фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення, не
допускати до ефіру матеріали, які паплюжать честь і гідність держави та її
символів. Не допустити пропаганди культу насильства, жорстокості і
бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають
суспільну мораль, підтримувати україномовні молодіжні друковані засоби
масової інформації, теле- та радіопрограми, виробляти кіно- і відеофільми,
виходячи із нашої багатовікової історії. Важливим чинником формування
моральної самосвідомості є родинне виховання – це природна і постійно
діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її
життя.
ВНЗ має сформувати культуру самовизначення кожного студента.
Життєве самовизначення більш широке поняття, ніж тільки професійне і
навіть громадське. Воно характеризує людину як суб‘єкта власного життя і
власного щастя, яка самореалізує свої сили і здібності. Необхідно у
майбутніх фахівців сформувати базову культуру, що є деякою цілісністю,
містить у собі оптимальну наявність властивостей, якостей, які дозволяють
людині розвиватися в гармонії з суспільною культурою. Сьогодні варто
звернути увагу на формування у майбутніх фахівців таких якостей, як
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професійна гідність, вірність обов‘язкам, діловитість, уміння вести дискусію,
відповідальність[3].
Найефективнішим методом формування у студентів необхідних
етичних якостей є особистий приклад викладача. Важливо також враховувати
й те, що основи професійної етики формуються у професійній діяльності, у
безпосередньому контакті з професією. Тому керівники виробничої практики
мають звертати увагу студентів на дотримання етичних норм, яких
дотримуються в школах, та давати оцінку відхиленням від цих норм.
Отже, ефективність морального виховання студентів визначають такі
чинники: створення у вищому навчальному закладі психологічного клімату
поваги до моральних норм, правил людського співжиття; відповідність
змісту морального виховання його меті й рівню морального розвитку
студентів, особливостей їх майбутнього фаху; своєчасне виправлення
неправильної поведінки; підтвердження декларованих педагогами моральних
принципів їх моральною практикою, яка б відповідала найвищим критеріям
моральності [4].
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ВІДОБРАЖЕННЯ ГІПЕРБОЛІЗАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ
АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ
З запропонованої раніше дефініції перекладу випливає, що в
перекладознавстві існує два взаємопов'язаних рівня досліджень:
процесуальний і текстовий. Процесуальний - спирається головним чином на
дедуктивні методи, так як процес перекладу не даний нам в безпосереднє
спостереження. Матеріальним об'єктом, доступним для конкретного
перекладацького аналізу, є тексти оригіналу і перекладу, письмові чи усні.
Функціональна, змістовна і емоційна специфіка цих текстів в значній мірі
впливає на методологію та методику дослідження. Тексти для перекладів
надзвичайно різноманітні за жанрами, стилями і функціям. Тому
перекладачеві важливо знати, який вид тексту йому належить перекладати.
Типи текстів визначають підхід та вимоги до перекладу, впливають на вибір
прийомів перекладу та визначення ступеня еквівалентності перекладу до
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оригіналу. Цілі і завдання перекладача виявляються різними в залежності від
того, що він перекладає, наукову статтю або газетну інформацію, документ
або технічну інструкцію.
Філологи давно намагаються зробити класифікацію текстів. Найбільш
переконливими постають класифікації, в основу яких покладені
функціональні ознаки. Свого часу академік В.В. Виноградов запропонував
розділяти стилі мови і мовлення, виходячи з трьох основних функцій мови:
спілкування, повідомлення і впливу [1]. Ця ідея використовується і для
класифікації текстів, так як вони відносяться до якого-небудь стилю
мовлення.
Текстам, що інформує про що-небудь носіїв мови, властива переважно
функція повідомлення. Функція впливу надзвичайно важлива для художніх і
публіцистичних текстів, які не тільки звернені до розуму, але й до почуттів
людини.
Хоча стиль матеріально втілюється в тексті, але ототожнювати ці два
поняття не можна. Стиль - це лексико-граматична єдність в різноманітті
текстів. А раз це так, то при класифікації текстів повинна враховуватися їх
приналежність до того чи іншого функціонального стилю. Звичайно, жорстка
текстова класифікація навряд чи можлива. Є перехідні і периферійні стильові
реалізації. Однак в кожному тексті є щось визначальне, що становить його
специфіку. Це і дозволяє підрозділяти тексти на класи. У детальної
класифікації - неминуче з'являться підкласи, види, підвиди і т. д.[2].
Отже, беручи до уваги функції мови, стилі мови і мовлення, доцільно
виділити шість основних видів текстів.
Розмовні тексти. Вони можуть підрозділятися на розмовно-побутові,
розмовно-ділові та ін. Розмовні тексти виконують функцію спілкування,
реалізуються в усній діалогічній формі і орієнтуються на взаємну
комунікацію заради якихось цілей.
Офіційно-ділові тексти. До яких відносяться безліч державних,
політичних, дипломатичних, комерційних, юридичних і тому подібних
документів. У них основна функція повідомлення. Як правило, вони існують
у письмовій формі.
Суспільно-інформативні тексти. Вони містять різноманітну інформацію,
яка стелиться по каналах масової комунікації, газетах, журналах, радіо й
телебаченню. Їх головна функція - повідомлення. Ці тексти можуть бути
тенденційними і розрахованими на певний вплив, та обробку суспільної
думки. Однак функція повідомлення залишається у них основною та формує
типологію тексту. Форма цих текстів частіше всього письмова.
Наукові тексти, що мають багато підтипів, видів та підвидів, в
залежності від областей знань і призначення. Серед них виділяються,
насамперед, тексти спеціальні, розраховані на професіоналів, і науковопопулярні, призначені для великої аудиторії читачів. Усім їм властива
функція повідомлення та орієнтація на логічно послідовний, об'єктивний та
доказовий виклад змісту. Наукові тексти реалізуються головним чином у
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письмовій формі. На конференціях, з'їздах, симпозіумах і т. д. їх форма може
бути усною.
Художні тексти, що охоплюють всі жанрові розмаїття художньої
літератури, літературної критики та публіцистики. У них дві основні
взаємопов'язані функції: функція впливу та естетична функція. В таких
текстах особливе значення набуває форма викладу. У літературі втілюється
не тільки і не стільки раціональне, скільки художнє та естетичне пізнання
дійсності. Від того, як і в якій формі матеріалізується зміст, залежить
естетична цінність твору і рівень емоційно-експресивного впливу на читача.
У художніх текстах використовуються одиниці і засоби всіх стилів, але всі ці
стильові елементи включаються в особливу літературну систему і набувають
нову, естетичну функцію. Звичайно, художні тексти слід підрозділити на
види, наприклад, відповідні літературним жанрам. У кожного з видів
виявиться своя художня, мовна та функціональна специфіка.
Релігійні твори. Їх зміст та характеристика відрізняються особливою
своєрідністю. Переклади біблійних книг мають багатовікову історію.
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ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Англійська мова кожен день змінюється з появою нових галузей знань
та нових стосунків між мовцями, оскільки поява чогось нового вимагає
відповідних змін у мові, які б відображали навколишню реальність та
внутрішній світ мовця. Лексичний склад є компонентом мови, який весь час
змінюється. Це пояснюється новими когнітивними та комунікативними
потребами носіїв мови. Тому і з‘являються численні нові слова, так звані
«неологізми», які можна назвати лексичними відповідниками до змінених
комунікативних умов [6].
За визначенням А. Рея, неологізм – це ―одиниця словникового складу,
слово, елемент слова або фраза, значення якої передбачає ефективне
функціонування в специфічній моделі комунікації і яка не мала ні
матеріальної форми, ані лінгвістичної форми на попередньому щаблі
розвитку словникового складу мови‖ [1, c.97]. Відтак, неологізми
представляють особливий прошарок лексики, семантика якого вимагає
уточнення, інтерпретації різняться, а лексикографічні джерела не містять
необхідної інформації. Особливість неологізмів, а разом з тим і трудність їх
передачі, полягає в тому, що вони досить пізно фіксуються або взагалі не
фіксуються словниками [2, с. 34].
162

Нижче наведені приклади неологізмів, які з‘явились в англійській мові у
ХХІ столітті і набули поширення в усному, а подекуди і письмовому
мовленні.
Earworm – пісня чи мелодія, яку крутиться у думках людини, навіть
після одноразового прослуховування.
Staycation – проводення відпустки в своєму рідному місті, без виїзду за
кордон.
Glamping – гламурний кемпінг, уникання будь-яких жорстких умов, з
розкішними зручностями або у готелі, на зразок, бунгало або будиночку.
Lookalike – щось або хтось, що нагадує щось інше, часто
використовується, щоб описати когось, хто дуже схожий на знаменитість.
Bae – ласкавий термін для подруги чи друга, скорочення від «babe» або
«baby». Дехто каже, що це акронім для before anyone else, тобто
«найважливіший».
Handover – це слово має більш політичне значення, з точки зору
придбання землі або власності. Однак, його часто вживають на робочому
місці: акт передачі під контроль або відповідальності на іншу людину, якщо
Ви не працюєте, коли у відпустці або коли залишаєте роботу.
Binge-watch – дивитися кілька епізодів телешоу, один за одним за раз.
Як правило, на DVD або через інтернет-трансляції.
Crowdfunding – співфінансування проекту або венчурного бізнесу,
шляхом залучення великої кількості людей (як правило, он-лайн) для
інвестування невеликої суми грошей у спільну справу.
Meh – слово, що описує щось трохи нудне або смутне. Також це слово
можна використовувати, щоб описати свою незацікавленість або байдужість.
Це в основному вербальний знак [8].
Gamer drinks – кофеїновмісні солодкі напої, знані ще як «енергетики».
Oblivobesity – підсвідоме нехтування батьками загроз для здоров‘я у
їхніх дітей, котрі страждають на ожиріння [7].
Більшість дослідників виділяют наступні способи передачі неологізмів:
1) передача неологізмів за допомогою перекладацької транслітерації та
транскрипції [3];
2) переклад неологізмів за допомогою калькування [4, 455];
3)описовий переклад, або експлікація [4];
4)прийом приблизного перекладу [5, 249].
Отже, підготовка майбутніх перекладачів вимагає ознайомлення
студентів з конкретними прикладами сучасної лексики, що з‘являється у
різних сферах життя людини, а також навчання студентів базовим прийомам
перекладу нових лексичних одиниць.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ФЕНОМЕН
ЛАКУНАРНОСТІ
Різноманітність мов ґрунтується на різноманітності їх походження,
специфіці використання, історії, матеріальній та духовній культурі народів.
Всі ці чинники визначають особливості кожної мови, які створюють
проблеми у перекладачів, що й змушує говорити про неможливість
перекладу окремих одиниць тексту, виражених засобами однієї мови, на
іншу. У зв‘язку з цим на чільне місце в теорії перекладу виступає проблема
лакунарності та переклад безеквівалентної лексики [2,119].
Мови слід вивчати в єдності зі світом та культурою народів, що говорять
цими мовами. Навчити людей спілкуватися, а не тільки розуміти мову –
надзвичайно плідна робота, ускладнена необхідністю глибше та ретельніше
пізнавати світ носіїв мови, їх культуру в широкому етнографічному значенні
слова, їхнє ставлення до життя, національний характер, менталітет тощо [1,
55].
Основою сучасної цивілізації є різноманіття культур, які перебувають у
постійному взаємозв‘язку і взаємодії. При цьому кожна культура має свій
мовний апарат, за допомогою якої її носії передають одне одному
інформацію.
Відображення реального світу, що оточує людину, менталітет,
національний характер, традиції, звичаї цінності та загалом картину світом
ми можемо віднайти у процесі мовної комунікації. Мова – культурна
скарбниця народу, оскільки всі знання, уміння, матеріальні й духовні
цінності, зберігаються у його мовній системі. Мовна картина світу
відображає реальність через культурну призму картини світу.
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Завдяки універсальності мови здійснюється як інтракультурне, так і
інтеркультурне спілкування. Комунікативна функція мови, безперечно,
надзвичайно важлива, оскільки без мови будь-які форми спілкування людей
неможливі. А оскільки культура служить способом адаптації до
навколишнього середовища і теж може бути названа комунікацією, то стає
зрозуміло, що взаємозв‘язок мови, культури та комунікації є природним і
нерозривним [2, 17].
При зміні об‘єктивних умов життя змінюється культура народу,
збагачується і розвивається його мова. Суттєві особливості мови і тим більше
культури стають особливо наочними при зіставленні іноземної мови з рідною
і чужої культури зі своєю рідною, звичною. Концепти, що не мають
еквівалентів в іншій лінгвокультурі представляють великий інтерес для
дослідників.
Будучи
національно-специфічними,
вони
найбільшою
мірою
відображають особливості менталітету, когнітивний та ціннісний підхід до
матеріального світу, способи сприймання дійсності та її моральної оцінки.
Через їх посередництво реалізуються категорії, якими мислять носії
лінгвокультури, і ті рамки, в які вони поставлені для усвідомлення та
інтерпретації навколишнього світу.
Процес комунікації між носіями різних мов постійно ускладнюється
через наявність мовних одиниць, які при перекладі не мають аналогів, так
званих лакун. В ході дослідження мов науковці проявляють значний інтерес
до вивчення лакун, специфіки їхнього вживання у мові, процесу перекладу з
однієї мови на іншу. Лакуни – слова, які не мають відповідників при
перекладі. Як зазначає І.А.Стернін, «у кожній мові існує велика кількість
міжмовних лакун, тобто, пустих, незаповнених місць в лексикофразеологічній системі мови, хоча у ній можуть бути присутніми близькі за
значенням лексичні мовні одиниці» [3, 5].
Лакунарність виявляється практично у всіх мовах світу, але при
виявленні лакун правильніше говорити не тільки про відсутність еквівалента
у вигляді слова слову іншої мови, а й про відсутність еквівалента у формі
стійкого словосполучення цьому слову (або фразеологізму) іншої мови.
Для успішної міжкультурної комунікації важливим є не тільки знання
мови, а й розуміння певного кола звичних для носіїв мови понять і суджень,
які створюють звичні асоціації. Для вираження таких асоціацій у мові
існують певні лексичні засоби, які можуть бути виражені словом чи стійким
словосполученням. Оскільки мова відображає культурне, соціальне,
економічне та політичне життя суспільства, з його розвитком мова
збагачується новими поняттями й термінами. Кожна окремо взята соціальна
система має свої особливості розвитку, які негайно відображаються на
лексичному складі мови.
Для того, щоб зрозуміти значення слів та виразів, які вживає носій
іноземної мови, навчитися правильно використовувати ці слова у власному
мовленні і, таким чином, запобігти виникненню проблем у міжкультурній
комунікації, потрібно знати не тільки власне значення слова, але і якомога
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більше про те, що стоїть за цим словом, про його місце і функції в тому світі,
де дана мова використовується як реальний засіб спілкування. Одиниці, що
входять до лексичної групи, які описують процеси і явища, характерні тільки
для певної, конкретно взятої соціально-культурної системи, називаються
лакунарними або безеквівалентними.
Основні труднощі, які виникають при перекладі лакун, викликані
відсутністю у рідній мові еквівалента слова, що перекладається з іноземної
мови, та урахуванням культурно-історичних умов життя мовців, їхніх
світоглядних знань та емпіричного досвіду, соціальних відношень, оцінних
орієнтацій, морально-етичних приписів, що відображаються в конотаціях
мовних одиниць. Досконале вивчення іноземної мови, яке включає
ознайомлення із соціально-культурним життям народу, історією, традиціями
та звичаями країни, сприяє подоланню бар‘єрів у спілкуванні та здійсненню
ефективної міжкультурної комунікації.
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ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ ЯК УМОВА УСПIШНОЇ
САМОРЕАЛIЗАЦIЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У контексті процесів реформування в Україні перед освітою постають
завдання підготовки людини до життя в якісно нових соціальних та
економічних умовах. Для цього освіта і система виховання повинні
переорієнтуватися на формування у студентів інноваційного типу мислення
та дій. Назріла потреба підготовки людини до життя у глобалізованому
просторі, де відбуваються значні динамічні зміни та істотний вплив на
особистість. У сучасних умовах іноземне спілкування стало важливим
компонентом майбутньої професійної діяльності спеціаліста, у зв‘язку з чим
значно збільшується роль дисципліни «Іноземна мова» в немовних ВНЗ.
Відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, в
процесі вивчення іноземної мови необхідно враховувати професійну
специфіку, спрямованість на реалізацію завдань майбутньої професійної
діяльності здобувачів вищої освіти.
Останнiм часом все бiльше уваги придiляється питанням навчання
iноземної мови як мови професiйної взаємодiї. Проблема професiйноорiєнтованого навчання iноземної мови дослiджувалась багатьма авторами
(Н. Гальскова [2], О. Поляков [4], А. Леонтєв, T. Хатчинсон, A. Ватерс та
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iншi), однак її актуальнiсть не втрачається в наш час у зв‘язку з тим, що
рiвень володiння iноземною мовою студентiв економiчних спецiальностей не
завжди вiдповiдає сучасним вимогам.
Метою даного дослiдження є обґрунтування необхiдностi вивчення
iноземної мови як умови успішної самореалізації здобувачів вищої освіти.
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
ВНЗ.
Варто зазначити, що 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 інформації. Для цього він
повинен на достатньому рівні володіти іноземною мовою [1].
Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня
знань, достатнього для практичного використання іноземної мови у
майбутній професійній діяльності. Якщо у мовному ВНЗ мова є спеціальною
базою, то в інших ВНЗ вона є додатком до загальної культури, тому у
немовних ВНЗ формулювання кінцевої мети потребує конкретизації.
Практичне оволодіння іноземною мовою є лише однією із складових
професійно-орієнтованого навчання дисципліни. Іноземна мова може стати
не лише об‘єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних навичок. Це
передбачає розширення поняття «професійна орієнтованість» навчання
іноземної мови, яке містило один компонент – професійно орієнтовану
спрямованість змісту навчального матеріалу.
Однак, незважаючи на всезростаючу роль іноземної мови, перед
викладачами та студентами ВНЗ стоїть проблема обмеженої кількості годин,
виділеної на вивчення іноземної мови. Саме тому в таких умовах повинні
використовуватися саме ті методи та технології навчання, застосування яких
сприятиме раціональному використанню часу відведеному на проведення
практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти, яка
набуває особливої актуальності при вивченні іноземної мови, оскільки
стимулює здобувачів до роботи з необхідною спеціалізованою літературою,
виробляє навички самостійного опрацювання матеріалу. Тільки практикоорієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя та сприяє
формуванню особистості майбутнього професіонала.
Традицiйно навчання iноземнiй мовi здобувачів вищої освіти
економiчних спецiальностей було бiльш орiєнтоване на читання, переклад та
розумiння спецiалiзованих, професiйних текстiв, а також вивчення наукового
стилю. Зараз необхiдно акцентувати увагу на розвитку мовленнєвих навичок
167

в процесі вивчення професiйно-орiєнтованих тем та введення наукових
дискусiй, оскільки, робота над ними також сприяє розвитку знань, умiнь i
вищевказаних навичок [3].
Тому, все більше уваги приділяється самостійній роботі здобувачів
вищої освіти – одній із форм організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах. Головна мета самостійної позааудиторної роботи з
іноземної мови – формування мовленнєвої, навчальної, професійної
компетенції, розвиток самостійності як риси особистості, формування
позитивного відношення до процесу безперервної самоосвіти. Особливість
вивчення дисципліни «Іноземна мова» полягає у формуванні вмінь і навичок
користування іноземною мовою як засобом створення й підтримання
міжособистісних зв'язків так і засобом отримання професійної інформації [2].
Отже,
оволодіння
здобувачами
вищої
освіти
іншомовним
спілкуванням – це сформованість професійної іншомовної комунікативної
компетенції, на рівні, що забезпечує можливість ефективного спілкування в
майбутній професійній діяльності.
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У БІЗНЕСІ
У сучасному світі, при інтенсивному розвитку комерційних,
економічних, політичних зв'язків між країнами, все більшої актуальності
набуває спосіб спілкування між партнерами та колегами. Ділова англійська
мова стає життєво необхідним засобом налагодження взаємин між
підприємцями, фахівцями та співробітниками міжнародних компаній. Саме
вміння проводити листування і грамотно спілкуватися визначає імідж та
професійний рівень партнерів по бізнесу або спільній співпраці. Тенденція до
зростання рівня володіння англійською мовою породила новий вид бізнес
діяльності, яка передбачає надання послуг з навчання споживачів в різних
вікових категоріях.
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Сьогодні англійська мова є міжнародною мовою, саме англійську
вивчають як другу мову у всьому світі.
Актуальність знання англійської зростає з кожною хвилиною. Керівники
компаній, їх працівники всі без винятку, повинні знати цю мову, оскільки
робота міжнародних компаній має на увазі постійні контакти з діловими
партнерами з різних країн.
Англійська мова – мова бізнесу. Бізнесменам, які бажають вийти на
міжнародний ринок необхідно володіти англійською на високому рівні.
Англійська стала глобальною мовою бізнесу в усьому світі, до такої
міри, що вона є стандартною офіційною мовою в таких галузях
промисловості, як судноплавній і авіапромисловості. Це призвело до знання
англійської, стаючи практично обов'язковою вимогою для отримання
робочих місць, таких як пілоти та морські офіцери і т.д [3].
В наш час англійська використовується як основна мова для
міжнародного спілкування, будь то особисті зустрічі, туризм або бізнес.
Кожна людина хоче бути успішною і щасливою в бізнесі. В даному
випадку знання іноземної мови є необхідним. По-перше, це додаткові знання,
по-друге, роботодавці віддають перевагу фахівцям, які володіють іноземною
мовою. Втім, і це не найголовніше. Основний момент – це можливість
зануритися в світ загадкового і незбагненного, можливість спілкування з
людьми з іншим світоглядом і ментальністю [2].
Сучасний бізнес неможливий без англійської мови. І це не дивно, адже
багато бізнесменів, котрі володіють великими компаніями, прагнуть до
залучення великої кількості іноземних інвестицій, створенню спільних
підприємств, а також продажу частини акцій закордонним компаніям. «Мова
бізнесу» диктує певні правила, яких необхідно дотримуватися, якщо ви
хочете досягти великих успіхів в цьому напрямку [1].
Міжнародний бізнес, ділові відносини з іноземними партнерами стрімко
набирають обертів, і бути просто відмінним фахівцем в комерційно-діловій
сфері, сьогодні вже недостатньо, оскільки різниця місячного доходу
менеджера в компанії, у якого в резюме зазначено знання однієї або багатьох
іноземних мов, і професійного менеджера зі стажем, очевидна.
У міру зростання міжнародного характеру бізнесу, з'явилася
необхідність в «загальній» мові. Англійська була ідеальним кандидатом,
оскільки нею вже розмовляли, в якості першої або другої мови, багато людей
по всьому світу (частково в результаті британського колоніалізму). Сьогодні
нею розмовляють понад 500 мільйонів людей на багатьох територіях,
включаючи Великобританію, Канаду, Сполучені Штати Америки, Австралію,
Індію і Південну Африку. Тому ділову англійську мову розглядають як
основу для людей, які хочуть працювати в будь-якій області бізнесу, авіації,
обчислювальній техніці, і т.д. [5].
При укладанні договорів вживається комерційна і юридична лексика.
Неможливо просто перекласти той чи інший документ, не маючи уявлення
про договір купівлі – продажу, форс – мажорів і умов продажу в цілому.
Напевно, прочитавши слово "Goods", виникне перша асоціація з
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прикметником "good"- «хороший», і можливо, здасться дивним написання
закінчення "S", але будь-який менеджер прекрасно розуміє значення слова
"goods" – що в будь-якому діловому листуванні або контракті позначає
«товари». Величезну роль в діловому спілкуванні має словниковий запас,
вміння застосовувати загальноприйняті вирази, а також загальнорозмовні
комунікативні навички. І при цьому не має значення, в якій саме галузі або
сфері бізнесу ведеться діалог. Для правильного тлумачення англійської мови
потрібно розуміти лексику мови, вміти грамотно формувати фрази та
пропозиції [4].
Обговорення робочих і ділових питань з колегами по роботі або
партнерами по бізнесу рано чи пізно переходить в звичайне
загальноприйняте спілкування між людьми. Для того щоб відчувати себе
комфортно і впевнено в суспільстві, потрібно володіти навичками загально
розмовної мови, і умінням підтримати вільну розмову на будь-яку тему.
Саме завдяки розвитку ринкових міжнародних відносин, в українській
мові з'являються іноземні слова - назви імпортних продуктів, які наприклад,
часто використовуються в ресторанних меню. Навряд чи продавець в
магазині пояснить вам, що це за новинка і поки ви самі не прочитаєте
переклад на задній етикетці, ви не отримаєте ні найменшого уявлення про
продукт.
Сьогодні, зайшовши на сайт будь-якої рекрутингової компанії та
переглянувши вакансії, стає зрозуміло, що знання англійської є одним з
основних вимог в більш ніж 60% випадків, і ця цифра продовжує зростати.
До того ж, більшість HR-фахівців сходяться на думці, що знання англійської
є непоганою надбавкою до зарплати. Розмір надбавки коливається в районі
15-35%. І в наші дні з'являється все більше професій, в яких знання
англійської є необхідною умовою для успішного виконання службових
обов'язків [5].
Отже, роль англійської мови в бізнесі досить значна і необхідна для
успішного ведення своєї професійної діяльності в сфері економічних
відносин, а також великих перспектив у розвитку власного бізнесу за межами
нашої країни.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
СТУДЕНТАМИ
Сучасний світ, в якому стрімко розвиваються наука, новітні технології, в
якому значне місце відводиться конкуренції,ставить свої вимоги до
суспільства. Вагому роль у процесі формування кваліфікованого фахівця
сьогодення, який би міг достойно зарекомендувати себе, відіграє вивчення
іноземних мов. Знання хоча б однієї іноземної мови збагачує людину,
розширює її світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу.
Спеціалісти, які володіють іноземною мовою, мають більше шансів на ринку
праці. Більш того, новітня мовна політика орієнтує громадян на
багатомовність, без цього успішна інтеграція в сучасному світі просто
неможлива.
Причин, через які учні обирають для вивчення саме німецьку мову як
другу іноземну, чимало. По-перше, економічна та культурна політика
Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) спрямована на відкритість та
залучення представників інших культур, адже саме Німеччина є країною, яка
в Європі пропонує найбільшу кількість освітніх і культурних програм. Подруге, німецька мова належить до досить поширених у світі мов і є
офіційною державною мовою таких держав, як Федеративна Республіка
Німеччина (75,3 млн. мовців), Австрія (8 млн.), Ліхтенштейн, а також вона є
однією з офіційних мов Швейцарії (5,2 млн. мовців або 72,4 % населення) і
Люксембурга. Окрім того, на користь вивчення німецької мови свідчать такі
факти: Німеччина є найбільшою у світі країною-експортером; німецька мова
є загальновживаною в ЄС; щороку на книжковому ринку Німеччини
з‘являється понад 60 000 нових публікацій; німецька мова є другою за
вживаністю мовою науки; той, хто вивчає і розуміє німецьку, підвищує свої
шанси на ринку праці [4].
За статистикою, понад шістнадцять з половиною мільйонів людей у
різних куточках планети вивчають німецьку мову як іноземну, адже це мова
економіки, науки та культури, це мова, котра посідає друге місце в Інтернеті
та третє місце у світовій продукції книжок. Німецька мова, поряд з
англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією з
найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час, якою
написана друга за величиною після англійської кількість наукових праць,
художніх творів та публіцистичних текстів.
Питанням вивчення німецької мови як другої іноземної цікавляться
чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: О. Євенко, Р.
Кушнерук, Б. Ліндеман (B. Lindemann), Б. Міслер (B. Mißler), Н. Мукатаєва,
Е. Осипенко, С. Чорна, Б. Хуфайсен (B. Hufeisen) та ін.
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Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення
німецької мови студентами.
Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземної мови включений у кваліфікаційну характеристику випускника вузу
[1].
Найбільш розповсюдженими є вивчення англійської та німецької мов
студентами економічних спеціальностей. Це свідчить про те, що знання
майбутніми фахівцями декількох мов є надійною інвестицією в умовах
ринкової економіки. Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні
п'ять років попит на неї значно виріс, з'явилося багато німецьких партнерів та
інвесторів. Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад,
сантехніка, меблі, електроніка, автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть
з цими імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в
представництвах німецьких банків [2].
Основною метою навчання німецької мови як другої іноземної є
формування в студента комунікативних вмінь та здібностей, готовності та
бажання брати участь у міжкультурній комунікації і самовдосконалюватися у
сфері вивчення іноземних мов. Розвиток здатності до міжкультурної
комунікації, яка відбувається за допомогою німецької мови, передбачає
формування в студента насамперед знань, навичок і вмінь, володіння якими
дозволяє йому долучитися до лінгвокультурних цінностей нерідної країни і
практично користуватися цією мовою в ситуаціях міжкультурної взаємодії та
пізнання [3, с. 650].
Таким чином, до найважливіших особливостей вивчення німецької мови
як другої іноземної після англійської належать: генетична та латинська
спорідненість німецької та англійської мов; наявність спільного пласту
лексики германського походження та спільних моментів у вимові; аналогічні
граматичні явища, близькі за структурою та значенням; схожі мовленнєві
зразки, що вивчаються на початковому рівні. Подальшого та більш
ретельного розгляду, на нашу думку, потребує вивчення методів, які
сприятимуть ефективному вивченню німецької мови як другої іноземної у
середніх навчальних закладах.
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SELF-WORK OF STUDENTS IN THE EXAMINATION OF
FOREIGN LANGUAGE
The EFL training of specialists in various areas curriculum has become one
of the most important components of a modern high school. The English language
program for higher education institutions states that the purpose of teaching a
foreign language at universities is to: master the foreign language as a means of
communication, which promotes the ability of students to use it as a tool of
communication in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world;
as well a the acquisition of professional-oriented foreign competence. Language is
considered as a means of interpersonal interaction in the multinational and
multicultural world. The process of teaching a foreign language in a higher
educational institution should provide students not only with the appropriate level
of knowledge of language, skills and abilities to use it in diverse life situations, but
also contribute to the successful implementation of educational and developing
potential of this educational subject.
An analysis of scientific researches suggests that a significant contribution
to the study of the concept of foreign communication skills was made by foreign
and domestic scientists. The founders of the theory of speech communication L.
Vygotsky, M. Kagan, O. Leontiev, O. Mudrik, M. Nochevnyk and others consider
communication as a kind of human activity, in general, speech activity along with
labor, legal, cognition, etc.
The purpose of this research is to highlight the main aspects of studying the
foreign language by students.
Communicative competence is the knowledge, skills and abilities necessary
to understand others and generate their own speech programs that are adequate to
the goals, areas, situations of communication. It includes knowledge of the basic
concepts of linguistics of the language - styles, types, methods of communication
of sentences in the text, etc.; abilities and skills of text analysis and actually
communicative skills - abilities and skills of speech communication in relation to
different spheres and situations of communication, taking into account the recipient
and the purpose [1, p. 84].
The communicative competence of students in a foreign language is the
ability to interact, perceive, reproduce and create verbal and written expressions of
different types, styles and genres. Students need to develop speech, linguistic,
discursive, socio-cultural and sociolinguistic competencies.
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The formation of foreign language communicative competence is
influenced by both internal and external factors. The motivational sphere is
determined by the internal position of the individual, its development and
formation. External factors include social conditions: the society in which
communication takes place, its social structure, the difference in the age between
speakers,their social status, cultural level, educational level, the place of residence,
difference in speech behavior of communicators, depending on the situation of
communication. Changes that take place in our lives and in the life of society
require an appropriate level of communicative competence.
The formation of the necessary level of foreign language communicative
competence in the educational process occurs in the presence of such didactic
conditions: as taking into account the psychological and age characteristics of
people, socialization and favorable social conditions, training of teachers of
optimal speech mechanisms, teacher training and mastery of the teacher, raising
the level of motivation of students to study a foreign language, introduction of
innovative methods or activating educational and cognitive activity of students,
providing methodological students we are materials for the complex formation of
communicative competence, development of cognitive activity of students,
favorable conditions and communicative behavior of interlocutors, the creation of
typical situations of communication in the educational process [2, p. 150].
An urgent problem in communicative-oriented learning is the formation of
intercultural competence during the implementation of the communicative and
cognitive needs of a specialist. The purpose of teaching a foreign language at
universities is the preparation for intercultural communication, the formation of a
level of communicative competence that would ensure effective communication
with representatives of the relevant national community in the foreseen courses of
the given language in situations and spheres of activity.
Intercultural
communication as a goal of studying at an institution of higher learning is divided
into humanitarian and professional-oriented ones. At the initial stage, the
formation of students of humanitarian communication (knowledge of the nativespeakers of the given language, typical features of nations and characteristic
national interests, specific realities that accompany the daily situations of
communication, taboo, etc.) is predicted. At the next stages of learning, the
specificity of interpersonal communication is complemented by socio-cultural,
professional and business communication, the knowledge is of particular
importance for future professionals (in fact, there are differences in traditions,
norms of business communication, etc.).
It should be noted that scientific articles, audio recordings, textbooks, video
materials, newspapers and magazines all comprise a small list of authentic sources
studied by a foreign language teacher while preparing classes that implement a
communicative approach. Video materials deserve special attention as they
provide the opportunity to combine sound and visual images and offer students
such speech situations in which they become active participants in communication.
It should be noted that this practice contributes to the simultaneous development of
listening and speaking skills.
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Finding the appropriate professionally oriented material requires the
instructor to be in a constant search, professional growth and expanding the
boundaries in the technical subject that is essential for students. The teacher faces
a lot of complications on her way to provide all the linguistic needs of students as
future specialists in a specific area [3, p. 48].
The teacher continually improves the learning process in order to create
conditions for effective mastering of the material. The communicative approach
allows qualitatively to fix the relevant lexical material in a new way, improve the
monologue and dialogue speech, develop skills of professional reading and
listening. When a student feels a real opportunity to use the knowledge gained
from a foreign language in specific professional and life situations, her motivation
is growing heavily. The modern world also shows graduates how the labor market
increases the demand for specialists with the knowledge of both general and
professional foreign language.
Thus, for the formation of communicative competence among students of
higher educational institutions, it is necessary to use communicative and nontraditional methods of EFL teaching, to take into account the psychological
characteristics of young people, to be able to select means and overcome phobias,
to create communicative situations, as well as adhere to the conditions necessary
for the active participation of each student in the classroom.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ СВІДОМОСТІ
СТУДЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
У наш час відбуваються швидкі зміни у сучасному суспільстві. У
свідомості людей все більше і більше зароджується бажання вивчати іноземні
мови. Це є однією із найважливіших складових сучасної, успішної людини.
Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, удосконалює її як
особистість. Всім відомий вислів українського письменника Івана Франка:
«Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина». Він якнайкраще
характеризує важливість освоєння мов.
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Загалом людина, яка знає мови – різнобічно розвинута особистість,
володіє кращими здібностями до вивчення нового, почуває себе більш
впевнено у розмові з іноземцями. Зовсім недавно вчені з Лондонського
університету провели велике статистичне та наукове дослідження. Вони
дійшли до висновку, що люди, які вчать іноземні мови, мають більш гнучке
та оригінальне мислення[1].
Метою дослідження є з‘ясування ролі іноземної мови у формуванні
свідомості студента економічного напряму спеціальності та шляхи вивчення
мови.
Англійська є офіційною мовою міжнародної економіки та торгівлі,
Інтернету та техніки. Сучасний світ характеризується зростанням
економічної інтеграції, розширенням торговельних взаємозв‘язків між
країнами. Якщо раніше знання іноземної було не важливим критерієм для
людини, то на наразі володіння нею постає як необхідність.
Перевагою є не лише змогла спілкуватися англійською з носіями мови, а
також можливість підвищувати свій професійний рівень та підтримувати
зв‘язки з діловими представниками з усього світу. Англійська мова відкриває
широкий спектр нових можливостей для навчання та успішного
працевлаштування в різноманітних сферах діяльності. Для молодих
спеціалістів та студентів існує велика кількість міжнародних програм, але без
знання мови, участь у них неможлива. Студент повинен володіти розмовною
та діловою англійською мовою, адже професія закордону у зарубіжній
компанії є більш бажаною та високооплачуваною.
У нашій країні також спостерігається зростаючий попит на фахівців, які
володіють професійно спрямованою іноземною мовою. Багато підприємців і
керівників підприємств бажають самостійно, без посередників, вести
переговори зі своїми закордонними партнерами. На сьогоднішній день вже
не є винятком той випадок, коли молоді люди з освітою з іноземної філології
продовжують навчання задля отримання другої вищої освіти, оскільки
поєднання двох спеціальностей відкриває нові можливості.
Великою перспективо для студентів є вища освіта за межами
національної країни. Перевагами такої освіти є міжнародне визнання
диплома, можливість отримати престижну роботу та за бажанням
залишитися жити в країні навчання.
Для засвоєння іноземної мови мало знати окрему інформацію про неї.
Потрібно шукати певні методи, часом комбінувати їх для кращого пізнання.
На думку А.О. Вербицького, саме активне навчання формує у студентів
пізнавальну мотивацію, але мова повинна йти не про «примус» до
активності, а про спонукання до неї; необхідно створити дидактичні й
психологічні умови породження активності особистості в пізнавальній
діяльності [2, ст. 57].
Але самостійне вивчення Genera lEnglish (загальна англійська) є не
завжди ефективним. Цей процес має контролюватися наставником чи
викладачем. Згідно з В. О. Козаковим, будь-яка пізнавальна діяльність
студента завжди направляється й контролюється [3].
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Одним із найважливіших факторів формування у студентів потреби в
навчанні, і вивченні іноземної мови зокрема, є особистість викладача, його
ерудиція та майстерність викладання предмета. Методи формування
пізнавальних інтересів потребують створення емоційно-моральних
ситуацій,цікавих аналогій, здивування, зіставлення життєвих і наукових
тлумачень при вивченні мови. Найважливішим є емоційна та яскрава мова
педагога, яка буде захоплювати студентів і стимулювати їх до навчальнопізнавальної діяльності. Доброзичливе ставлення викладача до студентів, що
ґрунтується на повазі і вимогливості до них, сприяє також формуванню
мотивації навчання.
Для студентів економічної спеціальності базовою є ділова англійська
мова (Business English), яка є загальноприйнятою мовою міжнародного
спілкування, що забезпечує здійснення ділових контактів та міжнародного
співробітництва. При навчанні ділової англійської потрібно намагатися
застосовувати її в бізнес-середовищі та опановувати відповідну лексику.
До основних форм вивчення ділової англійської мови відносять:
 читання літератури даного спрямування
 спілкування з носіями ділової англійської мови за допомогою
Інтернету (таке можливе з використанням програми Skype);
 робота з підручниками;
 вивчення термінології основних економічних понять (наприклад,
economics, taxes, money, mortgage, що в перекладі відповідно,
економіка, податки, гроші, іпотека);
 перегляд відповідної відеоінформації.
Вище перераховані форми вивчення не є єдиними, вони можуть
доповнюватися іншими способами, яких є безліч. Але серед найкращих
лінгвістичних навичок в процесі вивчення мови можна виділити читання
текстів англійською. Як правило, під час читання ми візуально
запам‘ятовуємо лексику та збагачуємо свій словниковий запас новими
термінами. Як стверджує О. О. Заболотська, «Читання іноземною мовою є
засобом задоволення комунікативних ... потреб, оскільки дозволяє
користуватися усіма засобами інформації ... а з широким використанням
мережі Internet – якісне володіння читанням іноземною мовою стало
пріоритетним‖ [4, с. 51]. Систематичне читання англомовних навчальних
текстів сприяє також формуванню деяких перерахованих вище загальних
навичок: запам‘ятовування інформації, її аналізу й логічного мислення.
Отже, дане дослідження акцентує увагу на важливості вивчення
іноземної мови, що є актуальною проблемою у наш час. Перспективи
подальшого вивчення мають фокусуватися у комунікативному напрямі, що
навчить людей долати мовні бар‘єри у спілкування з носіями мови.
Практична ціль полягає у формуванні у студента здатності та готовності
до міжкультурної професійно-спрямованої комунікації, освітня – передбачає
вивчення іноземної мови не як лінгвістичної системи, а як засобу
міжкультурного спілкування, розширення кругозору студента, підвищення
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рівня його загальної культури та освіченості, розвиваюча – врахування
особистісних потреб, інтересів та індивідуальних особливостей, загальний
розвиток особистості студента, оволодіння ним певними когнітивними
прийомами, які дозволяють здійснювати пізнавальну комунікативну
діяльність, розвиток здатності до соціальної взаємодії, формування загально
навчальних та компенсаторних умінь, а також вмінь самоорганізації й
самовдосконалення.
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USING TECHNOLOGY IN THE ESP CLASSROOM
The abstract discusses new approaches to the use of technology in the ESP
context so that to increase the efficiency of teaching methods and reinforce
learning strategies. The authors claim that interactive methodologies ensure a
dramatic increase in language learners‘ motivation, enhance development of their
learning, shape cognitive skills in processing information and stimulate overall
language performance.
The importance of innovative technologies is rising so it is important for
educationalists to be aware of the new developments in the field. The aim of the
abstract is to compare traditional methods used in the ESP classroom and
interactive activities so that to highlight the advantages of technology-based
language instruction. Research findings in the methodological field are used to
prove the validity of the idea.
Recently there has been a growing interest to the use of technology in the
field of foreign language teaching. Via the application of innovative technological
tools, language classrooms have become more effective than they used to be, as the
critical analysis of extensive previous studies proved efficacy of using technology
in language teaching. The results indicate that technology-based language
instruction is more effective in comparison to traditional teacher-oriented methods
in terms of the possibilities, that are created for favourable learner-centered
academic environment and learner autonomy [1, 4].
At present the English language is widely taught extensively in a number of
different ways to meet the growing demand among language learners. The
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situation has contributed to the development of English for Specific Purposes
(ESP), a special field that differs from the general EFL and ESL instruction as it
focuses on the use of specially designed materials that gather their input via the
students' proposed study courses,
Warschauer M. states, while discussing the basis of the ESP curriculum [4].
According to Pennington M. C., one of the most important skills to develop is the
writing skill, that is the hardest one to build when compared with other skills like
reading, listening and speaking [2].
New theoretical assumptions in the ESP offer the ways to teach English
effectively. Obviously, producing a successful piece of writing can be
accomplished on condition that one has a concurrent control in language systems.
So in order to be a successful writer in English, learners need to be taught in
explicit ways, both in terms of general and special grammar. Besides, they require
the knowledge of special lexicon so English instructors suggest that English
instruction programs should include grammar and vocabulary in a logical and
adequate way so that to meet the learning objectives and enhance overall language
learning.
Torii-Williams E. rightly states that language learners need to attach
importance to the form for developing writing proficiency, and adds that "...form is
not just about error but about resources for communicative goals". Moreover, the
scientist emphasises that "... ESL writing instructors have a role to play in making
writers aware of language form" [3, p. 118-119]. Alongside these computers can be
used effectively to teach new types of tasks thanks to the information available
online. Moreover, new technologies can facilitate teaching language to a great
extent due to their user-friendly characteristics.
Fedderholt K. believes that students in the computer-assisted classrooms
demonstrate not only more interest in discussions, and, subsequently, more practice
writing English, but they are also more focused on the task at hand than students in
the oral classroom [1].
Recent studies illustrated that innovative technology can be used in order to
develop writing skills of the students effectively. Writing is a skill that includes
many different processes, which are planning, editing, and drafting. At the end of
these processes, students produce their final draft. As the process is time and effort
consuming, computers can ease the burden of the students as they can produce
writing pieces of high quality on condition that they use computers, which enable
them change, edit, draft and save their last drafts [2].
Along with the use of technology, e-mails started to be used as asynchronous
communication tool. This tool has also been used in developing writing skills.
Torii-Williams E. used e-mail as an exchange tool between native speakers and
foreign language learners. The study illustrated that e-mails make the students use
the language for authentic purposes; moreover, they can use it to make new
friends, and learn new cultures [3].
In a more recent survey, students stated that they used drafting, editing, and
revising options through e-mail writing, and that it contributed to their English
proficiency level improvement [4].
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The importance of writing e-mails between the teacher and the language
learner is significant as the process provides secure environment though one-onone e-mail exchange helps learners gain self-assurance as well as experience using
electronic media in the foreign language. Moreover, emails provide much more
valuable communicative interaction in the target language than was ever possible
in the traditional foreign language classroom.
Thus, students are able to improve their communication skills with the
technological opportunities more easily than if they do it traditionally. So, the main
conclusion made is the necessity for the language teachers to use technology in the
classroom so that to help students' language skills develop more efficiently while
both language learners and language instructors acquire new roles in the process.
To summarize, recent research in the ESP field proves a considerable
increase in students‘ motivation in computer-assisted ESP classes due to the
systemic engagement of the students into making projects, doing creative tasks,
participating in problem-solving activities. The study also provides evidence to the
impact technology makes on developing reading, writing and speaking skills due to
a conscientious and positive attitude to language learning, enhanced motivation
and favorable academic setting.
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іноземної філології та перекладу
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ
МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасному світі знання іноземних мов займає досить важливе місце у
житті кожного студента та людини загалом. Знання іноземних мов – це ключ
до успіху у сучасному світі, який відчиняє двері до величезного обсягу
інформації, до нових можливостей, аби ми змогли розширювати свій
духовний світ.
Йоганн Вольфганг фон Ґете одного разу сказав: «Скільки мов ти знаєш
– стільки разів ти людина». Важко не погодитись з цим висловом, адже
людина, яка володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, що володіє
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здібностями до пізнання чогось нового та більш впевнена у спілкуванні з
людьми.
Історично склалось, що англійська мова – це офіційна мова
міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80%
ділового мовного простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше
стикається з нею у спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку. [1]
Але й за останні декілька років значно зріс попит на вивчення також
німецької, французької, іспанської, польської та інших мов. Наприклад,
німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п‘ять років попит на
неї значно виріс, з‘явилося багато німецьких партнерів та інвесторів.
Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, меблі, електроніка,
автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть з цими імпортерами
спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в представництвах
німецьких банків. А французька мова є офіційною або адміністративною у
різноманітних спільнотах і організаціях (Європейський Союз, ООН).[1]
Вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові
можливості, робить багатшим наш духовний світ. Володіючи іноземною
мовою, людина автоматично переходить на вищий соціальний ступінь,
оскільки стає конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану
посаду. [1]
Прямо і непрямо знання іноземних мов, культури, літератури
забезпечить вам суттєві конкурентні переваги перед іншими претендентами
на ту чи іншу посаду. Справжні лідери для прийняття правильних, зважених
рішень повинні не лише мати доступ до інформації, але і могти самостійно
зрозуміти її, проаналізувати та зробити висновки. [2]
Сьогодні майже кожен роботодавець чекає від претендентів на роботу,
у крайньому разі, знання однієї іноземної мови. Іноземні мови, особливо
англійська просто необхідні для навігації в Інтернеті – всесвітньої мережі. Не
було б ніякого сенсу в інтернаціональності цієї мережі, якби люди знали
тільки свою рідну мову. [3]
Отже, у чому полягає необхідність вивчення іноземних мов саме для
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності?
Перш за все, менеджер зовнішньоекономічної діяльності – це людина,
працівник, яка забезпечує тісний зв‘язок підприємства з контрагентами, що
знаходяться за кордоном, організовує співпрацю з ними, а також сприяє
поліпшенню ділових стосунків із цими іноземними підприємствами.
Тобто, важливою функцією професійної діяльності менеджера ЗЕД є
комунікативна функція, яка передбачає обмін інформацією, координацію дій
партнерів підприємницької діяльності та отримання повноцінного зворотного
зв‘язку. [4]
Це означає, що для ефективного проведення своєї роботи та
спілкування з іноземними партнерами менеджеру ЗЕД необхідно вільне
володіння іноземними мовами, щоб виконувати свою комунікативну та
координаційну функцію.
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Також, не будемо забувати й про соціальний аспект вивчення
іноземних мов. Вивчення іноземної мови в контексті історії, політики і
масової культури може допомогти вам слідкувати за подіями у світі з
першоджерел, надасть вам можливість робити власні висновки і формувати
свою позицію на основі найбільш достовірної інформації. В професійній як і
в особистій сфері життя двадцять перше століття вимагає від людей
глобальних знань, які можна здобути лише використовуючи різні джерела
інформації. Володіючи котроюсь із іноземних мов, ви автоматично
отримуєте можливість спілкуватися з ширшим колом людей, дізнаватись про
їх культуру, звичаї, цінності та традиції від безпосередніх їх носіїв і
учасників. [2]
На сучасному ринку праці йде шалена боротьба не тільки між
висококваліфікованими працівниками, а й високоерудованими. Вивчення
іноземних мов несе за собою низку переваг, які впливають на наше з вами
життя. Вивчення іноземних мов неможливе без вивчення культури,
літератури, історії, традицій та звичаїв тої чи іншої країни. В умовах
сьогодення знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар'єри, а й
показником освіченості людини.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
На сьогодні економічна термінологія є важливим і досить великим
шаром лексики будь-якої мови, що пояснюється значенням економіки в
сучасних ринкових умовах. Важливими для економічних відносин є й мовні
контакти та лінгвістичні дослідження, адже суспільні відносини
розширюються, глобалізуються та інтернаціоналізуються.
Темою даного дослідження є з‘ясування особливостей перекладу
економічних термінів з англійської мови на українську. Різні аспекти
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перекладу термінів досліджувались Н.Г. Александровою, Л.І. Борисовою,
В.П. Даниленко В.І. Карабаном, Ф.О. Циткіноюта іншими науковцями.
Останнім часом термін перебуває на активному етапі дослідження. Це
пояснюється тим, що він є джерелом отримання інформації та головним
структурним елементом наукового тексту. До того ж, термін виконує ряд
функцій, таких як інформативна, пізнавальна, комунікативна та функція
накопичення професійних знань [1].
Ключовим прийомом перекладу термінів є лексичний еквівалент.
Еквівалент – стійка лексична відповідність, яка повністю співпадає із
значенням іншомовного слова. 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. Проте, частка таких визначень 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 є метод
транскодування. Транскодування – це проста заміна слова оригіналу
відповідним термінознаком у мові перекладу. Такі терміни як
dumping«демпінг»; import «імпорт»; standard«стандарт» перекладені цим
методом.
При перекладі термінів використовується такий прийом як
транслітерація. Метод транслітерації – передача літерами рідної мови
звучання англійського слова. Даний спосіб часто застосовується при
перекладі назв фірм та різних корпорацій, а також фінансових установ.
Наприклад: Special Systems Industry –«Спешіал Систем Індастрі» [2].
Від економічних категорій, як і від інших науково-технічних термінів,
вимагається однозначність, точність, систематичність, стислість. Однак, не
завжди термін перекладається однозначним еквівалентом. Іноді виникає
явище багатозначності в економічній термінології. Тому під час перекладу
виникають певні труднощі, оскільки у економічного терміна повинне бути
єдине визначення, яке включає в себе істотні ознаки, які носять економічний
характер і мають певне значення в галузі економіки.
Терміни-словосполучення також підлягають лексичному прийому
перекладу – калькуванню – коли для правильного перекладу таких
термінівнеобхідно зрозуміти значення кожного компонента окремо та
вибудувати переклад терміна відповідно до норм мови перекладу.
Слідзазначити, щопід час перекладу економічнихтекстів треба
приділятиособливуувагутермінам-словосполученням,
які
не
допускаютьдослівного перекладу. Такітерміниперекладаються шляхом
підборуваріанта-аналога, якийнайточніше передавав би значеннятерміна в
залежностівідслів,
якізнаходяться
у
тісномузв'язку
з
цимтерміном.Наприклад: generalobligationbond– облігація під загальне
зобов‘язання; plasticcardtransaction – розрахункові сплати за допомогою
пластикових карток [3].
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Особливу увагу заслуговує переклад англійських економічних термінів з
метафоричним значенням. Наприклад, peggingprices – заморожування
заробітної плати (peg означає прищіпка), turnkeyproject – об‘єкт, що здається
під ключ, sunriseindustry – галузь, що зазнає піднесення (sunrise означає схід
сонця), piggybacking – об‘єднання різнорідних проектів.
Інтерес викликає переклад складних термінів, які є утвореннями
специфічних конструкцій. Специфікою таких слів є те, що вони є суто
англійським мовним явищем і відсутні в українській мові. Однак, відсутність
терміна-еквівалента в жодному випадку не означає принципової
неперекладеності терміна і може бути розв'язана за допомогою використання
інших мовних засобів. Варто зазначити, що відсутнім у мові перекладу може
бути саме еквівалентний термін, однак поняття може існувати в українській
економічній реальності. Наприклад: going-out-of-businesssale – ліквідаційний
розпродаж; written-down-valuemethod – облік із залишкової вартості; stepbystepimplementation – поетапне здійснення; off-balance-sheettransaction–
позабалансова операція .
Описовий переклад терміна спрямовується на роз‘яснення значення
терміна. Його бажано використовувати, коли переклад терміна не може
адекватно передати його значення згідно з нормами української мови.
Розширення синтаксичної структури терміна ускладнює процес перекладу,
однак дозволяє точно передати значення відповідного терміна [3].
На перший погляд проблема перекладу термінологічної лексики є
досить ґрунтовно дослідженою в сучасному перекладознавстві. Однак,
актуальним залишається питання перекладу англійських термінів, які не
мають відповідника в українській мові, що і відкриває нові перспективи для
їх подальшого дослідження.
Список використаних джерел:
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Економічна соціологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www. pidruchniki.com/.../ekonomichna_sotsiologiya
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Особливості перекладу економічних термінів [Електронний
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ЦІЛІСНОГО
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

Дар'я Бамберг
Науковий керівник: Пуздимір М. І., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСЧТІ
СТУДЕНТІВ ВТЕІ КНТЕУ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Система засобів, які використовуються для корекції фізичної
підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, носить характер
обов'язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише
фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення [1]. Запорукою високих
показників у майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована
фізична підготовка, що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей
особистості, які мають суттєве значення для визначеної професії [5].
У теперішній час заняття з фізичного виховання, які проводяться за
програмою вищих навчальних закладів, не спрямовані на покращення
адаптаційних можливостей студентів до фізичних навантажень аеробного й
анаеробного спрямування [0], оскільки їхньою метою не передбачено
врахування індивідуальних функціональних можливостей студентів.
З метою корекції фізичного стану науковці пропонують застосовувати
різні види фізичної діяльності [5]. Серед них найбільш ефективними є
циклічні вправи, до яких належить біг. Доступність бігу для осіб різного віку,
статі і рівня фізичного стану дозволяє використовувати його для
цілеспрямованої
активізації
аеробних
або
анаеробних
процесів
енергозабезпечення [5].
На думку науковців ефективність бігових тренувань залежить від
періодичності занять, а також від співвідношення їх інтенсивності та
тривалості [3]. Однак при цьому необхідно враховувати функціональну
готовність організму до виконання фізичної роботи.
Ю.М. Фурманом [4] встановлено, що цілеспрямовану корекцію аеробної
та анаеробної лактатної продуктивності можна здійснювати шляхом
застосування
бігових
навантажень,
збалансованих
за
режимом
енергозабезпечення й величиною внутрішнього об‘єму, враховуючи при
цьому періодичність занять і метод тренувань. Вченим доведено, що
зростання аеробної та анаеробної лактатної продуктивності можливе лише
при застосуванні тренувань періодичністю не менше трьох разів на тиждень і
величиною внутрішнього об‘єму не нижче порогового рівня. Бігові
тренування у змішаному режимі енергозабезпечення ефективніше
підвищують аеробну продуктивність організму, ніж в аеробному. Тренування
в аеробному режимі енергозабезпечення більш ефективно впливають на
аеробну продуктивність організму при застосуванні безперервного методу,
ніж повторного. Підвищення анаеробної лактатної продуктивності можливе
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лише при застосуванні бігових тренувань змішаного режиму
енергозабезпечення.
Результати досліджень Пуздиміра М.І., Гуренко О.А., Сальникової С.В.
[1, 2] доводять ефективність застосування у системі фізичного виховання
секційних занять з легкої атлетики із застосуванням бігових навантажень
різних режимів енергозабезпечення.
Авторами проведено педагогічний експеримент за участю студентів
юнаків віком 19-20 років ВТЕІ КНТЕУ. Зміст занять контрольної та
експериментальних груп відрізнялися тим, що на відміну від контрольної, яка
займалася за робочою програмою «Фізичне виховання», студенти
експериментальної групи тренувалися у спортивній секції «Легка атлетика»
із застосуванням бігових навантажень різних режимів енергозабезпечення.
Результати обстежень показали, що заняття фізичною культурою за
запропонованими програмами загалом викликають позитивні зміни фізичної
підготовленості студентів 19-20 років.
У студентів експериментальної групи під впливом тренувальних занять
у секції «Легка атлетика» із застосуванням бігових навантажень різних
режимів енергозабезпечення через 24 тижні від початку дослідження
зареєстровано вірогідне покращення результатів виконання тестів, які
характеризують швидкість (на 13,69%), вибухову силу (на 7,66%), спритність
(на 13,86%), а також загальну витривалість (на 10,12%).
Порівняльний аналіз досліджень фізичної підготовленості студентів
через 24 тижнів від початку занять засвідчив, що у студентів
експериментальної групи по завершенні дослідження результати виконання
тесту «рівномірний біг 3000 м» виявився вірогідно вищим (на 7,36%), у
порівнянні із даними контрольної групи.
Незважаючи на позитивну динаміку у результатах виконання
контрольних тестів студентами контрольної групи, вірогідних змін через 24
тижні від початку занять не зареєстровано.
Отримані результати досліджень підтверджують існуючі відомості
науковців про позитивний вплив засобів новітніх технологій фізичного
виховання на організм людини.
Отже, заняття у спортивній секції «Легка атлетика» із застосуванням
бігових навантажень різних режимів енергозабезпечення сприяють
вірогідному покращенню показників виконання тестів, що характеризують
швидкість, вибухову силу, спритність, а також загальну витривалість.
Доцільність застосування у системі фізичного виховання студентів
секційних занять із використанням сучасних технологій фізичного виховання
підтверджується вірогідно кращими результатами прояву фізичних якостей у
студентів експериментальної групи у порівнянні із результатами студентів
контрольної групи.
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Науковий керівник: Гринчук А.А., к.н.фіз. вих. і спорту, ст.
викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Здоров‘я студентської молоді – найважливіша передумова всебічного,
гармонійного розвитку, активної життєдіяльності, успішного навчання,
майбутньої високопродуктивної праці, особистого благополуччя, сімейного
щастя. А що найважливіше – надійна гарантія інтелектуального майбутнього
нашої країни. Це досить свідомо розуміють сьогодні всі, у тому числі і
абсолютна більшість студентів.
Проте, на великий жаль здоров‘я сучасного покоління України носить
надзвичайно загрозливий характер. Крім об‘єктивних причин, які негативно
впливають на стан здоров‘я молоді, велику роль відіграють суб‘єктивні, а
саме: зневажливе ставлення до власного здоров‘я внаслідок дефіциту знань
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про ті чи інші чинники, зокрема й уживання алкоголю, що впливають на
фізичний, моральний і психологічний стан людини та багато іншого [5].
Мета: визначити вплив інноваційних технологій на здоровий спосіб
життя студентів.
Проблема формування здорового способу життя людини, як однієї із
ключових проблем збереження здоров‘я нації з давніх часів цікавила
багатьох науковців. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти виховання
здорового способу життя дітей і молоді охарактеризовано в дослідженнях О.
Безпалько, А. Голобородько, А. Гречишкіної, М. Кобринського, І. Кона, С.
Кондратюк, В. Кузьменко, В. Оржеховської С. Волкова, В. Горащук, О.
Дубогай, О. Жабокрицька, С. Жевага, С. Закопайло, М. Зубалій, О. Киричук,
О. Команєва, А. Конох, Г. Кривошеєва, І. Петренко, С. Свириденко,
А. Скоробогатов, С. Страшко, В. Сухіна, І. Сущева, А. Турчак, Н. Хоменко,
А. Царенко, В. Язловецький, Г. Яцук та інших [2, c. 201].
Традиційно сформована система фізичного виховання в деяких випадках
обмежує можливості задоволення фізкультурно-спортивних інтересів і
потреб студентів. Виникає потреба в введені інноваційних технологій та
вдосконалення організацію освітнього простору таким чином, щоб
враховувалися інтереси кожного студента.
Інноваційні технологій фізичного виховання студентів розробляються
таким чином, щоб бути оптимально розвинутими й при їх застосуванні
створювалися сприятливі передумови для перебігу виховного процесу. Це
пов‘язано з тим, що для студентів головною метою фізичного виховання є
подальше покращення рівня фізичної культури, поглиблення знань про
фізичну підготовленість, формування позитивного ставлення до
систематичних занять фізичними вправами як із спортивною, так і
оздоровчою спрямованістю.
Впроваджуючи новітні технології у процес навчання, необхідно
постійно прагнути до того, щоб 100 % випускників ВНЗ, що одержали вищу
освіту, не тільки отримали базові знання з фізичного виховання, а й одержали
б і «власний» вид спорту – інтерес на все життя [4, c. 83]. Це було б реальним
внеском у формування основ здорового способу життя й по суті вирішило
головні завдання, що ставляться перед системою фізичного виховання у ВНЗ.
Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у особистісноорієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою технологію, що
передбачає встановлення мотивів, а також усвідомлення цілей і завдань
навчання; способів досягнення поставлених цілей студентами. Створення
спеціальних інтернет-сторінок, які висвітлюють питання організації процесу
фізичного виховання в університетах, підвищує якість процесу формування
фізичної культури студентів [3, c. 155].
В системі виховання підростаючого покоління значне місце повинні
займати нові підходи до створення більш досконалої системи фізичного
виховання, головними завданнями якої є пошук адекватних і об‘єктивних
методичних прийомів, залучення сучасних методів удосконалення фізичної
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підготовки та зміцнення здоров‘я школярів та молоді. Для вирішення цієї
проблеми використовуються сучасні фізкультурно-оздоровчі технології.
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ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ У ФІЗИЧНІЙ
КУЛЬТУРІ
Сьогодні не можна знайти жодної сфери людської діяльності, не
пов'язаної з фізичною культурою, оскільки фізична культура і спорт –
загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства в цілому і кожної
людини окремо.
Не випадково усі останні роки все частіше говориться про фізичну
культуру не лише як про самостійний соціальний феномен, але і як про
стійку якість особистості. Історично фізична культура складалася передусім
під впливом практичних потреб суспільства в повноцінній фізичній
підготовці підростаючого покоління і дорослого населення до праці. В той же
час у міру становлення систем освіти і виховання фізична культура ставала
базовим чинником формування рухових умінь і навичок.
Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної
діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу і
впровадження.
Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових
пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вчителів і цілих
колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління.
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Поняття «інновація» з'явилося порівняно недавно і тепер уже міцно
увійшло до педагогічного ужитку.
Тільки останнім часом з'явилося декілька визначень, близьких за сенсом,
але що відрізняються своїми «відтінками»:
· процес поліпшення шляхом внесення яких-небудь нововведень;
· акт вступу чого-небудь нового: щось знову введене;
· нова ідея, метод або пристрій;
· успішне використання нових ідей;
· зміна, яка створює нові аспекти в діяльності;
· творча ідея, яка була здійснена;
· нововведення, перетворення в економічній, технічній, соціальній,
педагогічній та інших галузях, пов'язане з новими ідеями, винаходами,
відкриттями.
Головна відмінність слова «інновація» від інших понять в тому, що вона
дозволяє створити додаткову цінність, пов'язана з впровадженням. У рамках
цього підходу інновація не є інновацією до того моменту, поки вона успішно
не впроваджена і не дала результат.
Інновація може відноситися як до радикальних, так і поступових змін в
процесах, «продуктах» праці, стратегії організації діяльності (інноваційна
діяльність).
Таким чином, інновації розглядаються з різних точок зору – в «зв'язці» з
технологіями, економічним розвитком, політичними питаннями, змінами в
педагогічному процесі тощо. Відповідно, в науковій літературі існує
різноманіття підходів до цієї теми.
До інноваційних процесів відносяться усі пов'язані з передовим
досвідом, численні організаційні перетворення у сфері народної освіти,
досягнення наукової думки і їх впровадження в практику. Навчальновиховний процес, що займає центральне місце в педагогіці, можна
розглядати як інноваційний, оскільки його мета полягає в передачі тим, що
вчиться, нових для них знань, формуванні нових властивостей особистості.
Якби ми мали в розпорядженні ефективні методи вивчення і оцінки
інноваційних процесів, то це дозволило б їх регулювати, посилювати
практичну користь і підвищувати цілеспрямованість.
Інновації в системі оцінки студентів. Сьогодні у фізичній культурі в
основному викладачі пропонують упровадження нового принципу оцінки
діяльності учнів. Для теоретичних і технологічних інноваційних перетворень
у фізичному вихованні значну роль грає моніторинг якості фізкультурної
освіти. В процесі моніторингу аналізу були схильні наступні показники:
 рівень знань, умінь і навичок;
 відношення до здоров'я і фізичної культури особистості.
Інноваційною є система оцінки якості фізкультурної освіти. Для
досягнення повної успішності, відвідуваності та підвищення активності на
уроках фізичної культури використовується рейтингова (бальна) система
оцінювання. Її суть зводиться до наступного: навчання за певний період (за
місяць, за семестр, навчальний рік) набирає в сукупності певна кількість
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балів, відповідна тій або іншій оцінці його діяльності. Такий підхід в
оцінюванні дійсно дозволяє грати оцінці стимулюючу роль, адекватно
засвоювати вимоги, що пред'являються до учнів. На підставі розроблених
критеріїв учні самі можуть об'єктивно оцінювати свої досягнення. Навчити
учнів самооцінці та взаємооцінці – важлива умова їх підготовки. Як основний
критерій підсумкової оцінки успішності з дисципліни обрана відвідуваність
занять, орієнтованих, передусім, на індивідуальні темпи розвитку рухових
здібностей, а не на виконання усереднених навчальних нормативів. Також
успішність з дисципліни визначається і повнотою отриманих теоретичних
знань, працездатністю на уроці, участю в спортивному житті.
Інновації на заняттях з фізичної культури. На заняттях студенти мають
бути мотивовані на позитивний результат і доброзичливе відношення один
до одного. Такий ефект може бути досягнутий лише при комплексному
використанні усього арсеналу методів і засобів навчання, найбільш
результативними з яких є – метод імітації, метод проектів, ігровий, метод
регламентованої вправи, методи аналізу, порівняння, метод змагання.
На заняттях із старшими класами особливе місце відводиться силовій і
загальній фізичній підготовці, яка полягає в підвищенні фізичних
можливостей людського організму. Це означає, що в юнацькому організмі
під впливом постійного збільшення навантаження відбувається процес
пристосовності, тобто настрою усіх функціональних систем організму на
роботу в максимальному режимі. Урок побудований так, щоб при високій
щільності він був емоційно насичений і містив елементи гри. Учні
отримують таке фізичне навантаження, яке вони здатні витримати без збитку
для здоров'я. Такий результат досягається в результаті використання усього
арсеналу методів: методу максимальних зусиль, методу динамічних
зусиль, «ударного» методу. У кінці уроку учні отримують домашнє завдання
на освоєння техніки рухів, розвиток рухових якостей, контроль за його
виконанням здійснюється у кінці вивчення теми (чверті, семестру). На
уроках учні вчаться
правильному,
в
повному
розумінні «культурному» виконанню рухів, що впливає не лише на
власний фізичний, але і особовий розвиток учня.
На уроках застосовується спосіб кругового тренування, в основі якого
лежать три методи:
Безперервно-потоковий, який полягає у виконанні завдань одного за
іншим, з невеликим інтервалом часу. Цей метод сприяє комплексному
розвитку рухових якостей.
Потоково-інтервальний базується на короткостроковому (20-40 с)
виконанні простих за технікою вправ з мінімальним відпочинком, що сприяє
розвитку загальної силової витривалості.
Інтенсивно-інтервальний використовується із зростанням рівня фізичної
підготовленості.
Доцільно впроваджувати в навчальний процес комплекс загальної
фізичної підготовки способом кругового тренування. На заняттях фізичною
культурою учні здобувають не лише технічні навички, але і навички
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організатора. З цією метою рекомендується учням самостійно готувати огляд
спортивних новин за тиждень в місті, країні, світі та випускати
інформаційний бюлетень «Новини спорту», розробляти комплекси загальних
розвиваючих вправ для розминки, вибудовувати індивідуальну траєкторію
навчання.
У студентів виховуються ті якості, які характеризують їх відношення до
справи: цілеспрямованість, працьовитість, сумлінність, наполегливість,
самостійність, винахідливість. Також розвиваються і обов'язкові специфічні
вольові якості: рішучість і сміливість, витримка і самовладання,
наполегливість і завзятість, які потрібні їм в майбутній трудовій діяльності і
сприяють кар'єрному зростанню.
Як правило, інновації виникають в результаті спроб розв'язати
традиційну проблему новим способом, в результаті тривалого процесу
накопичення і осмислення фактів, коли і народжується нова якість, що несе
новаторський сенс. Більшість сучасних інновацій знаходяться в
спадкоємному зв'язку з історичним досвідом і мають аналоги у минулому. Це
дає основу стверджувати, що інноваційний процес – це мотивований,
цілеспрямований і свідомий процес із створення, освоєння, використання і
поширення сучасних ідей (теорій, методик, технологій тощо), актуальних і
адаптованих для цих умов і відповідних певним критеріям. Він спрямований
на якісне поліпшення системи, до якої вноситься нововведення, і припускає
стимулювання його учасників і зміну їх поглядів з позиції нововведення.
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КОРЕКЦІЯ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У БОКСЕРІВ
Поєдинок боксерів – це лише верхівка айсберга. Кожна людина, яка
спостерігає за діями боксерів, звертає увагу на те, як вони швидко та легко
пересуваються, як професійно наносять небезпечні удари. Усе це результат
надзвичайної праці та старанного виконання усіх вказівок тренера. На мою
думку, бокс – це не лише один із видів спорту, це наука, яку боксери
пізнають усю свою професійну кар‘єру.
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Індивідуалізація підготовки, що проводиться з урахуванням
особливостей моторики боксера, дає змогу якомога ефективніше здійснювати
підвищення їхнього майстерності відповідно до рухових здібностей, а також
з урахуванням функціональних та адаптаційних можливостей організму.
Одним із засобів підготовки боксерів є тренування за методикою ―фартлек‖.
Метод ―фартлек‖, що в перекладі з англійської означає ―гра швидкостей‖,
розроблено в 1930 р. шведськими вченими під керівництвом тренера
Холмера для бігунів, які змагаються в кросі на пересіченій місцевості, потім
модифіковано та вдосконалено новозеландським тренером А. Лідьяром.
(Валерій Вихор «Розвиток спеціальної витривалості у боксерів»)
Швидкість – є одним із найголовніших завдань боксера. Методика
"фартлек" допомагає розвивати моторику на швидкість у боксерів. Головним
завданням цієї методики було розвиток сили, швидкості та витривалості у
бігунів, але так як боксери також повинні володіти усіма цими якостями, її
почали використовувати у боксерських тренуваннях. ―Фартлек‖ – це різновид
змінно-повторного методу, комплексне тренування на місцевості й на
стадіоні, де в одному тренувальному занятті вдосконалюються всі необхідні
бігунові якості (сила, швидкість, витривалість).
Для вдосконалення витривалості у боксерів дуже ефективні вправи
змішаної аеробно-анаеробної спрямованості. Прикладами таких вправ є
спортивні та рухливі ігри, виконуються із змінною інтенсивністю. Частота
серцевих скорочень при виконанні цих вправ може досягати 190 уд / хв.
Згідно з дослідженнями фахівців, вправи аеробно-анаеробної спрямованості
активно сприяють поліпшенню серцевої діяльності атлета, що, у свою чергу,
збільшує максимальне споживання кисню (МПК), що є основним показником
загальної витривалості спортсмена. Боксери високої кваліфікації мають
порівняно легко пробігати крос 6-10 км в рівномірному темпі. Тривалий
безперервний біг виробляє у спортсменів "вміння терпіти", тобто сприяє
також тренуванні вольових якостей боксера. (Філімонов В. І. "Бокс.
Спортивно-технічна і фізична підготовка".)
На мою думку, функціональна підготовка боксерів повинна посідати
значиме місце у першому етапі підготовки професійного боксера.
Дослідження довели, що дихальні можливості спортсменів мають відносно
малу специфіку і не залежать від виду виконаних вправ. Проте слід
враховувати, що перенесення загальної витривалості, повністю залежить від
виконання вправ, подібних до професійних тренувальних вправ.
Під спеціальною витривалістю в спорті розуміється витривалість атлета
по відношенню до змагальної діяльності. У боксі спеціальна витривалість
обумовлена силовою і швидкісною витривалістю. Силова витривалість
боксера проявляється в його здатності протистояти стомленню і не
знижувати потужність швидкісно - силових зусиль протягом усього
поєдинку. (Остьянов В.М. "Бокс").
Одним із видів збільшення силової витривалості у боксері це кругові
тренування. Кругове тренування (КТ) є однією з ефективних організаційнометодичних форм застосування фізичних вправ. Вона отримала своє
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найменування з огляду на те, що всі вправи виконуються займаються як би
по колу. На мою думку, це є один із найефективніших способів, адже
спортсмен виконує декілька вправ без відпочинку між ними, лише між
кругами. Призначення вправ теж суворо визначений - для комплексного
розвитку рухових якостей. Тому кругове тренування є організаційно
методичну форму занять фізичними вправами, спрямованими здебільшого
комплексне розвиток рухових якостей. Одне з найважливіших особливостей
цієї форми занять - чітке нормування фізичної навантаження й те водночас
сувора індивідуалізація її.
Під спеціальною силою в єдиноборствах розуміють здатність
отримувати оцінюваний результат діяльності з найменшим напругою м'язів
або найменшою сумарною витратою енергії. Відомо, що максимальну силу у
спортсменів можна підвищити двома шляхами:
а) за рахунок збільшення м'язової маси;
б) за рахунок удосконалення внутрішньо-м'язової і між-м'язової
координації.
Придбана сила зберігається довше, якщо її збільшення супроводжується
одночасним зростанням м'язової маси, і навпаки, сила втрачається швидше,
якщо маса м'язів не збільшується. Якщо спортсмен систематично не
застосовує вправи, що вимагають значних м'язових напруг, відбувається
зниження м'язової сили. (Засухін А.Ф. "Розвиток спеціальної силової
витривалості").
Розвиток силової боксерської витривалості - характеризується
працездатністю спортсмена в умовах збільшених фізичних і психоемоційних
навантажень і здатністю протистояти втомі. Також розвитку силової
витривалості - це досягнення боксером заданих цілей в умовах поступового
підвищення силового тиску в стислі, в порівнянні зі звичайними
тренуваннями, терміни. Такі тренування проводяться з певною
періодичністю, щоб організм спортсмена мав можливість повністю відновити
сили, і під контролем грамотного фахівця. Тренування триває поки боксер не
втомиться, потім йому дається 2 - 3 хвилини відпочинку, під час якого
необхідно контролювати пульс, коли його значення складе 100 - 120 ударів в
хвилину, необхідно знову відновити роботу.
Основний засіб розвитку бистроти є біг. Поступово необхідно
переходити до вправ, які впливають на окремі групи м‘язів. Для підвищення
швидкості цілісного руху рекомендуються вправи з граничною і коло
граничною інтенсивністю (серійні удари різної тривалості, спурти ударів, біг
на короткі дистанції, прискорення, біг по інерції, біг з низького і високого
старту, біг з ходу на дистанцію 20-30 метрів). Для покращання рухової
реакції рекомендуються вправи, які потребують миттєвої реакції на сигнал
або зміну ситуації в парах із суперником. (Нікітенко С. А "Основи
спортивної підготовки боксерів масових розрядів").
Для досягнення значних успіхів спортсмену необхідно розвивати не
тільки фізичні якості, але і силу волі, стійкість, націленість на результат.
Покращений загальної витривалості - це довгий і кропіткий процес, що
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вимагає значних фізичних затрат і внутрішніх зусиль, що надалі забезпечує
боксеру гідний результат!
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АКВАФІТНЕСУ ПІД ЧАС
СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСЧТІ СТУДЕНТІВ
Останнім часом зростає кількість студентів із недостатнім рівнем
функціональних можливостей. Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії
та гіподинамії молоді [2].
Аналіз даних спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що думки
фахівців щодо основних аспектів побудови програм занять з фізичного
виховання у ВНЗ вкрай суперечливі. Перспективою вирішення цієї проблеми
є використання у системі фізичного виховання студентів вищих навчальних
закладів інноваційних видів рухової активності [5].
Існують відомості, які вказують на те, що ефективним й економічно
вигідним шляхом підвищення рівня фізичної і функціональної
підготовленості людини залишається впровадження у повсякденне життя
різних засобів фізичного виховання із застосуванням різних оздоровчих
технологій [3].
З метою корекції фізичного стану науковці пропонують застосовувати
різні види фізичної діяльності.
Серед вітчизняних науковців Т.А. Базилюк було обґрунтовано та
розроблено програму застосування інноваційної технології аквафітнесу
ігрового спрямування з елементами баскетболу для інтегрального впливу на
розвиток функціональних і психофізіологічних можливостей, а також
підвищення фізичної підготовленості студентів. Результати досліджень
Петренко Н.В. довели ефективність оздоровчо-тренувальних занять із
диференційованим використанням засобів аквафітнесу та можливість
використання авторської програми у системі фізичного виховання студентів
ВНЗ економічного профілю [3].
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Проведені Ю.М. Фурманом та С.В. Сальниковою [3, 5] дослідження
довели ефективність комплексного застосування аквафітнесу і методики
ендогенно-гіпоксичного дихання при роботі з жінками зрілого віку, що
підтверджено покращенням їх фізичного стану.
Результати досліджень Пуздиміра М.І., Гуренко О.А., Сальникової С.В.
[1, 2] доводять ефективність застосування у системі фізичного виховання
секційних занять з плавання із застосування елементів аквафітнесу.
Авторами проведено педагогічний експеримент за участю студентів
юнаків віком 19-20 років ВТЕІ КНТЕУ. Зміст занять контрольної та
експериментальних груп відрізнялися тим, що на відміну від контрольної, яка
займалася за робочою програмою «Фізичне виховання», студенти
експериментальної групи тренувалися у спортивній секції у спортивній секції
«Плавання» із застосуванням елементів аквафітнесу.
Результати обстежень показали, що заняття фізичною культурою за
запропонованими програмами загалом викликають позитивні зміни фізичної
підготовленості студентів 19-20 років.
У студентів експериментальної групи двадцятичотирьохтижневі заняття
спортивним плаванням із елементами аквафітнесу сприяли вірогідному
покращенню фізичних якостей студентів, про що свідчать результати
виконання усіх запропонованих тестів. Так, під впливом секційних занять у
представників цієї групи через 24 тижні від початку занять вірогідно
зменшився час виконання тестів «біг 100 м зі старту» (на 13,26%),
«човниковий біг 4*9» (на 13,45%), «рівномірний біг 3000 м» (на 10,04%), що
свідчить про покращення швидкості, спритності й загальної витривалості.
Вірогідно вищі результати виконання тестів «стрибок у довжину з місця» (на
10,82%), «підтягування на перекладині» (на 32,71%) та «нахил тулуба
вперед» (на 81,53%) по завершенні експерименту свідчать про покращення
вибухової сили, силової динамічної витривалості м‘язів плечового поясу та
активної гнучкості хребта.
Порівняльний аналіз досліджень фізичної підготовленості студентів
контрольної та експериментальної груп засвідчив, що через 24 тижнів від
початку занять середні значення показників вибухової сили, силової
динамічної витривалості м‘язів плечового поясу, гнучкості та загальної
витривалості, у представників експериментальної групи вірогідно
перевищували ці значення студентів контрольної групи на 6,45%, 17,86%,
55,83% та 7,15% відповідно.
Слід вказати, що, незважаючи на позитивну динаміку у результатах
виконання контрольних тестів студентами контрольної групи, вірогідних
змін через 24 тижні від початку занять не зареєстровано.
Отримані результати досліджень підтверджують існуючі відомості
науковців про позитивний вплив засобів новітніх технологій фізичного
виховання на організм людини.
Отже, заняття у спортивній секції «Плавання» із застосуванням
елементів аквафітнесу вірогідно покращують показники виконання тестів, що
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характеризують швидкість, вибухову силу, спритність, силову динамічну
витривалість м'язів плечового поясу, гнучкість та загальну витривалість.
Доцільність застосування у системі фізичного виховання студентів
секційних занять із використанням сучасних технологій фізичного виховання
підтверджується вірогідно кращими результатами прояву фізичних якостей у
студентів експериментальної груп у порівнянні із результатами студентів
контрольної групи.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ НА ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ
Здоров‘я студентської молоді – найважливіша передумова її всебічного
гармонійного розвитку, активної життєдіяльності, успішного навчання,
майбутньої високопродуктивної праці, особистого добробуту та сімейного
щастя. Саме така гра як волейбол - одна з найпопулярніших спортивних ігор
у нас в країні і за кордоном.
Заняття волейболом сприяють вихованню у студентів почуття
колективізму; наполегливості, рішучості, цілеспрямованості; уваги і
швидкості мислення; вчить здатності керувати своїми емоціями, розвиває
фізичні якості. Ця гра є одним з найефективніших способів фізичного
виховання. В процесі гри волейболісти виконують різноманітні рухи
відповідно до швидкої зміни ситуації, чередуються інтенсивність і тривалість
діяльності кожного гравця [2].
197

Окрім вирішення навчальних і виховних завдань, використання цієї
спортивної гри в процесі фізичного виховання, ще вона сприяє підвищенню
інтересу студентів до занять спортом взагалі та їх активному відпочинку з
використанням фізичних вправ у позаурочний час.
Розвиток фізичних якостей волейболіста включає такі позиції:

розвиток основних фізичних якостей;

розвиток швидкісно-силових якостей;

розвиток спеціальної витривалості;

розвиток абсолютної сили;

розвиток витривалості;

розвиток спритності;

розвиток гнучкості;

морально-вольова (психологічна) підготовка [3].
До цінностей фізичної культури можна віднести сприяння корисному
розвитку фізичних та моральних здібностей студента, а саме:

фізична підготовка;

фізична підготовленість;

фізичний розвиток;

фізична рекреація;

фізичний стан;

спорт;

масовий спорт.
Волейбол є однією з основних невід‘ємних частин змісту навчальної
програми з фізичного виховання та факультативних занять, а також
фізкультурно-оздоровчих заходів. Особлива увага приділяється досягненню
тренувального ефекту від застосування засобів волейболу для поліпшення
швидкості, рухів збільшеної амплітуди, швидкісно-силових якостей,
розвитку загальної та спеціальної витривалості. У процесі проходження
навчального матеріалу з волейболу, одним з домінуючих аспектів є
використання засобів цієї гри в оздоровчому напрямку, формування вмінь
студентів складати програми оздоровчої спрямованості, контролювати стан
свого організму та зміни, що відбуваються після використання засобів гри у
волейбол, як фізичного навантаження.
Основними вправами з волейболу є технічні й тактичні дії. Вправи з
техніки вдосконалюють технічні прийоми гри в індивідуальному порядку, а
також за допомогою студента - партнера. Деякі вправи спрямовані на
вдосконалення техніки в умовах, що допомагають формувати тактичні
вміння. Прийоми з тактики дозволяють навчити студентів індивідуальних і
командних дій, які застосовують у волейболі. У цілому всі ці вправи
вирішують завдання різнобічної фізичної, технічної та тактичної підготовки
у волейболі.
Ігрова діяльність у волейболі характеризується багатством змісту та
розмаїтністю дій студентів. Комплексний і різнобічний характер вправ у
волейболі вимагає високої фізичної підготовленості студентів, а конкретно –
розвитку таких рухових якостей, як загальної та спеціальної витривалості,
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сили, швидкості, координації. Для ефективного керування їх розвитком
важливий комплексний динамічний контроль на різних етапах підготовки
студентів.
Таким чином, мотиви відвідування занять з фізичного виховання
студентів різні: ті, хто задоволений заняттями, – відвідують їх заради свого
фізичного розвитку і зміцнення здоров‘я, а ті, хто не задоволений заняттями,
– відвідують їх заради заліків, задля уникнення неприємностей через
прогули. Для залучення студентів до занять фізичною культурою необхідно
звернути увагу на їх перевагу у виборі форм занять та їх змісту. [4.]
Загально-розвиваючі та підготовчі вправи спрямовані на розвиток
функціональних можливостей організму, а основні та підвідні – на
формування рухових навичок, засвоєння технічних прийомів і тактичних
умінь. В умовах сучасної цивілізації та зниження природної рухової
активності найбільш ефективним, цілеспрямованим впливом на організм слід
вважати систематичні заняття фізичними вправами, в тому числі, і з
волейболу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
В умовах стрімкого розвитку сучасної освіти, під час модернізації
вищих навчальних закладів до високого європейського рівня навчання,
особливого значення набуває інноваційна діяльність у освітянській сфері.
Актуальність даної проблеми не обходить також і процесу фізичного
виховання студентської молоді. Українські дослідники активно вивчають і
впроваджують сучасні інноваційні технології в процес фізичного виховання
студентів.
Інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З
урахуванням цього система фізичного виховання повинна бути спрямована
на збереження здоров‘я, розвиток творчого потенціалу людини, її
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спрямованості та самовизначення, стабільно активної життєдіяльності у
змінних соціальних умовах, готовності до сприйняття і розв‘язання нових
завдань [4].
Розглядом та аналізом даного питання і займається ряд вчених і
практиків-педагогів, таких як В. Сіткар, Б. Мельникович, І. Васкан, Е.
Вільчковський, Б. Фадєєв, Б. Шиян, Л. Вікторова, З. Абасов та інші. Що
свідчить про те, що все ж таки дане питання дійсно є актуальним в освітній
сфері.
Метою даної тези є визначення та аналіз можливостей використання
інноваційних технологій в галузі фізичного виховання в сучасних
навчальних закладах
Пошук нових шляхів до удосконалення процесу із фізичного виховання
у ВНЗ вимагає від фахівців перегляду існуючих методик та програм,
абсолютної перебудови особистого підходу до проведення занять,
переорієнтації на студента. На сучасному етапі інноваційна діяльність є
одним із продуктивних шляхів покращення процесу фізичного виховання,
тому що дає можливість для застосування різноманітних засобів і методів
фізичної підготовки студентів. Слід звернути увагу, що проблема
вдосконалення процесу із фізичного виховання, зумовлена багатьма
чинниками, і на жаль одними з головних є погіршення стану здоров‘я
учнівської та студентської молоді.
У широкому розумінні „інновація‖ – це синонім успішного розвитку
певної сфери діяльності на базі різноманітних нововведень [6, с.3]. Отже,
головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного виховання
являються позитивні зміни, які виникають в роботі освітніх установ в
результаті спеціально організованої інноваційної діяльності.
Впровадження такої технології істотно змінює результати освітнього
процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові: освітні, виховні
системи, методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію навчання і
виховання; технології управління навчальними закладами [4, с.70].
Розглянемо деякі види інноваційних технологій, які були запроваджені
педагогами з фізичної культури. Візьмемо до прикладу скейтбординг.
Скейтбординг – масове захоплення молоді 80-х років ХХ століття, яке вже у
90-х перетворилось у вид спорту. Стритстайл – це особливий стиль швидких
перегонів на дошках, стрибки вгору, під час яких скейт обертається навколо
своєї вісі або спортсмен виконує фінти. Фрістайл – це „танець на дошці‖,
виконання трюків під ритмічну музику [4, c.86].
Слід зазначити, що сьогодні скейтинг являє собою так звану молодіжну
субкультуру, адже спеціально для нього видаються спеціалізовані журнали,
серйозні фірми роблять якісне устаткування і різні аксесуари. Необхідно
підтримати фахівця, вчителя-практика з Києва Ю. Петро, який оприлюднив
свій досвід впровадження скейтбордингу як технології на заняттях фізичної
культури із хлопцями і дівчатами 6-9 класів, визначивши скейтбординг
оптимальним, відповідаючим всім сучасним вимогам видом фізичного ґарту.
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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.
Бейсбол (софтбол) можна виділити вдалим пракладом використання
інноваційних технологій у галузі фізичної культури. В історичному контексті
дотичні ігри „oina‖ і „лапта‖ вважались румунським, українським та
російським населенням нашого краю національними. Бейсбол (англ. baseball)
– спортивна гра з м'ячем, який б'ють битою. Різновид бейсболу із більшим
м'ячем називається софтболом.
Простота правил гри, досить значна кількість гравців, чітко виокремлені
правила – це компоненти вдалого використання гри в процесі фізичного
виховання дітей та молоді. Певний час лапта входила в програму фізичного
виховання дошкільнят.
Оптимальне навантаження під час цієї гри досягається за рахунок
чергування руху (відбивання, бігу, стрибку, кидка і ловіння) з відпочинком.
Вважаємо лапту, софтбол та бейсбол вдалим прикладом використання
інноваційних технологій на уроках та заняттях фізичною культурою.
Отже, різноманітні новітні технології фізичного вдосконалення, що
включають різноманітні танцювальні та ритмічні вправи (різновиди аеробіки:
степ-, тайбо-, аква-; бейлі-денс, шейпінг тощо) сприятимуть формуванню у
дівчат правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності та координації
рухів. Відповідно панкратіон, рукопашний бій сприяють розвитку сили і
спритності, виховують дисципліну і волю.
Інновації у фізичному вихованні дають можливість студентам не тільки
фізично розвиватися, а й формують світогляд, здатність скеровувати власну
освітню траєкторію та програму життєдіяльності в цілому [2].
Використання інноваційних технологій у фізичному вихованні є
невичерпним джерелом можливостей як для зміцнення здоров‘я, розвитку
фізичних якостей, так і для розвитку психофізіологічної сфери студентів, що
сприяє набуття відповідного статусу в соціальному середовищі [4].
Впровадження інноваційних технологій у процес фізичного виховання
повинно обов‘язково передбачати створення науково обґрунтованої системи
та науково-методичного забезпечення. Тому, на сучасному етапі проблема
переходу від традиційного виховання до виховання інноваційного виду
потребує особливо ґрунтовного вивчення, тому що в основі такого виховання
повинна бути турбота про здоров‘я студентської молоді, які є майбутнім
країни та нації.
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КОРЕЛЯЦІЯ ВИБУХОВОЇ СИЛИ У БОКСІ
Для кожного виду спорту характерна своя спеціалізована
функціональна структура, що забезпечує м'язову діяльність тієї чи іншої
спрямованості. Діяльність боксерів в поєдинку характеризується
багаторазовим проявом максимальних зусиль вибухового характеру, для
виконання інтенсивної короткочасної роботи, після яких слідують
короткочасні інтервали невисокої інтенсивності, на дальній дистанції, для
яких характерні максимальні прояви уваги зі збереженням просторової
точності рухів і їх робочої ефективності. Для спеціальної фізичної підготовки
у різних видах єдиноборств можна підбирати або складати вправи,
зорієнтовані на розвиток тої чи іншої якості.
Під спеціальною силою в єдиноборствах розуміють здатність
отримувати оцінюваний результат діяльності з найменшим напругою м'язів
або найменшою сумарною витратою енергії.
Відомо, що максимальну силу у спортсменів можна підвищити двома
шляхами:
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а) за рахунок збільшення м'язової маси;
б) за рахунок удосконалення внутрішньо-м'язової і між-м'язової
координації.
Придбана сила зберігається довше, якщо її збільшення супроводжується
одночасним зростанням м'язової маси, і навпаки, сила втрачається швидше,
якщо маса м'язів не збільшується. Якщо спортсмен систематично не
застосовує вправи, що вимагають значних м'язових напруг, відбувається
зниження м'язової сили.
При прояві динамічної сили в боксерському поєдинку характер зусиль
може бути вибуховим і швидким. Швидка сила характеризується здатністю
м'язів швидкого виконання руху. Вона проявляється при нанесенні боксером
тактичних ударів і фінтів, а також в помилкових пересування, миттєвих
захистах, багато-ударних серіях. Для кількісної оцінки швидкої сили
використовуються показники швидкості руху.
Для вдосконалення швидкої сили застосовуються вправи з відносно
невеликим зовнішнім обтяженням: для рук - від 200 до 500 г, для ніг - не
більше 1,5 кг. Особливу увагу слід приділяти миттєвому несподіваного
виконанню руху який тренується або серії рухів.
З числа загально-розвиваючих вправ можна рекомендувати метання
тенісних м'ячів або каменів (вагою до 500 г) на дальність, а також на точність
попадання в мішень[3].
Вибухова сила проявляється у здатності м'язів розвивати значні напруги
за мінімальний час і характеризується відношенням максимуму зусиль до
часу його досягнення. Ефект зусилля вибухового типу обумовлений чотирма
факторами: абсолютної, стартовою і прискорює силою м'язів, а також
абсолютною швидкістю руху.
Так, наприклад, в умовах ближнього бою боксерові необхідний високий
рівень розвитку силового компонента, що дозволяє миттєво напружувати
м'язові групи, що беруть участь в русі, і активно протистояти діям суперника,
ефективно застосовувати захист накладками і підставками, не уникати
силової боротьби, клінчу і наносити короткі удари. При нанесенні
акцентованих ударів з дистанції, коли необхідно в найкоротший проміжок
часу проявити максимальні зусилля, потрібно значний рівень розвитку як
силового, так і швидкісного компонентів вибухової сили[1].
Залежно від вроджених особливостей нервово-м'язового апарату,
характеру і переважної спрямованості тренувань, у боксерів формується той
чи інший механізм виконання ударних рухів, що вимагає різного прояву
вибухових здібностей. Так, акцентовані удари боксерів ігрової манери
ведення бою виконуються за механізмом балістичних рухів і вимагають
високого рівня розвитку стартової сили, а удари боксерів-нокаутерів – за
механізмом балістичних рухів і, відповідно, сили що прискорюється.
Особливою формою прояву здібностей м'язів до реалізації вибухового
зусилля є реактивна здатність нервово-м'язового апарату. Вона проявляється
в тих рухах, де відбувається швидке переключення з поступового режиму
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роботи м'язів на миттєве їх скорочення, що супроводжується максимальними
динамічними зусиллями.
Найбільш часто в боксі реактивна здатність проявляється при різних
несподіваних переміщеннях (сайд степах, зміщення Паттерсона і т.п.), що
вимагає специфічної тренування м'язів нижніх кінцівок.
При вдосконаленні вибухової сили найбільш ефективна динамічна
робота м'язів, з акцентом на переборює режим. При цьому темп виконання
вправ граничний та наближений до максимального. Особливу увагу слід
приділяти миттєвому (вибухового) початку виконання вправи.
При вдосконаленні вибухової сили величина обтяження коливається в
залежності від підготовленості спортсмена. При використанні загальнопідготовчих вправ вона може досягати 70-90% від максимуму, а в
спеціально-підготовчих – 30-50%. У першому випадку більшою мірою
вдосконалюється силовий компонент, а в другому - швидкісний.
Тривалість виконання вправи при вдосконаленні вибухової сили
становить 5-15 сек., а кількість повторень від 6 до 12. Для того щоб
активізувати процес відновлення, в паузах між вправами слід застосовувати
прийоми самомасажу і вправи на розслаблення м'язів, що беруть участь в
тренованому русі. Тривалість пауз відпочинку – 2-4 хв.[4].
Для формування вибухових здібностей у боксерів можна рекомендувати
виштовхування ядер або каменів (вагою 5-8 кг) з дотриманням
координаційної структури удару, а також серії ударів, що рубають
(металевою палицею або кувалдою) за старою автомобільної покришці. Вага
обтяження при цьому коливається від 2,5 до 10 кг і обумовлена рівнем
підготовленості тих що займаються.
Крім цього, можна рекомендувати вправи на маятниковому тренажері, а
також серії стрибків, відштовхуючись двома ногами через перешкоду
висотою 40-80 см. Дуже ефективні і стрибки на одній нозі через гімнастичну
лаву або низька колода (висотою до 30 см), а також подолання 40-50
метрового відрізка стрибками на одній нозі. Відмінний ефект дає
використання якутських національних стрибків – "истанга", "куобах",
"килии", особливо в ігровому або змагальному методі, для підняття
емоційного настрою тренування[3].
Ударний метод можна також застосовувати безпосередньо для
вдосконалення вибухової сили м'язів рук. Для цього необхідно виконувати
відштовхування вантажу, що рухається назустріч спортсмену подібно до
маятника. Слід відштовхувати вантаж з положення бойової стійки і прагнути
при цьому зберегти координаційну структуру боксерського удару
(наприклад, у парі з тренером на боксерському мішку, коли тренер виконує
штовхання на спортсмена снаряди та утримує після відштовхування його
спортсменом)[2].
Необхідно підкреслити, що тренування, спрямовані на вдосконалення
швидкісно-силових якостей у боксерів, необхідно проводити не рідше 2 разів
на тиждень. Зазначені засоби необхідно застосовувати в комплексі, а також у
поєднанні з загально-розвиваючими вправами, прийнятими в практиці боксу,
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і відповідно до загальних методичними принципами розвитку швидкісносилових якостей.
Найбільш ефективним засобом виховання у боксера вибухової та
швидкої сили як цілісним, так і аналітичним методом є вправи з
оптимальними обтяженнями, які повинні виконуватися з максимально
можливим прискоренням. Боксер повинен підбирати величину обтяження,
враховуючи вагову категорію і рівень своєї підготовленості. При вихованні
сили за допомогою вправ з обтяженнями боксерові слід повторювати
завдання до тих пір, поки швидкість руху не стане помітно падати, не
порушиться структура руху. Після цього боксерові необхідно виконати
вправи на розслаблення і активне розтягування. Потім багато разів повторити
ті ж рухи з максимальною швидкістю і структурною точністю, характерною
для спеціального руху, використовуючи ефект силового наслідку.
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ВПЛИВ ФІТНЕСУ НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
Для досягнення успіхів у будь-якому виді діяльності потрібне здоров‘я.
Саме тому всебічну повноту людського життя як вічної цінності можна
відчути тільки за його наявності. За останні роки дуже поширилась
гіпокінезія й гіподинамія серед населення. Це призводить до впливу на
організм людини, наслідок чого – зниженні опірності, утрата фізичної
працездатності, а звідси – підвищена стомленість, млявість, апатія,
сонливість, стрімке зростання захворюваності. Саме тому фізичні
навантаження мають велике значення для формування, зміцнення та
збереження здоров‘я людини [1].
Фітнесом називають сукупність вправ, метою яких є оздоровлення
організму. Фітнес може включати в себе безліч різних дисциплін. Кожна з
яких, залежно від потреб людини, буде спрямована на досягнення
конкретних цілей.
Одним із головних причин популярності фітнесу є бажання отримати
красиву фігуру. Щоб мати цю фігуру потрібно багато рухатись. Найкращим
варіантом для схуднення є динамічні рухи, оскільки вони формуються
пластику та граціозність.
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За останні десятиліття популяризація здорового способу життя привела
в спорт-клуби тисячі людей. З‘ясуємо, які ж найбільш популярні види
фітнесу на сьогоднішній день.
Існують різні види фітнесу: чоловічий, жіночий, силовий, призначені
для різних категорій людей, які виконують спеціальні оздоровчі та спортивні
завдання[1, 3].
Таблиця 1
ғ

Назва

Напрямки фітнесу
Характеристика

п/п
Аеробіка
1

(Ритмічна гімнастика) —це комплекс вправ на
витривалість, які виконуються відносно довго і пов'язані з
досягненням балансу між потребами організму в кисні і його
доставкою. Відповідь організму на підвищену потребу в кисні
називається тренувальним ефектом або позитивними
фізичними зрушеннями

Пілатес
2

система вправ, яка не передбачає надмірного
навантаження на організм, а заснована на повільних, плавних і
спокійних рухах.
система, основою якої є правильне дихання.
відносно нова система, яка запозичила свою стилістику з
азіатських бойових мистецтв та боксу. Вправи виконуються під
бадьору, енергійну музику.
Найбільш популярний «жироспалюючий» напрямок
фітнесу. В основу покладені асани йоги і статичні
навантаження, які чергуються з стретчінгом м‘язів. При цьому
працюють всі групи м‘язів тіла. 1 година занять прирівнюється
до 24 годин аеробіки і 7 годин шейпінгу.
Система вправ, що виконуються за допомогою
спеціальних надувних м‘ячів. Даний вид фітнесу особливо
підходить тим, хто хоче розвинути гнучкість, скорегувати
поставу, покращити координацію і пластику рухів. Фітбол
відмінно зміцнює м‘язи преса, спини та сідниць.

Бодіфлекс
3
Тай-бо
4
Каланетика
5

Фітбол
6

Багато хто помилково вважає, що в основі фітнесу лежать серйозні
фізичні навантаження. Насправді це не так, фітнесом може зайнятися
практично будь-яка людина, незалежно від статі, віку і загальної фізичної
підготовки. Займатися бігом на вулиці, відвідувати спортзал або фітнес клуб
можна в будь-яку пору року, проте далеко не всі хочуть це робити. Але це не
привід для того щоб запускати себе, а потім виправдовуватись нестачею часу
і незадовільними умовами [2].
В сучасному світі фітнес допомагає знижувати ризик атеросклерозу та
інших серцево-судинних захворювань.
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Для людей з поганою фізичною підготовкою фітнес можна розпочати із
щоденної п‘ятихвилинної прогулянки. Оскільки одним з найкращих та
найефективніших фізичних навантажень є ходьба.
Для людей з кращою фізичною підготовкою навантаження можна
розпочати з двадцяти хвилин фітнесу тричі на тиждень. Для початківців
радять такі вправи: модифікована планка - ця вправа змушує працювати всі
групи м‘язів, допомагає витягнути хребет, зміцнити м‘язи рук та збільшити
баланс; піднімання ніг лежачи на боці - ця вправа націлена на зміцнення
внутрішніх і зовнішніх м‘язів стегна; присідання – націлене на зміцнення
нижньої частини тіла, в тому числі гомілок, стегон і сідниць; модифіковані
віджимання – як і традиційні віджимання, вони націлені на зміцнення рук,
грудей, плечей і корпусу в цілому, позиція «супермен» - її мета – три основні
групи м‘язів, які працюють вздовж хребта і допомагають запобігти травмам,
поліпшити поставу, усунути біль у шиї [4].
Через кілька тижнів навантаження потрібно збільшувати, а також
тривалість ходьби збільшити до півгодини. У результаті довести прогулянки
до п‘яти днів у тиждень по 30-45 хвилин. Такі навантаження значно
покращать роботу серцево-судинної системи.
У той же час фітнес допомагає людям будь-якого віку позбутися від
безлічі проблем, у тому числі і суто психологічного характеру. Так як
підвищення загального тонусу організму, приведення в порядок фігури,
дарує багатьом більше впевненості у власних силах, привабливості [5].
Для того щоб боротися із зайвою вагою, займатися фітнесом потрібно
1.0-1.5 години.
Крім того, помірні фізичні навантаження допомагають людині стати
більш енергійним, працездатним, життєрадісним, що, звичайно ж, позбавляє
від багатьох комплексів. Кожна вправа характеризується певним позитивним
впливом на різні органи і системи людини.
Регулярні заняття фітнесом допоможуть вам у реалізації планів,
дадуть можливість жити повноцінним життям і відчути щастя від власних
досягнень. Крім того, вони сприяють зняттю стресових впливів. Такі заняття
зменшують нервове напруження, а отже, продовжують життя.
Заняття фітнесом допомагають поліпшити поставу, зміцнити м‘язи,
зробити талію тонкою і прибрати зайвий жир. Крім того, тренування
покращують метаболізм. І це ще не вся користь від занять фітнесом. Він
допоможе стати витривалішими і сильнішими, розвине гнучкість і знизить
імовірність отримання травм, а в старості можна не побоюватися
остеопорозу, тому що щільність кісткової тканини збільшується [1].
На жаль, деякі види спорту підходять не всім – це стосується і фітнесвправ. Наприклад, особливі форми діабету, серцево-судинні захворювання не
дозволяють бігати підтюпцем. Захворювання суглобів, і зокрема артрит,
передбачають тренування під наглядом лікарів. Так що перш ніж зайнятися
фітнесом, краще проконсультуватися з лікарем [2].
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ
Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль
у формуванні гармонійно розвиненої особистості. Рівень підготовленості
випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) до майбутньої професійної
діяльності залежить від багатьох чинників. Це і спрямованість навчального
процесу, його зміст і структура, методи та засоби, які використовуються.
Сьогодні в Україні особливо гострою є проблема погіршення здоров‘я та
фізичного стану молоді, що зумовлює необхідність удосконалення процесу
фізичного виховання у ВНЗ.
Перспективою вирішення цієї проблеми є впровадження у систему
фізичного виховання студентів кондиційних занять із плавання, які
поєднують у собі елементи оздоровчого та спортивного тренування з
урахуванням зон потужності, техніко-тактичної підготовленості та
самоконтролю, розвитком фізичного стану організму.
Фізичний стан людини залежить від сукупності факторів
(морфологічних ознак, фізичних якостей, функціональних можливостей
організму, віку, статі), які безпосередньо впливають на фізичну
працездатність і аеробну продуктивність організму.
Особливості функціонування організму людини під час виконання
фізичних вправ у водному середовищі зумовлені рядом фізичних та
механічних чинників, а саме: щільністю та в‘язкістю води, теплопровідністю,
виштовхуючою силою, лобовим опором, гідростатичним тиском.
Дотримання методичних принципів тренування під час занять у воді є
неодмінною умовою для належного функціонування серцево-судинної,
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дихальної, нервової, травної, видільної систем, системи крові та опорнорухового апарату.
Вплив занять плаванням на організм людини досліджували І.В. Адамова,
Л.В. Адирхаєва, А.Д. Вікулов, Л.І. Аікіна та ін.
Фізичний стан студента під час занять плаванням характеризується
зміною наступних показників:
- статура (довжина й маса тіла, постава, обсяги і форми окремих частин
тіла), які характеризують морфологічні показники організму.
- критерії здоров‘я, що відображають морфологічні й функціональні
зміни фізіологічних систем організму. Вирішальне значення на здоров‘я
студента здійснює
функціонування серцево-судинної, дихальної і
центральної нервової систем, органів травлення й виділення, механізмів
терморегуляції та ін.
- розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, спритності, гнучкості,
витривалості).
Оздоровчий вплив плавання на організм людини вивчався різними
фахівцями. Такі заняття позитивно впливають на основні показники
фізичного розвитку; є дієвим засобом профілактики й виправлення порушень
постави; зміцнення серцево-судинної й нервової систем; сприяють розвитку
дихального апарату і м'язової системи, а також росту та зміцненню кісткової
тканини [2].
Найбільш успішно плавання використовується для виправлення
порушень постави й деформації хребта (різні типи й ступені сколіозу, лордоз,
кіфоз, сутулість). Під час плавання відбувається гравітаційне розвантаження
хребта, відновлюються умови для нормального росту тіл хребців.
Витягування хребта під час "ковзання" у плаванні доповнює розвантаження
зони росту, одночасно укріплюються м'язи хребта, вдосконалюється
координація рухів, виховується почуття правильної постави.
Оздоровча лікувальна властивість плавання показана у позитивній зміні
фізіологічних показників у студентів із порушеннями функції дихання, що
сприяє їхньому усуненню [4]. Порушення функції зовнішнього дихання
супроводжують гострі й хронічні захворювання дихальної системи і
проявляються дихальною недостатністю, що виражається порушенням
процесів насичення крові киснем і видалення з неї вуглекислоти.
Недостатність зовнішнього дихання виникає у результаті порушення
легеневої вентиляції, порушення дифузії газів, невідповідністю між
вентиляцією й кровообігом в окремих зонах легенів.
Заняття плаванням сприяють зміцненню тонусу й підвищенню сили
дихальних м'язів, позитивно впливають на процес кровообігу і підсилюють
вентиляцію легенів. Під час плавання дихання узгоджується з рухами
кінцівок: один цикл рухів виконується, як правило, не більше, ніж за один
вдих і видих. Більша витрата енергії сприяє більшій потребі у кисні, тому
плавець прагне використати кожний вдих із максимальною повнотою. Тиск
води на грудну клітку сприяє більш повному видиху й одночасно сприяє
розвитку м'язів, що розширюють її. Все це призводить до збільшення
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життєвої ємкості легенів (ЖЕЛ) й підвищенню функціональних можливостей
дихальної системи. Встановлено, що в людини, яка регулярно займається
плаванням, (ЖЕЛ) за півроку збільшується на 350-400 куб. см., у людини, яка
не займається – усього на 100-120 куб. см.
Перебування людини у воді й виконання дозованих фізичних
навантажень сприяють нормалізації найважливіших біохімічних показників
крові і поліпшенню діяльності серцево-судинної системи навіть у хворих на
гіпертонічну й ішемічну хворобу серця. Під час виконання фізичних вправ у
воді у горизонтальному положенні полегшується венозний відтік крові від
нижніх кінцівок. Скорочення великих груп м'язів, тиск води на тіло й глибоке
дихання сприяє гарному кровопостачанню тканин, полегшується робота
серця.
Дозовані фізичні навантаження в умовах водного середовища позитивно
впливають на процеси діяльності шлунково-кишкового тракту, а також
центральної нервової системи студентів, що позначається у покращенні їх
адаптації до навантажень.
Отже, з огляду на вищевикладене, кондиційні заняття плаванням
сприяють покращенню фізичного розвитку, фізичної і функціональної
підготовленості студентів, тобто фізичного стану організму в цілому.
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ТЕХНОЛОГІЇ
Україна – це соціально орієнтована держава, її основним завданням є
сприяння інтелектуальному, фізичному та духовному розвитку молоді.
Всебічний розвиток особистості, заснований на загально прийнятих нормах
та моральних цінностях. Ці чинники мають вагомий вплив на адаптивні
можливості людини і реалізуються через формування здорового способу
життя. Ще одним обов‘язком нашої держави є обов‘язок постійно сприяти
поліпшенню відповідно до міжнародних стандартів оздоровчі технології у
сфері фізичного виховання. Деякі програми зазначені в відповідних
нормативно-правових актах .
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Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й
працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням,
дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. Оздоровча
фізична культура є частиною загальної фізичної культури її основна мета зміцнення здоров'я, підтримка високої працездатності, відновлення
порушених функцій (оздоровлення і часткове лікування).
На сьогодні багато громадських і державних організацій приймають
активну участь у створенні відповідних умов широким верствам населення
для регулярних занять фізичною культурою з метою покращення стану
здоров‘я і повноцінного проведення дозвілля. Це такі види діяльності:
1. Спортивні ігри (волейбол футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон);
2. Види спорту, що мають загальний початок і певні правила (масові
види спорту);
3. Активний відпочинок на свіжому повітрі, який характеризується
доланням перешкод і спортивними змаганнями (літні оздоровчі табори,
туристичні походи);
4. Вправи естетичного характеру, які приносять користь не тільки
учасникам, а й глядачам (показові виступи "Веселі старти") [3].
Сучасних фізкультурно-оздоровчі програми, які розроробляються в ВНЗ
побудовані на таких засадах:
1) Різноманітність форм занять, засобів та методик викладання, які
відповідають потребам та інтересам сучасної молоді. Внесення елемента
новизни у заняття(заняття з виїздом на природу, з музичним супроводом,
нетрадиційні методики);
2) Поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей людини
(індивідуальний підхід до кожного, хто займається в оздоровчій групі.
Врахування віку, стану здоров'я студентів);
3) Освітня основа. Кожна людина має усвідомлювати користь цих
занять, мати теоретичні знання (інформація про новітні тенденції, досягнення
і методики оздоровчих тренувань);
4) Можливість перевіряти рівень підготовленості або проводити
спостереження за станом здоров‘я (своєрідні тестування,
виконання
контрольних нормативів, а також показові виступи);
5) Можливість оцінювати фізіологічний стан і реакцію на навантаження
(вимірювання частоти серцево-судинних скорочень);
6) Відповідні заохочення і громадська підтримка (зацікавленість
більшості студентів, масово-оздоровча робота гуртожитках тощо);
7) наявність кваліфікованих спеціалістів. Значення мають високі вимоги
до підбору кадрів, наявність диплома про освіту. У наш час з'являється все
більше різноманітних напрямів у оздоровчій фізичній культурі, нових
технологій, головна мета яких - зміцнення здоров'я, забезпечення здорового
дозвілля, відтворення трудового потенціалу України [ 3].
Аналіз класифікацій існуючих здоров‘я зберігаючих технологій дає
можливість виокремити такі типи (О. Ващенко):
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1.)Здоров‘я зберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для
перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання
раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових,
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність
навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;
2.) Оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення
фізичного здоров‘я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров‘я:
фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика,
масаж, фітотерапія, музична терапія [16,c. 7].
3) Технології навчання здоров‘ю – гігієнічне навчання, формування
життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо),
профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами,
статеве виховання. Дані технології реалізуються завдяки включенню
відповідних тем до предметів загально-навчального циклу, введення до
варіативної частини навчального плану нових предметів, організації
факультативного навчання та додаткової освіти; виховання культури
здоров‘я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють
збереженню та зміцненню здоров‘я, формуванню уявлень про здоров‘я як
цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя,
підвищенню відповідальності за особисте здоров‘я, здоров‘я родини.
Серед студентської молоді великої популярності набули заняття з
фітнесу, каланетики, стрейбінгу, аеробіки, акватренінгу у поєднанні з
нетрадиційними методиками східних єдиноборств, йоги та ушу, а також
бодібілдинг, бойовий гопак та ін.
Вони допоможуть сучасній людині адаптуватися до сучасних
екологічних умов ,що на даний момент є досить актуальним, особливо в
зонах з радіаційним забрудненням. Для засвоєння будь якого комплексу, що
входить до програми, необхідно чітко запам'ятовувати і відтворювати у
пам'яті положення, вміти розрізняти ці положення, відчувати розтягнення
м'язів, напруження і відповідне розслаблення м'язів і сухожилків, переходи із
положення в положення [2].
Виконання не складних комплексів сприяє розвитку опорно-рухового
апарату, особливо гнучкості, і в той же час допомагає оволодіти нескладними
видами координації.
Таким чином підводячи підсумок по даному питанню слід ще раз
підкреслити, що заняття вирішують ряд позитивних оздоровчопрофілактичних завдань:
1)позитивно впливають на нервово - психічну діяльність. Діти стають
більш врівноваженими, спокійними, веселими і бадьорими. Підвищується
загальний тонус;
2) нормалізують кровообіг і обмін речовин, збільшують об'єм дихання;
3) закріплюють рухові навички (покращується координація;
збільшується ступінь свободи, гнучкість тіла; закріплюються навички
орієнтації у просторі).
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4) ті, хто займаються, стають більш дисциплінованими, організованими,
витриманими [5].
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Формування координаційних здібностей молоді – важлива умова
забезпечення оптимального об‘єму рухової активності. Працездатність
молоді, продуктивність її праці багато в чому залежить від рівня фізичного
здоров‘я, фізичного стану. У сучасних умовах особливу актуальність набуває
здатність здійснення рухової діяльності в різних ситуаціях, що пов‘язано з
концентрацією і перемиканням уваги, добре розвиненої рухової пам‘яті,
просторової орієнтації. Серед різноманітних рухів велика роль належить тим,
які вимагають прояву спритності, точності, рівноваги, гнучкості, рухливості і
інших, від рівня розвитку яких залежить швидкість реакції [1].
Аеробіка – це складний координаційний вид спорту, який вимагає від
тих, хто займається, проявів вищевказаних показників, а також високої
працездатності, виконання комплексу комбінацій складних елементів за
визначений час, стресостійкості та ін. [2].
Особливий компонент без якого не можлива аеробіка та за допомогою
якого можна впливати на розвиток креативного мислення – це музичний
супровід.
Поєднання музики та рухів це прояв творчого потенціалу, за допомогою
музики композицію можна покращити та привести до найвищого рівня
виразності, а можна навпаки зробити нецікавою. Невідому музику можна
настільки підкреслити рухами: руками, стрибками, аеробними доріжками
(кроками), акробатичними та напівакробатичними елементами, що вона
запам‘ятовується на тривалий час, стає хітом. Але таке виконання неможливе
без прояву креативного мислення.
213

Ритмічна гімнастика – один з різновидів оздоровчо-розвиваючого
напряму в гімнастиці. За своїм змістом і використовуваними засобами
ритмічна гімнастика – своєрідний синтез гімнастики і йоги, класичного
балету і аеробіки, народного танцю і діско. Проте при будь-якому відношенні
використовуваних засобів гімнастика є основною і домінуючою частиною
заняття. Лише за такої умови забезпечується багатоплановий ефект
оздоровчої і розвиваючої дії заняття. Велика різноманітність рухів, що
виконуються в різних площинах простору, сприяє вдосконаленню рухової
пам‘яті і координаційних здібностей. Відмітні ознаки ритмічної гімнастики
полягають в танцювальній манері виконання вправи. Вона сприяє швидкому
переходу організму від сну до бадьорості, налаштовує центральну нервову
систему на робочий ритм, готує організм до майбутньої активної діяльності
[3].
М. Г. Озолін пише, що виконання вправ у супроводі ритмічної музики
сприяє більшій виразності і точності рухів, кращій їх координації.
Питання про взаємодію музики і руху неодноразово розкривалося у
педагогічній і психологічній літературі. Кажучи про велике значення музики
в розвитку рухів, відомий педагог Н. А. Ветлугіна відзначає: «між музикою і
рухом при одночасному їх виконанні встановлюється дуже тісний
взаємозв‘язок. Їх об‘єднує єдиний поетичний зміст. Визначальну роль при
цьому грає музика, розвиток її образів. Рухи, супутні музиці, виражають саме
її образний зміст. Виникає важливе питання про єдність сприйняття дітьми
музики, коли вони рухаються, і рухів, якими вони прагнуть виразити її зміст»
[2].
Танцювальна аеробіка полягає в однойменних музичних і танцювальних
стилях, логічно і послідовно поєднаних з елементами сучасної хореографії та
з вправами спортивного характеру. Регулярне заняття цим видом спорту
зміцнює м‘язи, стимулює роботу серцево-судинної системи, покращує
координацію рухів і поставу, спалює зайву вагу [2].
На заняттях з аеробіки надзвичайно важливим є здатність до засвоєння
нових, складно координаційних рухів та вміння перебудовувати рух залежно
від ситуації. Серед вправ, які сприяють розвитку координаційних здібностей
називають рухи джазового танцю, які потребують оволодіння технікою
ізоляції, поліцентрики, опозиції та вправи на імпровізацію.
Фантазія, імпровізація, творчі рішення різних задач – все це прояв
креативного мислення, така «інтелектуальна краса спорту» значно підвищує
привабливість аеробіки та ще раз доводить, що аеробіка є одним з найбільш
популярних видів фізкультурної діяльності, у процесі якої можна розвити
швидкість реакції для прийняття креативних рішень. Успішний розвиток
креативного мислення можливий при здійсненні умов, які благодіють до його
формування. Основними умовами є: фізичний і інтелектуальний розвиток,
самостійне рішення задач, які потребують максимальних зусиль, свобода у
виборі музики, засобів та інше. Заняття аеробікою надають змогу проявити
творчі здібності, приймаючи участь у фізкультурно- спортивних заходах,
показових виступах, спортивних святах, культурних заходах [3].
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Розвиток координації рухів спрямований не тільки на досягнення
гармонійного фізичного розвитку, а й на естетичне виховання. Без краси
рухів немислима краса людини. Йдеться про досягнення точності, свободи,
легкості, узгодженості і ритмічності, які характеризують координаційні
здібності людини і надають естетичну свідомість її тіла.
Краса рухів, вважає Бенджамін Лоу виникає внаслідок ефективної їх
координації. Дійсно, на основі правильно вибраної координації,
гармонійності рухів, а також на основі високої технічної майстерності
виникають свобода, легкість і невимушеність рухів, які і визначають значною
мірою їх естетичну значущість. [1, 3]
Практика фізичного виховання традиційно склалася таким чином, що
показники фізичної підготовленості зводяться в основному до певних
показників розвитку м‘язової сили, швидкості і витривалості. Такий підхід
погляд науковців не повною мірою відображає проблему гармонійного
розвитку людини. Навіть високі показники фізичних якостей не
забезпечують рішення всебічного розвитку людини. Це пов‘язано з тим, що
без формування спритності, точності, рухливості, рівноваги, ритмічності та
інших – неможливо повною мірою реалізувати руховий потенціал, розвинути
творче відношення до використання різноманітних засобів фізичного
виховання. Для цього потрібні нові напрями в організації життєдіяльності
індивіда [4].
В даний час ритмічна гімнастика – одна з найпопулярніших форм занять
масовою фізичною культурою. Позитивний вплив занять ритмічної
гімнастики на організм підтверджується рядом вітчизняних і зарубіжних
дослідників. Вона сприяє швидкому переходу організму від сну до
бадьорості, налаштовує центральну нервову систему на робочий ритм, готує
організм до майбутньої активної діяльності [5].
Аналізуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що активні вправи
під ритмічну музику позитивно впливають не тільки на розвиток координації,
а й на гармонійний розвиток людини в цілому.
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