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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ
Важливими аспектами людської трудової діяльності є робочий час та час
відпочинку. Дві необхідні й важливі категорії праці. Праця є необхідною для
людини як і відпочинок. Хоча Ф. Тейлор стверджував, що людина від своєї
природи є лінивою та все ж це не зовсім так.
Одним з головних понять в трудовому праві є термін робочого часу.
Робочий час можна визначити, як проміжок часу у якому протікає трудова
діяльність будь-якої людини. Тривалість робочого часу значно впливає на
життя людини, тому що саме від тривалості робочого часу у працівника
залишається час на себе, свою сім`ю та відпочинок.[1, с 872].
Час відпочинку – ще одна важлива категорія, оскільки працівник
фізично не зможе витримати психологічного і фізичного навантаження
довготривалий період без відпочинку. Так, наприклад, у Японії працівники
працюють по 10 годин на день, що дуже часто призводить до смерті. Саме для
того щоб запобігти виснаженню трудового потенціалу людини
встановлюються норми.
Якщо у працівника недостатньо часу на відновлення сил він втрачає
свою мотивацію, як наслідок зниження продуктивності праці.
Згідно з Кодексом законів про працю глава 4 стаття 50 нормальна
тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Хоча підприємство
при укладанні трудового договору може встановити меншу норму часу.[2].
Також працівникам встановлюється час на відпочинок. Так за главою
5 статтею 70, щотижневий час на відпочинок не повинен становити менше ніж
сорок дві години. [3]
Відмінністю робочого часу і часу на відпочинок є те, що у період
робочого часу працівник повинен чітко виконувати роботу, яка зазначена у
посадовій інструкції та не відволікатись на нерегламентовані дії.
Велике значення має склад робочого часу в якого включається час
виконання працівником його обов’язків та підготовчо-завершальний час.
Колективним чи трудовим договором можуть визначатися окремі моменти.
Робочий час в залежності від тривалості розрізняють: нормальний,
скорочений та неповний. [4].
Тоді коли час на відпочинок присвячений суто потребам працівника. В
цей час працівник має право відлучатися з підприємства, тобто
використовувати його так як вважає за потрібне.
Цікавим є те, що час на відпочинок не включається тривалість в
робочого часу.
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Згідно з главою 5 статтею 66 КЗпП України працівникам перерва для
відпочинку не повинна перевищувати двох годин. Також перерва повинна як
правило надаватись після чотирьох годин після початку роботи. [5]
Ще однією складовою часу на відпочинок є вихідні та святкові дні. Якщо
святковий день припадає на вихідний то він переноситься на інший день
тижня. Також працівникам встановлюються щорічні відпустки.
Робочий час та час на відпочинок категорії які потрібно регулювати на
законодавчому рівні. Такими регуляторами виступають професійні спілки –
громадські організації, які захищають права працівників.
Завдяки робочому часу на підприємстві встановлюються рамки
перебування конкретного працівника на робочому місці для виконання його
трудових функцій. [6]
Не менш важливим та необхідним для кожного працівника є і час
відпочинку, завдяки цьому працівник може відновити свої сили для
продуктивної роботи.
Узагальнюючи, робочий час на підприємстві є невідокремною частиною
організації праці, його дотримання зумовлює взаємні обов’язки працівника і
роботодавця.
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РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
Державний борг безперечно є важливою складовою ринкової економіки.
Необхідність залечення державних позик зумовлюється нестачею фінансових
ресурсів, які необхідні для фінансування державного бюджету. Якщо
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ефективно використовувати залучені кошти, то це може призвести до
позитивного економічного зростання, але однак зростання заборгованості
призводить до фінансової кризи, та зниження стабільності.
Вагомий внесок у вивчення питання державного боргу внесли західні
економісти: Д. Рікардо, А. Сміт, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон,
О. Екстайн, Дж. Кейнс, А. Лаффер, та інші. Також варто звернути увагу на
праці: М. Б. Богачевського, Б. Г. Болдирєва, Л. О. Дробозіної та інших.
Правовою основою управління зовнішнім державним боргом є
Конституція України, в якій передбачено (ст. 92), що виключно законами
України встановлюються порядок утворення і погашення зовнішнього
державного боргу, порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх
види та типи.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, державний борг – це
загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають
внаслідок державного запозичення.
Державні запозичення здійснюються з метою покриття дефіциту
державного бюджету та рефінансування державного боргу. Право на
здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про
Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів
України за дорученням Кабінету Міністрів України. Витрати з погашення та
обслуговування державного боргу здійснюються за рахунок коштів
державного бюджету відповідно до кредитних договорів, а також
нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові
зобов'язання, незалежно від обсягу коштів, визначеного на таку мету законом
про Державний бюджет України.
Управління державним боргом здійснюється Міністерством фінансів
України в межах повноважень, визначених законодавством України. З метою
ефективного управління державним боргом та/або ліквідністю єдиного
казначейського рахунку Міністр фінансів України від імені України має
право здійснювати правочини з державним боргом, включаючи обмін,
випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, за умови
дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного
періоду.
Структура внутрішнього боргу згідно з Законом України "Про державний
внутрішній борг України" та Постановою Верховної Ради України "Про
структуру бюджетної класифікації":
1. Заборгованість перед юридичними особами.
2. Заборгованість перед банківськими установами:
3. Заборгованість сільськогосподарських підприємств за позиками, віднесена
на державний борг.
4. За сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів державних
підприємств та організацій.
5. Інша внутрішня заборгованість.
6. Заборгованість перед фізичними особами за цінними паперами та
компенсаціями за ними.
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Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними
громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими
організаціями.
Основні причини створення і збільшення державного боргу:
―збільшення державних видатків без відповідного зростання державних
доходів;
―циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
―скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного
коригування державних витрат;
―вплив політичних бізнес-циклів (надмірне збільшення видатків напередодні
виборів для завоювання популярності та збереження влади).
Відповідно до Бюджетного кодексу України, гарантований державою
борг – загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання резидентів України щодо отриманих та непогашених на звітну дату кредитів
(позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями. До вступу в
силу державних гарантій (настання гарантійного випадку), операції щодо
зазначеної заборгованості не відображаються в державному бюджеті.
Державні гарантії для забезпечення повного або часткового виконання
боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України можуть
надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі
міжнародних договорів України виключно у межах і за напрямами, що
визначені законом про Державний бюджет України.
Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2018–2020
роки – це інструмент, розроблений Міністерством фінансів України (далі –
Мінфін) для оцінки поточного стану та динаміки державного боргу України та
визначення цілей, завдань й заходів у середньостроковій перспективі з метою
оптимізації структури державного боргу з точки зору співвідношення вартості
обслуговування та ризиків при збереженні прийнятного рівня боргового
навантаження. Стратегія реалізується в контексті макроекономічної
стабілізації. Після реструктуризації державного боргу України у 2015 році стає
помітним вплив програми структурних реформ, а українська економіка стала
на шлях стійкого економічного зростання. Економічне відновлення країни
супроводжується підтримкою з боку міжнародних організацій, в т. ч. у формі
надання кредитів на пільгових умовах.
У середньостроковій перспективі основною метою України в управлінні
державним боргом стане залучення необхідного фінансування за найнижчої
можливої вартості з урахуванням ризиків. У зв’язку з цим визначено 4 основні
цілі управління державним боргом:
―Збільшення частки державного боргу у національній валюті.
―Продовження середнього строку до погашення і забезпечення рівномірного
графіка погашення державного боргу.
―Залучення довгострокового пільгового фінансування.
―Продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та подальше
удосконалення політики управління державним боргом.
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―Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України у вересні 2017 року, повною
мірою дозволяють проведення наступних операцій:
―пропозицію щодо викупу, що є публічною пропозицією емітента щодо
викупу всіх або частини його боргових зобов'язань у інвесторів за готівкові
кошти;
―пропозицію щодо обміну, що є публічною пропозицією емітента щодо
обміну всіх або частини його боргових зобов'язань на нові зобов’язання з
іншими умовами.
Україна отримує значну підтримку з боку міжнародних організацій та має на
меті подальше розширення співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями й встановлення двосторонніх партнерств, подібних до
партнерств з Японією, Канадою, Німеччиною та США. Велика увага буде
приділена залученню коштів цих інституцій для впровадження інвестиційних
проектів, спрямованих на розвиток ключових галузей національної економіки.
На сьогоднішній день для України вкрай необхідною є розробка стратегії
держави в питаннях зовнішніх запозичень. Здійснення ефективної боргової
політики в Україні передбачає розробку концепції такої боргової стратегії, в
якій державний борг розглядатиметься не з позиції боргового тягаря на
економіку України, а як інструмент економічного зростання в державі.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА
НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ
Питання виборчого законодавства тривалий час перебуває під увагою
українських науковців. Це роботи В. Шаповала, Ю. Ключковського,
Б. Райковського, М. Рибачука, О. Альонкіна, Г. Крючкова, Н. Бойко,
М. Баймуратова, І. Сліденка, та ін. Окремі аспекти досліджуваної проблеми
висвітлено в працях О. Барабаша, В. Шаповала, Ю. Шемшученка, І. Коліушка,
23

В. Федоренка, О. Майданника, Ю. Барабаша, І. Зайця, А. Яковлєва,
В. Кравченка, В. Погорілка, П. Стецюка, М. Орзіха, М. Козюбри, О. Пушкіної,
М. Ставнійчук та інших учених. Вибори в Україні ґрунтуються на засадах
рівного, загального, прямого виборчого права і відбуваються шляхом таємного
голосування за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості[1].
Мажоритарна виборча система-різновид виборчих систем, заснована на
голосуванні за кандидата по виборчому округу і визнанні його обраним на
підставі більшості одержаних ним голосів виборців. За мажоритарною
виборчою системою абсолютної більшості для обрання кандидата необхідно
набрати більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні,
тобто 50% плюс 1 голос. За такою системою відбувся перший тур виборів
Президента України у 2019 році. У Польщі така система теж працює.
Перевагою цієї системи є її потенційний демократизм, оскільки вона враховує
інтереси й побажання більшості виборців. Недоліком зазначеної системи є її
не результативність, адже у разі, якщо жоден з кандидатів не набирає
потрібної кількості голосів, має відбутися другий тур голосування, що
призводить до зайвих витрат з державного бюджету. Щодо Польщі, згідно
статті 126 та 127 діючої Конституції Президент Республіки обирається
народом на загальних, рівних і прямих виборах шляхом таємного голосування.
Президент Республіки обирається строком на 5 років і може бути обраний
повторно лише один раз. Президентом Республіки може бути обраний
польський громадянин, який не пізніше ніж на день виборів досяг 35 років і
користується виборчими правами на виборах до Сейму. Кандидата висувають
не менше ніж 100 000 громадян, які мають право обирати до Сейму. Обраним
Президентом Республіки вважається кандидат, який отримав більше половини
поданих дійсних голосів. Якщо жоден з кандидатів не отримає необхідної
більшості, на 14 день після першого голосування проводиться повторне
голосування.[2]
Необхідно розглянути основні відмінності та спільні риси виборчих
систем України та Польщі: по-перше, на відміну від Республіки Польщі
системи виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів нині не відповідають європейській
практиці. У Польщі застосовується пропорційна виборча система з
преференційним голосуванням; по-друге, можливість висування кандидатів на
виборах блоками створює умови для збереження нестабільності партійної
системи України, проходження до представницьких органів мало впливових
партій, які самостійно не мали б шансів на представництво у складі
парламенту та місцевих рад. Саме тому, на європейських теренах висування
кандидатів блоками на законодавчому рівні обмежено; по-третє, система
обрання сільських, селищних та міських голів не є типовою для більшості
країн Європи.[5] Так, у Польщі мери обираються за мажоритарною системою
абсолютної більшості; по-четверте, позитивний досвід Польщі міг би сприяти
вирішенню проблем з фінансуванням політичних партій в Україні, адже
закони про вибори і Закон «Про політичні партії в Україні» не відповідають
положенням Правил проти корупції у фінансуванні політичних партій та
24

виборчих кампаній; по-п’яте, вплив виборчої системи у трикутнику
«президент-парламент-уряд». Суперництво президента і прем’єр-міністра, які
належать до однієї політичної сили, неминуче ослабляє її політичні позиції,
тоді як електоральні позиції можуть посилюватися ескалацією напруги за
лінією «президент-уряд». По лінії «президент-парламент» неструктурованість
парламентів спричиняє домінування президентів у обох країнах[3].
Слід окремо розглянути питання щодо правопорушень, які
допускаються при виборчому процесі. Опитування громадської думки щодо
виборчих правопорушень було проведено на замовлення Ради Європи задля
дослідження причин та мотивації, які штовхають громадян України вчиняти
дії всупереч виборчому законодавству. Результати опитування громадської
думки, що було проведено у червні - липні 2017 року у всіх регіонах України
(окрім Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та
Луганської областей, які не перебувають під контролем органів державної
влади України), можуть бути корисними для органів державної влади та
громадських організацій при плануванні та вжитті заходів, спрямованих на
запобігання виборчим правопорушенням та посилення ефективності
механізмів відповідальності за виборчі правопорушення. Найбільш
поширеними видами порушень пов’язані з виборчою агітацією та підкупами
виборців. Оскільки підкуп виборців є однією з ключових проблем виборчого
процесу в Україні, дане опитування, зокрема, фокусувалося на питанні
причин, з яких український виборець був готовий продати свій голос. Загалом
79% українців заперечують готовність продавати свій голос, а 6% опитаних
зізналися, що особисто готові це зробити. Водночас, на думку дослідників, на
практиці відсоток останніх може бути значно вищим, по-перше, через
чутливість запитання, а по-друге, через те, що при непрямому підкупі факт
продажу голосу може бути завуальованим. За підсумками всіх компонентів
дослідження, причинами продажу голосів є бідність населення, намагання
отримати бодай якісь вигоди від кандидата чи партії через розчарування у
результатах будь-яких виборів, недостатнє розуміння того, що вважається
підкупом виборців, недостатність суспільного осуду тих, хто продає і купує
голоси, а також низька поінформованість про випадки притягнення до
кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства та
низька готовність повідомляти про порушення, особливо у випадках
непрямого підкупу виборців. Дослідження також засвідчило, що лише 14%
українців знають про кримінальну відповідальність для виборців, які
продають свої голоси, і лише 18% респондентів чули про випадки притягнення
до відповідальності осіб, які порушили виборче законодавство[4].
Дослідивши питання виборів президента на прикладі Польщі і України,
вважаємо, що слід проводити реформування виборчого законодавства
України, враховуючи позитивний досвід Польщі.[5]
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КЛАСИФІКАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ
За своєю сутність поведінка є соціальним явищем, яке реалізується та
формується у суспільстві. Поведінка відображає процес соціалізації
особистості в суспільстві, її інтеграцію. Відхилення у поведінці особистості,
які входять у протиріччя з юридичними, соціальними, моральними, етичними
нормами суспільства прийнято називати – девіацією. Тобто, девіантна
поведінка [від пізньолат. deviatio – відхилення] – це поведінка людини, що не
відповідає прийнятим у суспільстві нормам і рольовим очікуванням .[3]
Девіантна поведінка неповнолітніх осіб, в разі відсутності корекційного
впливу, може трансформуватися у кримінальні та адміністративні злочини, і
становити суттєву загрозу для розвитку, як і самої особистості, так і всього
суспільства в подальшому.
Важко провести чітку лінію, яка зможе розділити тих, хто відхиляється
від норм, і тих, хто їм підкоряється. Однак, в науковій літературі пропонується
наступна класифікація девіантних відхилень у поведінці, а саме:
 за характером: психічні, фізичні, соціальні (культурні), економічні
порушення і ін.;
 за ступенем девіації: первинні (будь-які форми ненормативної
поведінки) та вторинні (виникають у результаті свідомого чи
неусвідомлюваного прагнення девіанта діяти відповідно до того «ярлика»,
яким оточуючі відмітили його поведінку, що мала місце раніше);
 за масштабом девіацій: масові (як от, алкоголізм), групові (поведінка
спортивних уболівальників чи музичних фанатів), індивідуальні або
ізольовані (нарцисизм, порушення потягів – клептоманія тощо);
 за суб’єктом девіацій: відхилення окремих осіб (жінка-алкоголік,
суїцидент), офіційних структур, неформальних і умовних соціальних груп
(анонімні алкоголіки, фанати, неформали і ін.);
 за тривалістю відхилень: тимчасові (епізодичні, наприклад, під впливом
групи) і тривалі (константні);
 за динамікою девіацій: стійкі, коли проявляється лише один вид
асоціальної поведінки (наркоманія, дромоманія тощо); нестійкі, коли
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відзначається схильність до проявів різних видів девіантної поведінки
(алкоголізм з агресією до ближніх тощо); [1]
 за рівнем організованості девіацій: стихійні, що виникають під впливом
емоційного стану індивіда чи збігу зовнішніх обставин (агресія, спроби
самогубства тощо); сплановані, що мають характер регламентованості та
чіткої спрямованості (як от, стан комп’ютерної залежності, зловживання
алкоголем);
 за типом порушуваної норми і значенням наслідків: негативні девіації –
соціально не схвалювані, потенційно деструктивно небезпечні для розвитку
суспільства та особи (наркоманія, суїцид, вбивство, бродяжництво, тероризм,
геноцид і ін.); позитивні девіації – це соціально схвалювані, тобто сприяючі
прогресу, суспільному розвитку і особистісному зростанню (нестандартність і
прогресивність у політичній чи економічній діяльності; відкриття в науковій
сфері тощо);[2]
 за спрямованістю на себе та інших: експансивні – вторгнення у сфери
життя і діяльності оточуючих, здійснення щодо них різних форм фізичного,
психічного та сексуального насильства; неекспансивні – індивід своєю
поведінкою не зачіпає інтересів інших, однак шкодить собі (наприклад,
нервова анорексія); егоїстичні – спрямовані на отримання задоволення чи
особистого зиску (сексуальні девіації, зловживання психоактивними
речовинами); альтруїстичні – спрямовані на інтереси інших, нерідко
поєднуються з схильністю до самопожертви (суїцидальна поведінка людини,
що здійснюється заради близьких чи божества, якому поклоняється, або
«заради всього людства»);
 за рівнем усвідомленості та критичності поведінки: усвідомлені
девіації, коли людина усвідомлює, що її вчинки суперечать певним нормам,
може переживати з цього приводу негативні емоції, бажає змінити свою
поведінку; неусвідомлені девіації, як правило, притаманні людям з
психічними розладами, які переконані, що їхня поведінка носить адекватний
характер.
 за рівнем структурованості девіацій: структуровані (організовані) – це
групова форма поведінки, в межах якої чітко розподілені ролі всіх її учасників
(сектанство); для неструктурованих девіацій характерна відсутність
ієрархічних взаємостосунків, регламентація вчинків.[4]
Отже, чітка класифікація девіантних проявів у поведінці дасть
можливість підібрати відповідні корекційні впливита запобігти подальшій
трансформації у делінквентну поведінку.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРАВОВОГО
ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЮРИСТА
Правове виховання молоді є найактуальнішою і, одночасно,
найскладнішою проблемою розбудови вільного, демократичного суспільства
та правової держави в Україні. Правова культура, являючи собою суб’єктивну
сферу правових відносин, що унаочнюється у стереотипах правової свідомості
та правомірної поведінки, є найконсервативнішим компонентом правової
системи. Вона змінюється значно повільніше, ніж нормативні та інституційні
її чинники. Проте саме зміна правової культури надає новим суспільноправовим відносинам стабільності.
Різні аспекти формування правової культури, включаючи правове
виховання, досліджували у своїх працях такі вчені як В.Д. Бабкін,
В.В. Головченко, О.О. Ганзенко, С.Г. Дробязко, А.П. Заєць, О.В. Зайчук,
В.Н. Карташов, М.І. Козюбра, С.І. Максимов, О.А. Менюк, О.Г. Мурашин,
О.В. Петришин, П.М. Рабінович, В.П. Сальников, А.П. Семітко, О.Ф. Скакун,
О.В. Скрипнюк, С.С. Сливка, С.М. Тимченко, Ю.І. Тодика, Л.Г. Удовика,
Є.І. Федик, М.В. Цвік та інші науковці, праці яких і стали науковим підґрунтям
даного дослідження.
Метою даного дослідження є аналіз загальнотеоретичних аспектів впливу
правового виховання на формування професійної діяльності юриста.
Питання правового виховання молодого покоління викликають все
більший інтерес та занепокоєння широкої громадськості, батьків, працівників
освіти, культури, правоохоронних органів. Йдеться про питання формування
правової культури та відповідальності, усвідомлення серед молодіжної
аудиторії правових засад суспільних відносин, взаємин в сім’ї, студентському
колективі. Правові аспекти організації різних форм життєдіяльності молоді
визначаються в якості предмета наукових дискусій, громадських слухань,
педагогічних нарад, стають основою професійного аналізу та оцінки тих
процесів, які мають місце в молодіжному середовищі [3, с. 330].
Правове виховання майбутніх юристів спрямоване на розв'язання таких
завдань:
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- озброєння молодих людей знаннями законів, систематичне
інформування їх про актуальні питання права, прийняті нові закони та
законодавчі акти;
- формування правової свідомості, тобто сукупності правових уявлень,
поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до
вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;
- формування поваги до держави і права;
- вироблення навичок і звичок законослухняності як продукту свідомого
ставлення до громадянського обов'язку;
- формування нетерпимого ставлення до правопорушень, злочинності;
намагання протидіяти негативним явищам і протистояти їм;
- подолання у правовій свідомості і поведінці хибних уявлень, що
сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.
У процесі правового виховання студенти мають засвоїти певні норми з
різних галузей права:
- трудового права (умови прийняття на роботу, переведення і звільнення
з роботи, тривалість робочого дня й часу відпочинку, охорони й оплати праці,
моральної та матеріальної відповідальності);
- кримінального права (відповідальність за намір злочину, співучасть у
ньому, вік настання кримінальної відповідальності, інформація про
кримінальне покарання та ін.);
- сімейні відносини (права і обов'язки подружжя, батьків щодо виховання
дітей тощо);
- екологічного права (охорона надр, водних ресурсів, повітря, фауни,
флори, а також обов'язки громадянина щодо охорони природи);
- фінансового права (ознайомлення із системою оподаткування в державі
загалом, кожного громадянина зокрема);
- законодавства про підприємницьку діяльність (сутність і зміст
підприємницької діяльності; підприємство, його види та форми об'єднання;
інвестиційна діяльність; банкрутство, аудиторська діяльність);
- земельного законодавства (право колективної і приватної власності на
землю, порядок орендування землі, розв'язання земельних спорів) [4, с. 132].
Організація правового виховання студентів вимагає дотримання як
загальнопедагогічних, так і специфічних принципів правового виховання.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів важливе не лише
застосування права в конкретній галузі, пов'язаній з майбутнім фахом, а й
практика організації праці, управління, матеріально-технічного забезпечення
тощо. Викладач права має знати, в яких умовах працюватимуть випускники, а
також проблеми, з якими вони стикатимуться. Тоді він зможе зорієнтувати
студентів, за допомогою яких правових засобів можуть бути розв'язані їхні
проблеми [2, с. 88].
Розкриваючи передбачений навчальною програмою правовий матеріал,
викладач правознавства повинен пояснити, у який спосіб здобуті правові
знання допоможуть студентові в майбутній трудовій діяльності кваліфіковано
оцінювати конкретні правові ситуації, розв'язувати відповідно до закону
господарські й соціальні питання та ін. Зміст кожного правового поняття слід
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розкривати доступно, використовуючи відомі студентам поняття і приклади із
галузі, що стосується спеціальних дисциплін, які вони вивчають.
Успішному розв'язанню завдань правового виховання студентів сприяє
впровадження правових питань у коло обов'язкових під час виробничої
практики, а також тісний зв'язок з кафедрами при підготовці дипломних
проектів і складанні державних іспитів [1, с. 25].
Здійснюється правове виховання студентів і в поза-аудиторний час
(бесіди, «круглі столи», вечори запитань і відповідей, університети правових
знань, юридичні олімпіади, вікторини, диспути на морально-правові теми, зустрічі студентів з працівниками суду і юстиції, прокуратури, органів
внутрішніх справ, проведення зборів у групах з обговоренням поведінки
правопорушників-студентів, участь студентів у різних формах охорони
громадського порядку). Ефективним засобом у правовиховній роботі є ділові
ігри. В них студенти виступають як підсудні, судді, звинувачувані, свідки.
Таким чином, студенти юридичних факультетів повинні бути підготовленими до правових відносин в суспільному, професійному та особистісному житті,
глибоко усвідомлювати роль та функції правових цінностей у процесі вирішення
життєво важливих питань, надавати їм відповідну оцінку та вибудовувати
цілеспрямовані дії правового змісту. Усвідомлення необхідності забезпечення
правової підготовки студентів висуває перед вищою школою освітньо-виховні
завдання, зміст яких охоплює вплив на мотиваційно-ціннісну сферу особистості,
ознайомлення з правовими цінностями, набуття досвіду безпосередньої участі
студентів у забезпеченні цілеспрямованої й ефективної правової діяльності.
Список використаних джерел:
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підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю:
збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-педагогічної конференції.
Херсон. 2017. С. 24-27.
2. Карташов В. Н. Правовая культура: понятие, структура, функции:
монографія. Ярославль: ЯрГУ, 2018. 200 с.
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стіл») / С. І. Максимов /. Проблеми законності. 2018. Вип. 103.С 228-233.
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Гега Вікторія
Науковий керівник: Костюк Н.П., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНИ
Питання громадянства було актуальним на протязі всього часу розвитку
держави. Відповідно до Загальної декларації прав людини, право на
30

громадянство є одним із основних прав [1], адже завдяки набуттю статусу
громадянина певної держави особа набуває певного комплексу прав та
обов’язків. На сьогоднішній день це питання є досить обговорюваним на
законодавчому рівні у зв’язку з євроінтеграцією держави та розбудовою її як
правової, демократичної та соціальної країни.
В Україні після Революції гідності, а особливо з часу окупації Російською
Федерацією Криму і частини території Донецької та Луганської областей,
проблеми забезпечення прав і свобод людини та громадянина набули
надзвичайно важливого значення. Питання, пов’язані з набуттям і
припиненням громадянства України, а також правовою сутністю та змістом
інституту громадянства, трансформувались у чинник, який суттєво впливає на
стан національної безпеки держави.
Проблемним є існування подвійного громадянства, хоча закон «Про
громадянство» передбачає обов’язкову умову: подання декларації про
відсутність іноземного громадянства, але деякі державні посадовці мають
подвійне громадянство. У зв’язку із ситуацією на Сході до Закону «Про
громадянство» було спрощено спосіб набуття громадянства іноземними
громадянами, особами без громадянства, які захищають Україну (перебувають
на військовій службі в Збройних силах України).
Актуальність дослідження інституту громадянства України полягає, перш
за все, у проблемі сприйняття чинним законодавством України міжнародних
стандартів інституту громадянства, у вдосконаленні та упорядкованості умов
для набуття громадянства України, у процесі інтеграції України в
Європейський Союз.
Дана тема була предметом дослідження багатьох авторів, таких як:
Бедрій Р. Б., Кравченко В. В., Лотюк О. С., Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.,
Суржинський М. І., Тодика Ю. М., Фрицький О. Ф. та інших.
Метою даного дослідження є аналіз проблемних питань щодо набуття
громадянства України.
Громадянство як правовий інститут – це сукупність конституційних норм,
які врегульовують однорідні суспільні відносини по набуттю, припиненню
громадянства, процедур з питань громадянства [1, с. 12].
Питання громадянства в Україні регулюється Конституцією України,
Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. і
прийнятими відповідно до них законодавчими актами України [2, 3].
Саме Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.
визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його
набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть
участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень
з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх
посадових і службових осіб.
Порядок визначення належності до громадянства сформувався історично.
В Законi України «Про громадянство України», а саме у ст. 6 чітко визначені
підстави для набуття громадянства України, а саме:
1) за народженням;
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2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянствi;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування,
влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий
будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю
патронатного вихователя;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною,
опіки;
8) у зв’язку з перебуванням у громадянствi України одного чи обох
батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення
факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами
України [3].
Звичайно, для набуття громадянства не достатньо самого волевиявлення,
особа повинна вiдповiдати вимогам, які зазначені в законодавстві певної
країни щодо натуралiзацiї. Зазвичай висуваються такі умови: досягнення
особою повноліття, письмова заява особи, володіння мовою країни, певний
мiнiмум часу проживання особи в країні тощо. Право на встановлення певних
умов натуралiзацiї передбачене Конвенцією про скорочення без громадянства.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання i дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про вiдсутнiсть іноземного громадянства (для осiб
без громадянства) або зобов’язання припинити iноземне громадянство (для
iноземцiв). Iноземцi, якi перебувають у громадянствi (пiдданствi) кiлькох
держав, подають зобов’язання припинити громадянство (пiдданство) цих
держав.
3) безперервне проживання на законних пiдставах на територiї України
протягом останнiх п’яти рокiв.
4) отримання дозволу на iммiграцiю.
5) володiння державною мовою або її розумiння в обсязi, достатньому для
спiлкування. Ця умова не поширюється на осiб, якi мають певнi фiзичнi вади
(слiпi, глухi, нiмi);
6) наявнiсть законних джерел iснування. Ця умова не поширюється на
осiб, яким надано статус бiженця в Українi або притулок в Українi [3].
Однiєю з найважливiших умов є термiн проживання, на територiї України
5 рокiв.
Ще одним способом набуття громадянства є поновлення у громадянствi
України, яке прийнято визначати як репатрацiю або реiнтеграцiю. Про
поновлення громадянства України йдеться тодi, коли особа, яка ранiше мала
громадянство України i припинила його, бажає знову стати громадянином
України. Закон України «Про громадянство України» у статтi 10 передбачає
таку можливiсть. При цьому вiн видiляє двi ситуацiї: коли особа не набула
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iноземного громадянства та коли вона стала iноземцем. Вiдповiдно до частини
першої статтi 10 зазначеного закону особа, яка припинила громадянство
України, є особою без громадянства i подала заяву про поновлення у
громадянствi України, реєструється громадянином України, якщо вона не
вчинила злочин проти людства та не здiйснювала геноцид; не засуджена в
Українi до позбавлення волi за вчинення тяжкого злочину або особливо
тяжкого злочину (до погашення або зняття судимостi); не вчинила на територiї
iншої держави дiяння, яке визнано законодавством України тяжким або
особливо тяжким злочином.
Таким чином, громадянство України набувається: за народженням; за
територiальним походженням; внаслiдок прийняття до громадянства України;
внаслiдок поновлення у громадянствi України; внаслiдок усиновлення;
внаслiдок встановлення над дитиною опiки чи пiклування; внаслiдок
встановлення над особою, визнаною судом недiєздатною, опiки; у зв’язку з
перебуванням у громадянствi України одного чи обох батькiв дитини;
внаслiдок встановлення батькiвства.
Список використаних джерел:
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У КОНТЕКСТІ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
В умовах глобалізації світового ринку на передній план для України
виходить інтенсивна модернізація, що потребує залучення інтелектуальної
власності.
1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про
асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі. Угода за
своїм обсягом і тематичним охопленням стала найбільшим міжнародноправовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним
договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом.
Вона стала яскравою демонстрацією якісно нового формату відносин між
Україною та ЄС на принципах "політичної асоціації та економічної
інтеграції".
Питання асоціації Європейського Союзу були предметом дослідження
І. Березовської, Я. Костюченко, Н. Мушак, К. Хилліона. Вагомий внесок у
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дослідження проблем інтелектуальної власності, зроблено у працях учених –
С. Сіденко, В. Базилевича, О. Вінник, О. Харенко, В. Щербини, Л. Едвінсона,
В. Іноземцева, М. Мелоуна, І. Нонаки, П. Салівана, Т. Стюарта, Г. Текючі,
Д. Тіса, В. Базилевича, Г. Башнянина, О. Бутніка-Сіверського, В. Гейця,
О. Кендюхова, А. Чухна та ін.
В умовах глобалізації економічних відносин, інтелектуальна власність
відіграє значну роль на рівні із товарами та послугами, при цьому частка ринку
інтелектуальної власності має стійку тенденцію до зростання.
Політичну частину Угоди було підписано 21 березня 2014 р. під час
Позачергового Саміту Україна – ЄС, а 27 червня 2014 р. під час засідання Ради
ЄС – економічну частину включно з розділом IV «Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею», який займає 2/3 всього обсягу Угоди та вміщує в себе
окрему главу щодо питань інтелектуальної власності. В основу Угоди
закладено якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах
«асоціації та економічної інтеграції» і слугує орієнтиром на подальшу
стратегію нашої країни щодо поступового входження національної економіки
до спільного ринку ЄС.
Глава
9
регламентує
питання
інтелектуальної
власності.
Проаналізувавши положення даної угоди, щодо інтелектуальної власності,
можна сказати що вона включає: авторське право; суміжні права; права,
пов’язані з патентами; торгівельні марки; фірмові найменування; промислові
зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; географічні
зазначення, зокрема зазначення походження, зазначення джерела походження
(близько 3000 найменувань, зокрема такі як «шампанське», «коньяк», тощо);
сорти рослин; охорону конфіденційної інформації та захист від
недобросовісної конкуренції.
Частиною 1 визначено дві цілі у сфері інтелектуальної власності:
- спрощення створення і комерційного використання інноваційних
продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін;
- досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав
інтелектуальної власності.
Відповідно до статті 158 Угоди на Сторін покладається обов’язок
забезпечувати належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними
договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є,
зокрема за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності,
що міститься у Додатку 1С до Угоди про заснування Світової організації
торгівлі. Глава 9 УА в частині, що стосується Угоди про торгівельні аспекти
прав інтелектуальної власності (далі – Угода ТРІПС) доповнює та уточнює
права і зобов’язання Сторін згідно з Угодою ТРІПС та іншими міжнародними
договорами у сфері інтелектуальної власності. Для цілей цієї Угоди права
інтелектуальної власності включають авторське право, зокрема право на
комп’ютерні програми і бази даних, а також суміжні права, права, пов’язані з
патентами, зокрема патенти на винаходи у галузі біотехнологій, торговельні
марки, фірмові найменування, якщо вони охороняються у формі виключного
права інтелектуальної власності відповідним національним законодавством,
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промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем,
географічні зазначення, зокрема зазначення походження, зазначення джерела
походження, сорти рослин, охорону конфіденційної інформації та захист від
недобросовісної конкуренції, як це передбачено статтею 10 bis Паризької
конвенції про охорону промислової власності (1967 року) (далі - Паризька
конвенція).
Можна зробити висновки, що посилення захисту прав інтелектуальної
власності фактично означатиме підвищення захисту інвестицій у нові
технології та інноваційні продукти. ЄС та Україна постійно розвиваються, а
тому поява нових соціально – економічних реалій та регуляторних потреб
об’єктивно вимагатиме від сторін Угоди шукати відповіді на нові виклики та
розвивати взаємне співробітництво, виходячи за межі простої імплементації
положень Угоди про асоціацію
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ПРАЦЕЗДАТНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ЗА
КОРДОН: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ
В сучасному світі в умовах постійних соціальних змін, посилення процесу
глобалізації явище трудової міграції набуло величезних масштабів і
торкнулося з тим чи іншим ступенем інтенсивності усіх сучасних суспільств,
соціальних спільностей і груп. І Україна тут не є виключенням На жаль, в
контексті світової міграційної практики український соціум на сьогодні
виконує роль експортера робочої сили для сусідніх держав та держав з
найпривабливішими соціально-економічними умовами для роботи і життя. І
ця тенденція з роками тільки посилюється. На сьогодні у пошуках кращого
життя з нашої країни щохвилини їдуть дві людини. За різними статистичними
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даними, за кордоном сьогодні працює кожен сьомий українець, тобто більш як
7 мільйонів громадян працездатного віку. За підрахунками соціологів, в
середньому близько 50 людей на добу взагалі назавжди покидає Україну [1].
В останні роки контингент українських емігрантів значно помолодшав,
що свідчить про те, що саме молодь почала активно полишати територію
України. Зокрема, за офіційними статистичними даними, більшість трудових
мігрантів з України – це особи віком 20–34 роки. Згідно із соціологічними
дослідженнями («Рейтинг», Research & Branding Group), кожен третій
українець хотів би емігрувати. При цьому, емігрантські настрої в Україні серед
молоді зараз активно посилюються: серед наших співгромадян у віці від 18 до
30 років готові виїхати 55%, від 30 до 40 років – 47% [2].
Негативним аспектом міграції української молоді є виїзд за кордон осіб з
вищою освітою, на підготовку яких витрачалося чимало бюджетних коштів,
що призводить до втрати Україною значного інтелектуального потенціалу.
Висококваліфіковані ж спеціалісти, на підготовку яких витрачалося чимало
бюджетних коштів, за кордоном нерідко погоджуються займатися
малокваліфікованою і не престижною працею, з метою хорошого заробітку.
Як типові процеси, можна виділити кілька потоків зовнішньої трудової
міграції української молоді:
а) виїзд на постійне місце проживання з виходом на ринок праці;
б) трудова міграція (робота за кордоном під час літніх канікул);
в) виїзд на навчання при одночасному влаштуванні на роботу (деякі – на
обмежений час, або ж робота носить нелегальний характер);
г) виїзд на стажування з одночасною роботою за наймом [3, с. 132 ].
Що стосується основних причин міграції української молоді, то їх можна
поділити на 2 вида – об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних належать:
а) низький рівень життя, включаючи неналежні житлові умови;
б) існуючий в сім’ї досвід зовнішньої міграції;
в) сприяння молоді в трудовій еміграції приймаючими країнами.
Але головною причиною, через яку українці продовжують їхати і на
заробітки, і на постійне проживання за кордон, є різниця в оплаті праці.
Соціологічні дослідження свідчать: 51,5 % молодіжного контингенту
переконані в тому, що за кордоном вони зможуть заробляти більше. І ці
сподівання не безпідставні. Якщо в Україні середня зарплата дорівнює
250 євро, то у Польщі – 750, в Чехії – 870, Італії – 1760, Німеччині – 2300, Ірландії
– 2500 євро [4]. З огляду на це, зростання середньої зарплатні до 10 тис. грн, яке
обіцяє уряд, для заробітчан не стане аргументом, щоб працювати вдома.
Щодо суб’єктивних причин, то до них можна віднести:
а) психологічну схильність та готовність до мобільності та пошуку нових
підходів реалізації своїх прав (на працю, на пересування, на освіту), бажання
змінити спосіб життя;
б) бажання одержання коштів для початку самостійного життя, здобуття
матеріальної незалежності;
в) підвищення професійної та інтелектуальної компетенції;
г) пізнання світу у його різноманітності.
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Трудова міграція молоді негативно впливає на демографічну, соціальну й
економічну ситуацію в Україні. В першу чергу, молодіжна міграція зумовлює
падіння економіки. Аналітики констатують: через відтік трудових кадрів
Україна недоотримує близько 40 млрд грн щорічно. Адже не розвивається
виробництво, технології, не з’являються нові робочі місця. Між тим, у світі в
основному саме молодь займається підприємництвом, створює інновації, Подруге, якщо з країни виїжджає молодь, така країна стає не привабливою для
потенційного інвестора. Крім того, якщо виїжджає молодь, зменшується
народжуваність, чисельність населення, За даними Державної служби
статистики, починаючи з січня 2018 року кількість громадян, які проживають
у нашій країні, зменшилась на 165,6 тисяч осіб. Станом на жовтень 2018 року
чисельність населення в країні становила 42,22 мільйона осіб (у січні 2018
року було 42,39 мільйонів осіб). Крім того, в період з січня по вересень 2018
року смертність майже в 2 рази перевищувала народжуваність. На 100
померлих українців припадає всього 59 новонароджених. В Організації
Об’єднаних Націй підрахували, що через відтік трудових мігрантів на селення
України до 2050 року може скоротитися на 18 % – до 36 млн осіб, країна
ризикує остаточно перетворитися в край старих і дітей [5]. А це означає
старіння нації. Адже вже зараз в Україні 12,2 мільйона пенсіонерів, з них
приблизно 9,5 мільйона отримують пенсію за віком. Тоді як в Україні лише 10
мільйонів працюючих, які постійно сплачують єдиний соціальний внесок,
тобто пенсіонерів приблизно на 2,2 мільйона більше, ніж працюючих. Тож
реально вимальовуються перспективи коллапсу пенсионной системы
держави [1]
Ще один негативний демографічний наслідок трудової міграції
української молоді за кордон – руйнація українських молодих сімей. Ще більш
складною сімейною проблемою є виховання дітей міґрантів, залишених в
Україні, особливо у випадках тривалої відсутності обох батьків. Ще ніколи в
Україні так гостро не стояла проблема соціального сирітства, адж сьогодні
понад 200 тис. дітей сучасних українських «гастарбайтерів» позбавлені
батьківського піклування. Статистика свідчить – практично половина дітей не
отримує належного догляду з боку батьків, бо виховують їх бабусі-дідусі, або
вони перебувають під опікою інших родичів [6, с. 111].
Отже, міграція працездатної молоді за кордон – це величезна проблема
для такої країни, як Україна. Тому для того, щоб молодіжної міграції
уникнути, або хоча б скоротити її рівень, державі необхідно докласти чимало
зусиль. Перш за все, необхідно створити відповідну програму, яка б надала
можливість випускникам ЗВО, отримавши диплом, знайти роботу у
відповідності із освітніми навичками, де вона могла б проявити себе, як
хороший фахівець у своїй галузі. Також необхідно забезпечити відповідний
соціальний захист молоді, до якого можна віднести: надання першого
робочого місця випускникам, житла молодим сім’ям та забезпечення
відповідних умов праці, гідної заробітної плати. На жаль, в Україні, головною
проблемою залишається те, що така політика проводиться лише епізодично,
несистемно, відповідно реальні зміни є малопомітними. Тому слід докорінно
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змінювати принципи введення та темпи реалізації відповідних реформ та
програм. Молоді люди додому повертатимуться тоді, коли бачитимуть у своїй
країні перспективи розвитку.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ УСУНЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА З ПОСАДИ
У демократичній країні обов’язковим елементом розподілу державної
влади та неодмінною складовою системи стримувань і противаг має бути
правова процедура відповідальності вищих посадових осіб, повною мірою
узгоджена з конституційними гарантіями їх діяльності. Цілком обґрунтована
й необхідна для виконання державних функцій недоторканість Президента
України не може свідчити про необмеженість його повноважень і перебування
над законом. Особливої актуальності в період незалежності України в
наукових дослідженнях та законодавчих ініціативах набули проблеми
правового регулювання інституту імпічменту Президента як основного виду
конституційно-правової відповідальності та єдиної процедури дострокового
припинення Верховною Радою його повноважень у разі вчинення злочину.
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Зазначені
питання
ґрунтовно
вивчались
такими
вченимиконституціоналістами та політологами, як Балан С.В., Беляєва М.В.,
Баргілевич М., Кононенко Н., Кресіна І.А., Малкіна Г.М., Мартинюк Р.В.,
Наливайко Л.Р., Павловська Н.Г., Ребриш Б.Ю., Серьогіна С.Г., Тодика Ю.М.,
Цимбалістий Т.О., Яворський В.Д. та багатьма іншими [2,3,4,5]. Необхідність
удосконалення національного законодавства у цій сфері спонукала суб’єктів
законодавчої ініціативи до подання до Верховної Ради України щонайменше
шести, починаючи з 2011 року, законопроектів, які залишилися
нереалізованими.
Пошук конституційно-революційного способу вирішення питання
усунення Президента від влади у 2013-2014 році набув особливого значення
для здійснення публічної влади. Питання як у конституційно-правовий спосіб
вийти з політичної кризи, спричиненої протиправними діями глави держави,
зупинити масові протести та стабілізувати розвиток держави є і нині
актуальною темою для міркувань.
Відповідно до чинної Конституції Президент є главою держави. Хоча, по
суті, він не відноситься до жодної з гілок влади: законодавчої, виконавчої чи
судової, але має функції контролю, формування та арбітражу: впливає на
призначення уряду, який відповідальний перед ним, а парламент затверджує
його.
На сьогодні чинне законодавство передбачає чотири підстави для
дострокового припинення повноважень Президента України. Відповідно до
статті 108 Конституції України зазначено наступні підстави дострокового
припинення повноважень Президента України: по-перше, це смерть
Президента; по-друге, це відставка за власним бажанням; по-третє, це
імпічмент; і останнє, це відставка за станом здоров’я [1]. Відставка за станом
здоров’я має бути підтверджена медичним висновком, встановлена на
засіданні Верховної Ради України більшістю від конституційного складу,
а це - 226 народних депутатів, окрім, цього має бути письмове подання
Верховного Суду.
Досить актуальним і цікавим є питання усунення Президента з поста в
порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Для того, щоб ініціювати процедуру імпічменту, потрібно, щоб 1/3 від
конституційного складу Верховної Ради України проголосувала за це, далі
створюється спеціальна слідча комісія, куди входить спеціальний прокурор і
спеціальний слідчий. Звинуватити Президента може лише 2/3 від
конституційного складу Верховної ради України, а усунути з поста можливо,
за умови, що 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України
проголосують за це, за наявності висновку Конституційного Суду України про
відповідність процедури імпічменту конституції України і висновку
Верховного Суду України про те, що в діях Президента України містяться
ознаки державної зради або іншого злочину. Інститут імпічменту президента
як один із засобів дострокового припинення влади Президента, є водночас
інститутом політичної відповідальності та сутнісно парламентським засобом.
Зважаючи на недоторканність Президента, процедуру імпічменту слід
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розглядати як позасудовий конституційний процес, вона хоч і закріплена у
ст.111 Конституції, проте її реалізація практично не можлива та процедура
надміру тривала, до того ж Президент має істотний вплив на виконавчу владу
[1]. Цьому підтвердженням є антикорупційна революція 2013-2014 року, коли
не зважаючи на спроби здійснення процедури імпічменту, підставою для
усунення Президента В.Ф. Януковича стало залишення ним країни, що не є
умовою, визначеною Конституцією України для дострокового припинення
повноважень. До сьогодні не прийнято закон «Про імпічмент Президента».
Також, варто згадати, що ще однією конституційно-правовою підставою
відповідно до статті 108 Основного Закону є відставка Президента за власною
ініціативою. У контексті подій 20-21 лютого 2014 слід розглядати відставку
Президента за такою підставою як самоусунення. Відповідно до статті 109
Конституції України передбачається, що відставка набуває чинності одразу
після особистої заяви главою держави на засіданні Верховної Ради України
[1]. Останнє має очевидне пояснення, адже Президент є главою держави та діє
від імені її народу, Президент, обраний народним волеявленням, тому і має
складати свої повноваження перед народом. У разі повідомлення рішення про
відставку через представників або будь-яким іншим способом, як шляхом
подання заяви через засоби масової інформації чи комунікації, наприклад,
радіо, така відставка не буде вважатися конституційно-правовим способом.
Проте в Конституції відсутні вимоги до змісту такої заяви, окрім того, що має
бути зрозумілим рішення Президента про складання своїх повноважень,
оголошення причини такого рішення відбувається на розсуд Президента.
Прикладами подібних заяв можуть бути: заява Пала Шмітта, Президента
Угорщини; Шарля де Голля, Президента Франції.
Після усіх цих процедур тимчасово на період до обрання і вступу на
посаду нового Президента України, повноваження глави держави переходять
до голови Верховної Ради України. Рішення Президента має бути
самостійним, незалежним, оголошеним публічно та відкрито на засіданні
Верховної Ради України.
З огляду на вищенаведене можна зробити висновок, що сучасне
законодавче регулювання процедури імпічменту Президента України через
неузгодженість між конституційною та кримінальною відповідальністю,
парламентським застосуванням цього порядку і здійсненням правосуддя
виключно судами, недостатність законодавчої регламентації окремих
процедурних елементів надає інституту ознаки декларативності. Його
реалізація за чинним порядком є практично неможливою та викликає
обґрунтований сумнів у правомірності. На сьогодні в Україні немає єдиного
закону, яким би регулювався механізм реалізації конституційних приписів
статусу глави держави, вважаємо, що існує гостра потреба в прийнятті
спеціального Закону «Про Президента України». У ньому, окрім інших
питань, які стосуються правового становища глави держави, слід детально
врегулювати механізм притягнення Президента України до відповідальності,
конкретизувати процедури дострокового усунення його з посади, уточнити
межі правового імунітету. При цьому, на наш погляд, обґрунтованим буде
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поширити принцип невідповідальності на політичну діяльність глави держави,
не пов’язану з правопорушеннями. Тож, проведення процедури відставки мало
б бути конституційно-правовим завершенням усунення Президента з посади у
період антикорупційної революції 2013-2014 року.
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СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО МІФУ ТА ЙОГО ПОЛІТИЧНА
ЗНАЧУЩІСТЬ
Міф у сучасному політичному світі перетворюється на дієвий інструмент
впливу на масову свідомість, тим самим, являє собою сутнісний елемент у
структурі політичного світогляду. Боротьба за владу, її легітимація,
утвердження нової політичної ідеології тощо, усе це – завдання для реалізації
яких використовується політичний міф [3, с. 49].
На сьогоднішній день актуальність цієї проблеми обумовлена потребою в
певній мірі до міфологізації суспільства та його політичної свідомості.
Помітне панування політичного міфу у сучасному світі викликає низку
питань, яких потрібно дослідити, тим самим, з’являється потреба у розширенні
знань про сам міф [2].
Різноманітні прояви, причин та наслідки існування міфу досліджувалися
у працях зарубіжних та вітчизняних політологів, філософів, соціологів таких
як С. Антоненко, А. Бергсона, М. Головатого, Е. Доценко, М. Еліаде,
Ж. Сореля, К. Юнга, З, Фрейда, Ю. Шайгородського та інших [2].
Метою нашого дослідження є вивчення сутності та функціональної
значущості політичних міфів у політичному житті суспільства.
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Політичний міф – це інтегрована форма міфологічної і політичної
дійсності, форма позараціонального віддзеркалення та інтерпретації в
індивідуальній і масовій свідомості, політичній реальності та суспільних
цінностей. Культ, ритуал, звичай тощо, все це є формами існування міфу за
допомогою яких міфологізується суспільна свідомість [3, с. 50].
Існують три складові які передбачають створення політичного міфу:
мотиваційна, ціннісна і комунікативно-смислова. У сучасному світі ми
визначаємо такі його ознаки: консервативність, всезагальність, символічний
супровід, персоніфікований та маніпулятивний характер тощо. Суб’єктами
політичної міфології зазвичай виступають конкретні політичні угрупування
(рухи, партії), органи державної влади, етнічні спільноти, окремі особистості
[3,с.51].
Політичні міфи пов’язані насамперед з духовним життям людини,
суспільства тому, що воно є основою людської діяльності [1,с.37]. Вони
містять перекручений і містифікований образ певної економічної і політичної
ситуації, тим самим здатні до швидкого поширення в суспільній свідомості,
зокрема за допомогою засобів масової інформації. Віра людей у політичні
міфи дозволяє зрозуміти невідоме, далеке минуле та сьогодення.
Найважливішими функціями політичного міфу є наступні: апологетична
(виправдання існуючого порядку), експлікативна (роз’яснювальна) та
маніпулятивна (маніпулювання свідомістю людини, групи та суспільства в
цілому) [1,с.41].
Таким чином політичний міф виступає одним із важливих елементів у
процесі створення концепцій державотворення, національних ідей та інших
принципів суспільного розвитку [3,с.52]. Політичні міфи, які пов’язані
схожими за своєю природою політичними подіями та явищами часто мають
багато інтерпретацій (роз’яснень, тлумачень). Однак усі вони тим чи іншим
чином є засобом ідеологічного впливу на суспільство [1,с.43].
Політичні міфи безпосередньо пов’язані з владою (зосередженні навколо
неї), тому саме призначення політичного міфу полягає у легітимізації
політики, політичного порядку та режиму, діяльності окремих політичних
лідерів [1,с.46]. Міфи які пропонуються суспільству різними політичними
силами, зазвичай стосуються їх бачення на подальший розвиток держави,
політичний устрій, виборчі процеси та інші, не менш важливі події
політичного життя, внутрішньої та зовнішньої політики країни тощо.
Оскільки влада має постійну потребу в символах, які будуть її
уособленням, політичний міф виступає атрибутом політичної системи. В
основу політичної поведінки індивідів та груп покладена політична міфологія,
яка може стати рушійною силою сучасного політичного процесу [3,с.52].
Отже, виходячи з вище викладеного, можна дійти до такого висновку, що
політичний міф широко використовується у політичному житті, головним
чином, як засіб маніпулювання масами, групами та суспільством в цілому. Він
є важливим елементом у процесі створення концепцій державотворення та
інших принципів суспільного розвитку так як поєднує свідоме і несвідоме,
реальне й ідеальне, раціональне та ірраціональне.
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Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що успішна розбудова
власної держави неможлива без залучення до цього процесу талановитої
молоді. Адже над нею не тяжіють ідеологічні догми і стереотипи, її не лякають
масштаби та глибина змін, вона має стратегічне мислення, готова постійно
розширювати свої знання та започатковувати інноваційні процеси.
На сучасному етапі авторитетні міжнародні організації, виходячи із
важливої ролі молоді у процесах державотворення, розвитку громадянського
суспільства, постійно наголошують на необхідності пильної уваги до
молодіжних проблем. Так, у документах ООН зазначається, що зі зростанням
кількості молоді на планеті вона стає наймогутнішим фактором у формуванні
суспільства. За даними Комісії ООН з міжнародних гуманітарних питань, до
кінця ХХІ століття люди віком до 30 років становитимуть майже 60%
населення земної кулі, а до 25 років – близько 50% [1, с. 88]. Вже сьогодні
молодь в багатьох аспектах визначає політичний, економічний, соціальний,
культурний розвиток сучасного суспільства. Водночас Комісія визнала молодь
найбільш уразливою групою людей, якій в низці держав не приділяється
достатньо уваги, а їх матеріальне становище є досить низьким.
Певною мірою це стосується і молоді України. З одного боку, у державі,
постійно наголошується, що молодь є важливою рушійною силою процесу
відродження української державності, а з іншого – державні органи надто
повільно реагують на низку суб’єктивних та об’єктивних перешкод, які
заважають молоді реалізувати свій державотворчий потенціал. Сучасні
дослідники слушно зауважують, що визначення та подолання таких перешкод
є передумовою залучення молоді до державотворчих процесів. Саме тому
держава та суспільство мають забезпечити рівні можливості для розкриття
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творчого, професійного, інтелектуального потенціалу молоді, набуття
молоддю соціального досвіду, формування вміння жити в громадянському
суспільстві,
формування
загальнолюдських
ціннісних
орієнтацій,
утвердження
здорового
способу
життя,
якісну
освіту,
конкурентоспроможність на ринку праці, підтримку сімей, випереджальний та
інноваційний розвиток молодіжного підприємництва [2, с. 186].
Важливим напрямком участі української молоді у державотворчих
процесах є її залучення до системи управління на всіх рівнях. Значну роль у
реалізації цього завдання відіграють молодіжні громадські організації. Вони
залучають молодь до державного управління й місцевого самоврядування
через створення органів молодіжного самоврядування, дорадчоконсультаційних структур при органах державної влади та місцевого
самоврядування, груп з розробки політики тощо [3]. На залучення молоді до
роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування,
спрямована і низка законодавчих актів України. Серед них – Закон України
«Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 роки»,
ухвалений 18 листопада 2003 р. У ньому, зокрема, визначено конкретні заходи
з метою реалізації поставленого завдання. Серед найважливіших:
– удосконалення системи добору соціально активної, талановитої молоді для
навчання в освітній галузі «державне управління», стажування в місцевих
органах виконавчої влади з подальшим залученням до роботи на державній
службі та до кадрового резерву цих органів;
– сприяння діяльності координаційних рад з питань молодіжної політики;
– підтримка спільних програм молодіжних громадських організацій та органів
виконавчої влади, спрямованих на стажування, здобуття фахових навичок,
залучення молоді до роботи в органах державної влади;
– впровадження позитивного зарубіжного досвіду роботи з молодими
державними службовцями [4].
Посилення уваги до молоді, активне використання її креативності,
великого державотворчого потенціалу сприятиме більш ефективній реалізації
завдання розбудови України як вільної, демократичної. незалежної
європейської держави. Саме ця ідея є наскрізною у такому документі як
«Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року»,
затвердженому указом Президента України 27 вересня 2013 р. [5], а також у
Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016–2020 рр., схваленій Постановою Кабміну України від 30.09. 2015 р. [6].
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Думанська Настасія
Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕМПЕРАМЕНТ І ПРОФЕСІЙНА САМОВИЗНАЧЕНІСТЬ
Мета: узагальнити результати наукових досліджень, які підтверджують
необхідність врахування типу темпераменту у процесі вибору професійної
діяльності.
Дану проблему досліджували: І.П. Павлов, Г.Ю. Айзенк, Б.М. Теплов,
Т.А. Блюмина.
Проживаючи у соціумі ми не одноразово помічали, що кожна людина це
як не прочитана книга цікава, різноманітна та нестандартна. Хтось швидший,
хтось повільніший, хтось відповідальний, а хтось абсолютно байдужий. Усе це
та багато іншого може пояснити таке поняття, як темперамент. Темперамент –
головна властивість особистості. Його вважають найбільш стійкою
характеристикою особистості людини, яка майже не змінюється впродовж
життя і виявляється в усіх сферах життєдіяльності [1]. Стародавній опис
темпераменту належить «батькові» медицини Гіпократу (бл. 460-377рр. до
н.е). Саме він першим спробував з’ясувати, чим зумовлюються індивідуальні
відмінності в поведінці людей. Він та його послідовник Гален(давньогрецький
лікар, бл. 130- 200 рр. н.е.) дійшли висновку, що ці відмінності зумовлені
різними співвідношеннями основних видів рідин в організмі людини [2]. Але
на даний час темперамент не тільки визначає характер людини, а й допомагає
їй визначитися із її майбутньою професією. Але як же людині визначити, який
темперамент властивий саме їй? А саме головне, як за допомогою
темпераменту визначитися із майбутньою професією?
Дуже велику роль темперамент відіграє у виборі професії. Адже
правильно підібрана професія, яка відповідатиме психологічному стану
людини забезпечить чітке виконаня нею завдання, вона це робитиме з
задоволення і намагатиметься виконати його якнайкраще. Для початку, є
чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.
Отже, Холерик – це людина із сильною, неврівноваженою, рухливою
нервовою системою, яка відзначається перевагою збудження над
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гальмуванням. При зустрічі з труднощами, він відчуває запал і азарт. Його
приваблюють ризик і активне дозвілля. Іноді має схильність переоцінювати
свої можливості. Незважаючи на енергійність, холерик не завжди доводить
справу до кінця. Він може досягти успіху у професійній діяльності, пов’язаній
з людьми, встановленні зв’язків, а також там, де потрібно здобути
прихильність співрозмовника. Для холериків найкраще підходять професії:
кореспондента радіо- і телеведучого, фахівця з продажу, перекладача,
екскурсовода. Також холериків найбільше серед приватних підприємців і
бізнесменів.
Сангвінік – це людина із сильною, врівноваженою, рухливою нервовою
системою, для якої властива велика швидкість реакцій. У колективі сангвініка
сприймають активною, життєрадісною і доброзичливою людиною. Сангвінік
урівноважений, зовні він може здаватися неспокійним, але всередині зберігати
спокій. Їх вирізняє об’єктивна самооцінка, яка може бути адекватною, але
іноді злегка завищеною. У сангвініка виражені організаторські здібності.
Сангвінікам відповідають професії вчителя, адміністратора, кореспондента,
фахівця з підбору персоналу, продавця, бармена, бухгалтера, технолога,
юриста.
Флегматик – це спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і
завзятий трудівник життя, вирізняється найстабільнішим типом нервової
системи. Він характеризується врівноваженістю, здатністю витримувати будьякі стреси, має дуже низьку емоційність. Повільний темп мовлення,
неквапливість рухів, відсутність метушні свідчать про те, що перед вами
справжній флегматик. Флегматик може з успіхом впоратися з професіями
диспетчера, лаборанта, агронома, інженера, ветеринара, системного
адміністратора, ювеліра, коректора.
Меланхолік – це людина зі слабкою, неврівноваженою, малорухливою
нервовою системою, яка володіє підвищеною чутливістю навіть до слабких
подразників, а сильний може спричинити в них «зрив» Емоційність,
вразливість, а часом тривожність характеризують меланхоліка. У спілкуванні
він тактовний, уважний і спостережливий, проте не може довго розмовляти з
людьми, особливо з тими кого мало знає. Меланхоліки важко переживають
невдачу і гостро реагують на критику. Вони досягають успіху у таких сферах
як література, образотворче мистецтво, кінокритика, а також як ІТ-фахівці,
економісти і архітектори [3].
Для того, щоб визначити тип темпераменту кожної людини,
використовують опитувальник Айзенка. [4].
На завершення необхідно сказати, що для вибору професії потрібне
поєднання різних якостей і навіть, якщо професія, про яку людина мріє, не
відповідає її темпераменту обов’язково, можна знайти іншу, яка повністю
відображатиме внутрішню сутність та в якій зможете стати справжнім
професіоналом. Основою такого оптимістичного висновку може бути висока
зцікавленість і мотивованість до обраної сфери професійної діяльності, що
приваблює не лише кінцевим результатом, а й самим процесом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Життя не можна уявити без хвилювань та напруження . Люди постійно
стикаються з фізичним та психологічним тиском. Наше оточення безперервно
змінюється: погода, фінансовий стан, професійні успіхи, виборчий процес,
стан здоров’я. Зростає соціальне напруження, пов’язане зі станом економіки,
впливом засобів масової комунікації, ефективністю влади. Стрес є
найпоширенішою формою соціальної напруженості. Він є універсальним
механізмом для адаптації до змін у середовищі та соціумі .
Термін «стрес» (з англ. stress – «напруження», «тиск») був введений
американським фізіологом Уолтером Кенноном у 1932 році. Більш широкого
вжитку термін набув завдяки канадському ендокринологу Гансу Сельє, який
пояснив основні механізми адаптації організму.
За визначенням Ганса Сельє стрес є неспецифічною, стереотипною
відповіддю організму на будь-яку потребу, що виникає [1]. Всі фактори, які
викликають стрес, називаються стресорами чи стресорними факторами. Вони
можуть бути
фізичними, хімічними, геологічними (природні стихії),
біологічними, соціальними.
Під час соціальної напруженості стрес може впливати на поведінку
людини як позитивно, так і негативно. Індивід може ігнорувати небезпеку і
намагатися співіснувати з нею; боротися з небезпекою; втікати від небезпеки
або робити спроби її уникнути.
Реакція людини на стрес залежить від психологічних (темперамент,
характер) та соціально-психологічних якостей (спрямованість, переконання).
В сучасному світі виникло таке поняття як соціальний стрес. Його
викликають чисельні фактори: це й побутовий стрес, це стрес вдома і на
роботі, це фінансовий стрес, екологічний стрес, це відчуття тривоги, депресії,
невпевненості в завтрашньому дні [2].
На психічну стабільність громадян України, їх готовність долати важкі та
несподівані ситуації негативно впливають соціально-психологічні, соціально47

економічні, політичні процеси в країні. Стресові стани у людей викликає
великий рівень безробіття та міграція населення. Міграція руйнує зв’язки з
родинні та історичні зв’язки. Безробіття знижує активність людини, її
фінансову стабільність. Крім того, результати досліджень підтверджують, що
стрес, який поширюється в масштабі всього суспільства, також пов’язаний з
підвищенням рівня злочинності, у тому числі з вбивствами, нападами при
обтяжуючих обставинах, зґвалтуваннями, пограбуваннями, викликає війни,
тероризм та інші прояви насильства у суспільстві.
Протягом 30 листопада - 14 грудня 2018 року Київський міжнародний
інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки.
Методом інтерв’ю було опитано 2034 респонденти віком від 18 років і старше,
що мешкають в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У
Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на
територіях, що контролюються Україною. Вибірка репрезентативна для
населення України віком від 18 років.
Згідно з дослідженням КМІС, 52% опитаних протягом 2018 року
пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно з 2017 роком їх кількість
суттєво не змінилася (у 2017 р. було 53%). Спостерігається зменшення
сумарної частки респондентів, які відчували свою безпорадність і втрачали
віру в себе (17 відсоткових пунктів у 2018 р. проти 21 у 2017 р.), а також тих,
кому довелося втратити роботу й опинитися без засобів до існування
(відповідно, 11 відсоткових пунктів проти 15). Водночас на три відсоткові
пункти зменшилася кількість людей, що пережили інші стресові ситуації –з 16
у 2017 до 13 у 2018.
Найчастіше в 2018 році українці переживали вісім видів стресових ситуацій:
- Пережили важку хворобу, операцію 12% опитаних, що на 3 відсоткових
пункти більше, ніж у 2017 році.
- Відчували свою безпорадність 10% респондентів (у 2017 році таких було
13%).
- Смерть близьких пережили 9% опитаних проти 7% у 2017 році; різниця
незначуща.
- Важку хворобу близьких довелося пережити 9% респондентів, що на 3
відсоткових пункти менше, ніж у 2017 році.
- Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 8% опитаних, так само,
як і у 2017 році.
- Опинилися без засобів до існування 6% опитаних - це на 2 відсоткові
пункти менше, ніж у 2017 році.
- Втратили віру у власні сили 6% опитаних, що на 1 відсотковий пункт
менше, ніж у 2017 році; різниця незначуща.
- Втратили роботу та стали вимушено безробітними 5% опитаних проти 7%
у 2017 році, різниця незначуща [3].
Порівняння показників видів стресу у 2018 році та у 2013 році показує,
що кількість тих, хто пережив хворобу чи смерть близьких, зросла на 2% та на
2% знизилась кількість тих, хто пережив інші стресові ситуації, інші різниці
становлять ще менше відсотків.
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У 2018 році порівняно з 2017 роком зменшився відсоток тих, хто втратив
роботу і засоби до існування з 15 до 11, відчув «безпорадність та відчай, втрату
віри в себе» з 21 до 17.
В 2013 році 48% опитаних не переживали жодних стресових ситуацій.
Цей показник у 2014 ‒ 2015 роках становив лише 35% та 34%, у 2016 ‒
2017роках ‒ 42%, в 2018 знизився до рівня 2016 року.
Безперечно змінити соціально-економічні чинники, які викликають стрес
практично неможливо самостійно. Однак, можна змінити своє ставлення до
ситуації. Для того, щоб успішно долати стресові ситуації, треба детально
вивчати себе. Кожна людина має свою реакцію на стреси. Існують
рекомендації щодо зниження нервового напруження:
1. Зміцнення сімейних зв’язків.
2. Підтримка дружніх відносин.
3. Духовність.
4.Турбота про домашніх тварин.
5.Інтереси і хобі.
6. Неформальний підхід на вихід із важкої ситуації.
7. Медитація і заспокоєння.
8. Сміх, обійми, поцілунки
9. Встановлення контакту з оточуючими.
10. Фізичне навантаження та припинення шкідливих звичок. [4].
Отже, зниження соціального стресу у суспільстві можливе через
зниження стресу на індивідуальному рівні.
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ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Становлення особистості як суб’єкта діяльності відбувається не тільки в
процесі оволодіння нею суспільно-історичними формами діяльності, не тільки
в її здійсненні, але й в організації своєї діяльності та активності.
Суспільство не стоїть на місці, воно безперервно змінюється,
розвивається під впливом певних об’єктивних законів. Будь-яка людина
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представляє собою унікальне явище, у неї в процесі життя складаються свої
погляди, уявлення, цілі та інтереси.
Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні саме завдяки інтересу до
знання, так і процес їх придбання можуть стати рушійною силою розвитку
інтелекту і важливим чинником виховання всебічно розвиненої особистості.
Тому метою даної роботи є дослідження взаємозв’язку інтересу та активної
пізнавальної діяльності людини, а також значення інтересу в становленні
особистості.
Вчення про інтерес як соціальне явище посідало значне місце в усіх
філософських системах. Науковому вивченню причин активності людини
поклали початок великі філософи давнини – Геракліт, Демокрит, Сократ,
Платон, Аристотель, Лукрецій тощо. Вони визначають «потребу» як
першопричину способу життя людей, вчинків окремої людини й розвитку
суспільства в цілому. Найбільш значущою для розвитку проблеми була спроба
створити теорію інтересу, яку здійснив французький просвітник Гельвецій,
який назвав пізнавальний інтерес «пружиною духовного розвитку людини».
Доповненням класичних традицій у тлумаченні природи інтересу стали
погляди таких філософів як П. Гольбах, І. Бент, Дж. Міляк, В. Остеман, К.
Штултер та інші.
Місце і роль інтересу у формуванні і розвитку пізнавальної активності
людини вивчали спеціалісти в галузі психології та педагогіки Л.П. Аристова,
Т.І. Шамова, Г.І. Щукіна, П.М. Лебедєв, а також велику увагу цій проблемі
приділяли В.І. Лозова, Ш.А. Амонашвілі та інші.
Суб’єктом пізнання виступає особистість зі своїми переживаннями, що
визначається її ставленням до навколишнього світу, суспільного буття, інших
людей і самої себе. Способом існування особистості є її розвиток, а діяльність
є важливим фактором цього розвитку. Таким чином, особистість проявляється
і розвивається в діяльності.
Активність особистості в діяльності виступає в різних конкретних
формах: працездатності, дієздатності, індивідуальних здібностях особистості
тощо. Діяльність – це специфічна форма суспільного буття людей, що полягає
в цілеспрямованому перетворенні природної і соціальної дійсності.
Найавторитетніший педагог XIX ст., основоположник наукової
педагогіки й народної школи К.Д. Ушинський вважав, що «діяльність за своєю
суттю – обов’язкова боротьба і подолання перешкод. Жодна діяльність
неможлива без перешкод, без прагнення подолати ці перешкоди і без дійсного
подолання їх» [5, с. 159].
Одним із найважливіших факторів, поряд із здібностями, знаннями і
навичками є мотив, який забезпечує успіх у діяльності. Мотив – це сукупність
спонукальних факторів, що викликають активність в організмі та визначають
його спрямованість.
На відміну від мотивів мета людської діяльності завжди усвідомлена.
Потрібно розрізняти значення кінцевої та проміжної мети. Так, досягнення
кінцевої мети рівнозначне задоволенню потреби, тоді як проміжною є мета,
поставлена людиною як умова досягнення кінцевої мети.
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Особистість, реалізуючи певні потреби, інтереси в конкретній діяльності,
виявляє ті чи інші свої якості, серед яких є і пізнавальна активність. Потреби
є одним із важливих факторів, що спонукають суб’єктів до активної
діяльності. Потреба – це стан індивіда, створений відчуттям потреби в
суб’єктах, необхідний для його існування та розвитку, який є джерелом його
активності [2, с. 287]. Формою вияву матеріальних і духовних потреб є інтерес,
який відіграє істотну роль у будь-якій її діяльності. Інтерес – це «сплав»
багатьох психічних процесів, що створюють особливий тонус діяльності [1, с.
79].
Лише тоді, коли є необхідність, яка спонукає людину до діяльності,
стимулюється і активність особистості. За тлумачним словником, «активний –
енергійний, діяльний; протилежний пасивності» [4, с. 5].
У науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення поняття
«пізнавальна активність», хоча в багатьох дослідженнях учені називають деякі
загальні істотні риси цього поняття. Пізнавальна активність – це ініціативне
виявлення інтересу людиною, її самостійності в мисленні, а також
енергійності і наполегливості у досягненні певних цілей.
Пізнавальні потреби, що виявляються в інтересі, спонукають особистість
активно відшуковувати способи і засоби їх задоволення, стимулюють
пізнавальну активність у здобуванні знань, сприяють поглибленню світогляду,
викликають прагнення працювати. Особливим видом інтересу є інтерес до
пізнання або як його прийнято тепер називати – «пізнавальний інтерес». Його
область – пізнавальна діяльність, в процесі якої відбувається оволодіння
необхідними способами, вміннями і навичками [3, с. 65-66].
Принципово важливою ознакою пізнавального інтересу вважається не
накопичення інформації в процесі вибіркової діяльності особистості, а активні
дії суб’єкта в її переробці. Тому ініціативність пошуку, самостійність у
здобутті знань є найхарактернішими проявами пізнавального інтересу. Інтерес
виступає формою прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямування
особистості на усвідомлення мети діяльності [2,с.146]. Він позитивно
стимулює та активізує всі психічні процеси і тим самим робить діяльність
людини енергійнішою. Неможливо, щоб людина мала якийсь інтерес і
водночас залишалась байдужою, бездіяльною. Якщо у неї виникає інтерес,
вона усвідомлює всю ситуацію, пов’язану з об’єктом її зацікавлення, відчуває
глибокий внутрішній зв’язок цього об’єкта зі своєю особистістю. Усе це
викликає в людини сильне, непереборне прагнення до об’єкту інтересу,
готовність наполегливо працювати, переборювати будь-які труднощі та
перешкоди.
Таким чином, можна зробити висновок, що саме завдяки інтересу людина
починає активну діяльність, він являється головним чинником розвитку і
самовдосконалення особистості. Саме інтерес примушує суб’єкта діяти
відповідно до інтелектуальної значущості та емоційної привабливості
предмета, а отже є спонукальним фактором активної пізнавальної діяльності
людини.
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ДИТИНИ В УКРАЇНІ
Однією із найголовніших проблем суспільства, у різні часи, була
неосвіченість населення з правами та обов’язками дітей і не знання своїх прав
самими дітьми.
Для подальшого розвитку людства, почали закріплювати дані
розпорядження у міжнародно-правових і національних актах, де чітко було
визначено засоби і заходи захисту прав дитини. З цього приводу М. Бочан
зазначила: «Захист прав дитини є одним із найважливіших в Україні, адже
ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки та захищеності у державі, стан
їхнього всебічного розвитку є одним із показників цивілізованості та
гуманності суспільства» [1].
Огляд чинного законодавства щодо захисту прав дітей та практики його
впровадження дає підстави для твердження про наявність в Україні певного
філософського, світоглядного конфлікту між баченням прав дитини з позицій
патерналізму, виразного піклувального підходу, та ідеями імпаурменту (від
англ. empowerment – наділення силою, повноваженнями), згідно із якими
потрібне заохочення дітей до активнішої реалізації своїх прав. Так, на думку
Ю. Тестера, потребує принципового перегляду сутність поняття «права
дитини», котре, як вважає цей автор, слід замінити концептуально новим
поняттям «безпека дитини» [2].
Унiверсaльним документом міжнаpoдного права щодо захисту прав
дитини є Конвенція ООН про права дитини, яка розроблена у 1979- 1989 рр.
20 листопада 1989 року Конвенція була прийнята резолюцією 44/25
Генеральної Асамблеї ООН і набула чинності 2 вересня 1990 р., до якої
приєдналися, в день відкриття її для підписання, 26 січня 1990 р 61 країна
світу.
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В Україні Конвенція ратифікована Постановою Верховної Ради України
№789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року. З того часу її норми почали діяти як
складові національного законодавства.
Конвенція затвердила масив прав дитини. Зокрема, право на життя, на
ім'я, на набуття громадянства, на батьківське піклування, на свободу совісті та
релігії, на особисте та сімейне життя, на недоторканість житла, на
користування послугами системи охорони здоров'я, на освіту, на відпочинок,
на правовий захист.
Для ефективного впровадження в Україні Конвенції про права дитини
доцільно: по-перше, активізувати роботу з впровадження інклюзивної освіти,
здійснити широкомасштабне інформування громадськості щодо такої освіти,
забезпечити належну підготовку педагогічних кадрів; по-друге, проводити
аудит закладів позашкільної освіти, центрів культурного розвитку дітей різних
форм власності.
На даному етапі розвитку в Україні діє Постанова Кабінету Міністрів
України Про затвердження Державної соціальної програми «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021
року. Це є державна соціальна програма, яка передбачає реформування
системи забезпечення прав дітей. Метою Програми є забезпечення послідовної
імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови
ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної
громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища
відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з
прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку,
затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення
нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у
частині дотримання прав дітей [3].
Основними завданнями з виконання Державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2021 року є [3]:
- розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та
безпеки дитини;
- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю,
інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей
зазначеної категорії в територіальній громаді;
- підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з
дітьми;
- забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю,
в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування
та реорганізація інтернатних закладів;
- посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;
- створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому
насильству над дітьми;
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- активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання всіх формам
насильства над дітьми;
- удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення
питань, що стосуються її життя;
- забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка
дитячих ініціатив;
- забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи
збройних конфліктів;
- впровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного
життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від
воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є
громадянами України та потребують міжнародного захисту;
- формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії
та інших форм екстремізму у дітей в умовах стрімкого розвитку
інформаційних технологій;
- формування громади, доброзичливої до дітей;
- удосконалення державної системи захисту прав та інтересів дітей.
Таким чином, з утворенням Організації Об'єднаних Націй і прийняттям її
Статуту захист прав дітей став одним з першочергових завдань світової
спільноти. На сьогоднішній день, діти є найменш захищеною соціальною
групою, залишається проблема відповідності формального закріплення
захисту економічних прав дітей, незважаючи на досягнутий прогрес у
поліпшенні становища дітей у суспільстві.
Реалізація державної політики захисту прав дітей у цілому та втілення про
затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року
ґрунтується на повному підході до вирішення проблеми забезпечення,
охорони та захисту прав дитини, які розуміються як певні можливості дитини
щодо її розвитку і росту в певних соціальних, економічних і духовних умовах.
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НАСЛІДКИ РІШЕННЯ СТОКГОЛЬМСЬКОГО АРБІТРАЖУ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Дана тема є досить актуальною в сучасному соціально-політичному
становищі України. Адже рішення арбітражу відкриває новий етап для
розвитку газового ринку в Україні, врегульовує спірні питання між
«Нафтогазом» та «Газпромом», дозволяє українському газовому ринку
перейти до повноцінного інтегрованого ринку ЄС.
Багато науковців досліджували дану тему, зокрема: Мосієнко Т.,
Даниленко А., Друг О. та інші, багато аналітичних досліджень проведено на
дану тему, зокрема центрами Dixi Group та S&P Globe Platts.
Метою даного дослідження є висвітлити основні аспекти спору між
сторонами та визначити наслідки рішення арбітражу для України.
Предметом спором між «Нафтогазом» та «Газпромом» було два
контракти, що були укладені у 2009 році, щодо купівлі-продажу російського
газу та транзиту російського газу через Україну, що ставили українську
сторону в невигідні умови.
Перший контракт про поставки газу зобов’язував український
«Нафтогаз» у 2009 році закупити не менше 40 млрд кубометрів палива, а
протягом наступних 2010-2019 років – не менше 52 млрд кубометрів. Принцип
«бери або плати» застосовувався до мінімальних обсягів поставок (41,6 млрд
кубометрів) [1]. Варто зазначити, що Україна не відбирала такої кількості газу,
тому встановлений обсяг поставок був завеликий, про це свідчать дані
Державної служби статистики (рис. 1).
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Рисунок 1 - Фактичні обсяги імпорту газу з Росії 2009-2016 рр.
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Наступними важливими пунктами договору були: прив'язка цін
природного газу до цін на нафту, нарахування пені за кожен прострочений
день платежу та позбавлення можливості здійснювати реекспорт російського
газу.
Дані умови були абсолютно не вигідні для «Нафтогазу», тому він вів
переговори з російською стороною щодо перегляду умов контракту. Проте,
«Газпром» не йшов на поступки. Згідно з оцінками «Нафтогазу», за
підсумками 2014 року, якби нічого не було змінено, дефіцит компанії міг би
досягти 142 млрд грн, що довелось би компенсувати за рахунок Держаного
бюджету України [3]. Тому у 2014 році було змінено керівництво
«Нафтогазу», перед яким постало питання збереження ліквідності компанії та
відновлення її платоспроможності.
У червні 2014 року українська компанія звернулась до Арбітражного
інституту Торгової палати у м. Стокгольм з метою переглянути кілька
ключових положень контракту на постачання. Основними позовними
вимогами української сторони були [3]:
- переглянути вартість російського газу, що був закуплений з 20 травня
2011 року до жовтня 2015 року;
- скасувати накладені «Газпромом» штрафи за невиконання умов «бери
або плати»;
- переглянути нижню межу обов’язкових обсягів для купівлі газу,
відштовхуючись від реальних річних потреб України;
- стягнути переплачені українською стороною з 2010 року кошти за
російський газ через привязку цін на газ до ціни на нафту;
- скасувати заборону реекспорту;
- скасувати одностороннє право «Газпрому» на призупинку постачання
газу.
«Газпром» в свою чергу подав зустрічний позов на «Нафтогаз» з вимогою
стягнути борг. Загалом, ініційовані у 2014 році провадження стали
найбільшим в історії комерційним арбітражем. Взаємні претензії склали біля
125 млрд дол., що загрожувало банкрутством як «Газпрому», так і
«Нафтогазу».
У грудні 2017 Арбітражний суд прийняв рішення стосовно питань
контракту, що стосуються поставки газу: ціноутворенню, положенню «бери
або плати», заборони на реекспорт та визнаннав недійсними інші положення,
які є необґрунтованими і суперечать принципам вільної конкуренції.
Арбітражний суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» на суму 56 млрд дол.
Загальна сума боргових зобов'язань «Газпрому» становить 2,56 млрд дол. [2].
Українська сторона отримала значну економічну вигоду. «Нафтогаз»
домігся зменшення у 10 разів майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі
газу у «Газпрому» з 42–52 млрд куб. м до 4–5 млрд куб. м, що відповідає
реальним потребам у імпорті газу.
«Нафтогаз» домігся перегляду в бік зменшення ціни газу відповідно до
ринкових умов, а також компенсації за переплату за періоди після квітня
2014 року, коли «Нафтогаз» ініціював перегляд ціни. Зокрема, ціна газу,
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отриманого «Нафтогазом» у 2 кварталі 2014 року, знижена на 27% – з
485 дол./тис. куб. м до 352 дол./тис. куб. м. Завдяки цьому «Нафтогаз»
заощадив 1,8 млрд дол. на закупівлі газу, що був придбаний у 2014–2015
роках.
Варто зазначити, що економія «Нафтогазу» від імпорту природного газу
з ЄС замість закупівель у Газпрому за початковою непереглянутою
контрактною ціною становить 1,29 млрд дол [4].
Важливими для «Нафтогазу» Були рішення, щодо обсягів газу, що
поставлені на окуповані території, арбітри вказали, що українська сторона не
мусить за них платити. Крім того, арбітраж визнав недійсними інші положення
контракту, зокрема положення про заборону на реекспорт, що забороняли
українській стороні продавати не використаний газ.
Загалом, можна зробити висновок, що українська сторона отримала
фінансову перемогу в спорі. Умови контракту стали набагато вигіднішими для
«Нафтогазу». А також значно підвищилася довіра до українського шляху
транзиту до ЄС. Адже, попри складний період відносин з «Газпромом»,
українська сторона показала себе надійним партнером, і забезпечувала
стабільне транспортування газу в будь-який час спорів і конфліктів. А сам
конфлікт вирішувався в Стокгольмі і у форматі, який зрозумілий усім
європейським компаніям.
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БЕЗПЕЦІ
На сучасному етапі розвитку суспільства ми не можемо уявити своє життя
без інформації, одержуваної з ЗМІ та мережі Інтернет. Інформації стає все
більше і більше, і як підсумок - людина просто не в силах її адекватно
оцінювати, обробляти. Найчастіше вона приймає все за істину, що призводить
до спотворення масової свідомості.
Слід розуміти, що в даний час сильною державою вважається та, яка має
досить розвинений інформаційний простір. У зв'язку з цим країни потребують
57

створення ефективної державної системи, яка буде протидіяти операціям
інформаційно-психологічної війни.
Багато країн сьогодні використовують інформаційну війну як інструмент
для реалізації своєї зовнішньої політики. Завдяки їй надається вплив не тільки
на різні процеси державного устрою, а й на масову свідомість, формуючи
необхідну думку.
Безліч проблем, що існують у даній галузі, можна пояснити тим, що на
даному етапі позначений низький ступінь готовності сучасного суспільства
чинити активний опір будь-яким спробам маніпулювати суспільною
свідомістю. Суспільство не відчуває загрозу від ЗМІ та мережі Інтернет, в той
час як на їх сприйняття постійно впливає прихований маніпулятивний
інформаційний вплив. Особливо часто це використовується в політичних
цілях [ 1 ].
Для XXI століття інформаційна війна не є чимось новим. На політичній
арені, в міждержавній боротьбі, інформаційна зброя є виключно важливою.
Події, які отримали резонанс з боку громадськості, є полем битви за
інформаційне панування. Це проявляється в тому, що більшість ЗМІ
спирається на політичні відносини, що склалися між країнами-учасницями.
Інформаційний простір зараз є болотом з недостовірною, а найчастіше
брехливою інформацією, яку, як показує практика, людина не в силах
«фільтрувати» через її кількость. Знайти достовірне джерело інформації стає
все складніше, але все ж це реальніше, ніж здається.
Спираючись на отримані дані про інформаційну війну XXI століття, були
виявлені наступні її особливості:
- крім масової свідомості, об'єктом впливу стає і «індивідуальне»
мислення. Дані дії проявляються на тих осіб, які приймають важливі рішення
на території країни;
- навіть при відсутності певного інформаційного шуму, інформаційний
вплив не припиняється;
- від звичайної реклами інформаційну війну відрізняє те, що під час війни
відбувається нав'язування чужих людині і суспільству цілей;
- головним інструментом інформаційної війни можна вважати ЗМІ, і так
само соціальні мережі;
- для отримання потрібного ефекту, сторона що впливає може
використовувати дезінформацію.
Ознайомившись, що представляє собою інформаційна війна нашого часу,
і чим вона небезпечна, хотілося б поговорити про те, що на даний момент не
існує чітко загальноприйнятих опрацьованих правил захисту для суспільства
від інформаційних війн.
Ми всі зараз живемо в столітті високих технологій, без яких не уявляємо
свого життя. Саме через них відбувається основний потік інформації яку ми
споживаєм. Тільки ось у чому проблема, як ми вже зрозуміли не вся інформації
істина. Так ось щоб не вірити будь-якому «викиду» і впливу, якщо розібратися,
то є тільки один дієвий варіант - майже повністю ізолювати себе від ЗМІ,
Інтернету і соціальних мереж. Але в постіндустріальному суспільстві це
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можливо тільки в тому випадку, якщо ми відмовимося від усіх оточуючих
інформаційних технологій, а так само відречемося від спілкування з
оточуючими людьми. Природно, ми всі чудово розуміємо, що впадати в
крайності немає необхідності. Існує кілька простих порад, які дозволять
згладити вплив дезінформації і пропаганди до мінімуму:
- намагатися сприймати інформацію за допомогою читання, а не
перегляду або прослуховування. Коли людина читає, вона мислить
критичніше, і її не так просто ввести в оману;
- пам'ятати прийоми маніпулювання і намагатися виявляти їх у житті.
Якщо ви виявили маніпулювання, то воно вже не спрацювало на вас;
- не варто безпідставно вірити жодному джерелу. Якщо вам вдалось
уникнути пропаганди з одного боку, це не означає, що ви не станете жертвою
пропаганди з іншої сторони: під час війни обманюють всі [ 2 ].
Також треба пам'ятати, що інформаційні війни ведуться поетапно.
Підтримувати високий градус напруги довго не виходить, а тому в
найнапруженіші моменти воєн розумно намагатися відгородитися від даних
тем.
У висновку хотілося б сказати, що інформаційна війна - це не просто
поняття, яке існує тільки в науковій літературі, це реальність сьогоднішнього
дня. У зв'язку з постійним розвитком ЗМІ, мережі Інтернет і технологій зв'язку,
масова свідомість постійно піддається впливу. Як я вже неодноразово
згадувала, людина не розуміє, що нею маніпулюють, тому вважаю, що
необхідно розробити рекомендації щодо захисту від впливу інформаційних
воєн для звичайної людини.
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ДЛЯ МАНІПУЛЮВАННЯ НАМИ
Багато людей сьогодні говорять про вплив інформаційних технологій на
світ. Вони обговорюють те, як бізнес, економіка, освіта і навіть особисті
відносини впливають на початок інформаційного віку. «У тоталітарній
державі, наприклад, не має значення, що думають люди, оскільки уряд може
контролювати громаду силою. Але коли ви не можете контролювати людей з
допомогою сили, ви повинні контролювати те, що люди думають, і
стандартний спосіб зробити це з допомогою пропаганди та маніпуляцій», ‒
стверджує Ноам Чомскі, американський аналітик, філософ та політичний
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активіст [2, с. 684-685]. І це справді так, адже використання такої «невидимої»
зброї є ефективнішим та сильнішим по відношенню до свідомості суспільства.
Питанню ролі маніпуляції ЗМІ у різних сферах діяльності присвячено ряд
робіт таких дослідників та науковців, як-от : Блумер Г., Бурдьє П.,
Ворошилов В. В., Госнел Г., Енджел Д., Комаровський В. С., Лассуел Г.,
Мерріам Ч., Прохоров Е. П., Тімсіт С., Уілбург Ш., Фред А. та інші. Вони
висловлюють загальну думку про те, що стратегії маніпулятивного впливу, які
можуть використовуватись інформаційно-комунікативними каналами в їх
особистих цілях, можуть не співпадати з бажаннями отримувачів інформації.
Дана тема є особливо актуальною в сучасному житті, адже
маніпулювання громадською думкою через платформи соціальних медіа стало
критичною загрозою для суспільного життя. У всьому світі державні установи
та політичні партії використовують соціальні медіа для поширення небажаних
новин та дезінформації, здійснення цензури та контролю, а також підривання
довіри до засобів масової інформації, громадських установ та науки.
Для того, аби детальніше описати прийоми, які використовуються при
керуванні свідомістю, спершу слід зазначити, що медіа- маніпуляція‒ це вид
психологічного впливу, що здійснюється через радіо, пресу, телебачення,
різного роду рекламу, соціальні мережі. Саме це призводить до пробудження
у об’єкта появи або ж зміни бажань, настрою та поведінки [1, с. 33-37].
Автоматизовані облікові записи ботів як і раніше залишаються добре
використовуваною тактикою. Онлайн-коментатори та фальшиві акаунти
використовуються для розповсюдження про-партійних повідомлень, а також
використовуються для стратегічного обміну контентом або публікації за
допомогою ключових слів до алгоритмів гри та отримання певного вмісту.
Вони також використовуються для масового звітування про законний зміст і
облікові записи, що призводить до тимчасового їх зняття. Загалом,
використання організованих кампаній маніпулювання соціальними медіа є
великим бізнесом. Вважаємо, на цей вид діяльності витрачається десятки
мільйонів доларів. Частина грошей може бути витрачена на легальну рекламу
в соціальних мережах, але, безумовно, зростає простір для фальшивих
облікових записів, онлайн-коментаторів і політичних ботів.
За допомогою ЗМІ інформацію можна спотворити, відредагувати,
додавши власні домисли та коментарі; інтерпретувати у вигідному світлі або
ж приховати; створити «інформаційний шум»; оперативно подати навіть
неперевірену інформацію. Одним із найсильніших засобів, котрим вміло
користуються ЗМІ є реклама. Саме вона сприяє стереотипізації мислення, а
відповідно і поведінки, нав’язує вже готові моделі та стандарти життя і також
спекулює на почуттях і бажаннях людини.
На початку ХХІ ст. французький письменник Сільман Тімсіт створив
список з 8 стратегій маніпуляції ЗМІ, які використовуються політичними та
економічними силами для контролю громадськості. І хоча минуло стільки
років, його список все ще залишається дуже потужним, вагомим аргументом
для розгляду. Тому слід звернути увагу на виокремлені стратегії, які є
актуальними й сьогодні та проаналізувати їх.
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Одним із методів є використання стратегії відволікання, яка полягає у
відхиленні уваги громадськості від важливих питань. Одним із способів цього
є заповнення новин розповідями про тривіальні питання. Мета полягає в тому,
щоб відволікти увагу людей і зайняти їхню думку іншими речами. Результатом
є те, що люди перестають сумніватися, чому ЗМІ не говорять про певні
питання, люди забувають реальні проблеми.
Наступна стратегія полягає у поступових діях маніпулювання людьми,
змушуючи їх приймати соціально-несправедливі рішення, але не одразу.
Головне ‒ робити це повільно, але чітко протягом багатьох років, таким чином
змушуючи звикати та вірити правдивості отриманої інформації..
«Проблема ‒ реакція – рішення». Цей метод еквівалентний проведенню
опитування. Тобто складається тестування населення шляхом поширення
чуток або ідей для того, щоб оцінити, яким чином їх отримуватиме населення.
Це створює проблему для того, щоб пізніше її вирішити. Тоді громадськість
бачить маніпуляторів як героїв.
Інша стратегія, яку слід включити до списку маніпуляцій ЗМІ, полягає у
поданні неважливих рішень як «необхідних», «для кращого майбутнього» або
«для нашого власного блага». Вони змушують громадськість щиро вірити, що
їхні жертви призведуть до того, що ситуація буде значно краще. Таким чином,
громадяни звикають до більш низької якості життя. Вони починають бачити
це як нормальне явище. Зрештою, люди змириться з поточним станом речей і
перестануть вимагати того, чого вони вимагають.
Ще один спосіб маніпуляцій полягає у сприйнятті та поводженні з
дорослими людьми, як з дітьми. Чим більше медіа хочуть керувати публікою,
тим більше вони будуть спілкуватися з громадськістю, як з дітьми.
Використовуються аргументи, символи та інтонації з так званим «солодким
змістом». Метою є знову ж таки покірна реакція та завоювання уваги. Ідея
полягає в тому, щоб люди не думали критично, як дорослі.
Також не слід забувати про емоційну складову. Емоційні звернення
набагато потужніші, ніж суто об'єктивні. ЗМІ це знають, і тому вони грають на
емоціях громадськості і ними ж вміло користуються. Знову ж таки, вони
намагаються стримати людей від логічного мислення та сприйняття
реальності, контролюючи їх думки.
У той же час, коли ЗМІ використовують нашу необізнаність в певних
речах, вони також змушують нас вірити, що ми єдині відповідальні за наші
нещастя. ЗМІ повідомляють нам, що наші нібито дефіцитні, примітивні звички
та поведінка зроблять нас жалюгідними та невдалими. Саме у цьому полягає
стратегія самообвинувачення.
Щоб контролювати когось, потрібно знати їх. На жаль, наші сучасні
технології, а точніше ті, хто їх використовує прекрасно подбали про це.
Психологічний, соціальний і технологічний прогрес тепер дозволяють
великим компаніям знати певну потрібну їм інформацію про кожну окрему
людину. «Система» знає нас і це означає , що вона може маніпулювати нами
саме там, де ми слабкі, спонукаючи до дії або зміни бачення на певні речі [3].
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Таким чином можна зробити висновок, що маніпуляція – це складне
явище, яке існує як в міжособистісній взаємодії, так і на груповому рівні.
Маніпуляція залишається непоміченою та порушує наміри, які не співпадають
з актуально існуючим бажанням об’єкта, та, в силу аморальності й соціальної
неприйнятності, представляє інформаційно-психологічну загрозу для окремої
особистості та суспільства в цілому. Проблема маніпуляції та маніпулятивного
впливу з розвитком інформаційно-комунікативних каналів стає все більш
актуальною та потребує більш глибокого вивчення. Використання визначених
стратегій маніпулювання ЗМІ є основою при штучному формуванні
громадської думки та навіюванні потрібної, на думку медіа, інформації в
свідомість людей.
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ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО НЕ ДОСЯГЛИ 18-РІЧНОГО ВІКУ
Визначаючи вікову межу початку дорослого життя, законодавець
керується тим, що здатність повною мірою розуміти значення своїх дій та
повноцінно керувати ними людина набуває тільки після досягнення певного
віку (за умови, що вона не має хвороб, які позбавляють її такої можливості).
Окремі аспекти визначення поняття та обсягу дієздатності були
предметом розгляду таких українських учених: О. В. Дзери, В. М. Самойленка,
Н. С. Кузнецової, Я. М. Шевченка, Д. В. Бобрової та ін. До закордонних
науковців, які досліджували питання дієздатності, слід віднести:
В.В.Батуренка, А. А. Костіна, С. Ю. Пятіна, Є. А. Васильєва, І. А. Зеніна та ін.
Метою статті є дослідження підстав визнання повної цивільної
дієздатності фізичних осіб, що не досягли 18-річного віку.
Повну цивільну дієздатність визнають не лише фізичні особи, які
досягли 18 років, а й особи:
- які не досягли повноліття, з моменту реєстрації шлюбу [3]. За законом
право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку  18 років. Однак за
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заявою особи, яка досягла 16 років, їй за рішенням суду може бути надано це
право, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (статті 22, 23
СКУ)[4]. При розгляді цієї категорії справ до участі залучаються один або обоє
батьків (усиновлювачів) неповнолітньої особи чи піклувальник. Однак їх
заперечення щодо надання права на шлюб не є підставою для відмови в
задоволенні заяви, оскільки головним критерієм для цього є встановлення
судом факту відповідності такого права інтересам заявника [5].
- яка досягла 16 років і працює за трудовим договором( ч. 1 ст. 35
ЦКУ).Така неповнолітня особа може самостійно розпоряджатися своїм
заробітком та здійснювати права, які випливають із цих відносин, здійснювати
права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються
законом, самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися
вкладом, внесеним нею на своє ім’я, та інші права, передбачені
законодавством України. Втім, вчинення неповнолітньою особою решти
правочинів може відбуватися за згодою батьків (усиновлювачів) або
піклувальників та з дозволу органу опіки та піклування. Цим і зумовлено
звернення неповнолітньої особи до компетентного органу із заявою про
надання їй повної цивільної дієздатності. Однак, зважаючи на законодавче
закріплення обов’язків батьків утримувати дитину до досягнення нею
повноліття (ст. 180 СКУ) та утримувати повнолітніх дітей, які продовжують
навчання ( до 23 років) (ст. 199 СКУ), така підстава набуття повної цивільної
дієздатності є не дуже «популярною» і, як свідчить судова практика,
найчастіше застосовується щодо неповнолітніх осіб, батьки (один з батьків)
яких позбавлені батьківських прав.
- фізична особа, яка досягла 16 років, за наявності письмової згоди батьків
(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування може бути
зареєстрована як підприємець (відповідно до ч. 3 ст. 35 ЦКУ). У цьому разі
фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної
реєстрації її як підприємця, без проведення відповідної процедури надання їй
повної цивільної дієздатності в судовому або позасудовому порядку.
Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що під час розгляду
справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд
робить акцент перш за все на тих юридичних фактах, які є підставами для
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Однак, виходячи з
визначення цивільної дієздатності фізичної особи, предметом доказу у цих
справах є також факти, які свідчать про наявність у неповнолітньої особи волі,
рівня зрілості та свідомості, достатніх для здійснення дій, спрямованих на
набуття цивільних прав та обов’язків, про її здатність усвідомлювати наслідки
цих дій та нести самостійну відповідальність Так, вони повинні вважатися
такими, що прийняли спадщину відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦК (презумпція
прийняття спадщини); суттєві особливості мають підстави відшкодування
шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної
дієздатності (ст. 1180 ЦК) і повнолітньою особою; неможливість набуття прав,
які відповідно до закону пов’язані з досягненням певного віку (ч. 1 ст. 211
СКУ, ч. 1 ст. 244 СКУ, ст. 40 ЦПК тощо). Окрім того, кримінальне
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провадження щодо неповнолітніх регулюється окремою главою 38 КПК
(статті 484-502), а неповнолітні особи у випадках і порядку, передбачених
КПК.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ
Розвиток підприємств неможливий без ефективної управлінської
діяльності, тому значення управління на підприємствах є актуальним
питанням сьогодення. Уміння керівника створити сприятливі соціальнопсихологічні умови в колективі, зацікавити роботою працівників, застосувати
певні мотиваційні та управлінські методи, виявити свої лідерські здібності,
вміння спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації – все це залежить від
обраного індивідуального стилю управління і впливає на ефективність та
результативність організації.
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Починаючи з 30-х рр. минулого століття, в психології управління
ведеться вивчення феномена стилів управління. Накопичено великий
матеріал, побудовано багато теоретичних моделей, які розрізняють на різній
основі стилі керівництва. У своїх працях Р. Блейк та Д. Моутон, М.
Виноградський, В. Гладунський, А. Гончаров, О. Донченко, О.Є. Кузьмін, К.
Левін, Д. Макгрегора, В. Терещенко розкривають сутність поняття «стиль
управління», види стилів управління, підходи щодо їх вибору.
Дослідження сучасних підходів щодо психологічної природи
індивідуальних стилів діяльності в управлінні
Управління  це процес впливу на систему для переведення її в новий
стан або для підтримки її у певному режимі, такий вплив можливий тільки
тоді, коли він відповідає об'єктивним законам цієї системи. Загалом
управління характеризується наявністю таких складових:
– системи і причинних зв'язків між її елементами або підсистемами;
– управляючої підсистеми і підсистеми, якою управляють
– управляючого параметра (чинник, який впливає на систему).
Для процесу управління характерні збереження, передача, перетворення
інформації, цілеспрямованість, зворотний зв'язок.
Усім видам управління властиві такі ознаки:
– статичні прояви, які властиві формі та структурі управління;
– динамічні прояви, які властиві процесу управління [2].
Хоча кожен колектив характеризується неповторністю стилю, інтересів,
згадані ознаки майже універсальні для будь-якого об’єднання людей.
Тому важливо розглянути загальні фактори формування соціальнопсихологічного клімату об’єктів управлінського впливу:
 характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною
якого є група;
 організація й умови трудової діяльності;
 специфіка й особливості роботи органів управління та
самоврядування;
 стиль і характерологічні форми керівництва;
 соціально-психологічні, гендерні та демографічні особливості групи;
 чисельність групи тощо [1].
Взаємовідносини підлеглих з керівником, психологічний клімат,
результати роботи колективу залежать від стилю управління, реалізованого
керівником. У кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської
діяльності, які в управлінні називають стилем керівництва, що визначає
систему принципів, норм, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою
ефективного здійснення управлінської діяльності.
Тому слід виділити такі стилі управління, найретельніше досліджувані у
психологічній науці.
Авторитарний стиль. Для нього характерні: жорстке одноосібне
прийняття керівником усіх рішень та мінімум демократії, жорсткий постійний
контроль за виконанням рішень із загрозою покарання (максимум контролю),
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відсутність інтересу до працівника як до особистості. За рахунок постійного
контролю даний стиль управління забезпечує ефективні результати роботи.
Але недоліків у такого стилю більше, аніж плюсів. Тому цей стиль управління
доцільний лише в критичних, кризових ситуаціях.
Демократичний стиль. Для нього характерні такі особливості:
управлінські рішення приймаються на основі обговорення проблеми,
врахування думок та ініціативи співробітників, виконання прийнятих рішень
контролюється і керівником, і самими співробітниками, керівник виявляє
інтерес і доброзичливе увагу до особистості співробітників, враховує їх
інтереси, потреби, особливості. Він є найбільш ефективним, оскільки
забезпечує високу ймовірність зважених рішень, високі виробничі результати
праці, ініціативу, активність працівників, задоволеність людей своєю роботою
і членством у колективі, сприятливий психологічний клімат і згуртованість
колективу. Однак реалізація демократичного стилю можлива за умови високих
інтелектуальних, організаторських, комунікативних здібностей керівника.
Ліберально-анархічний стиль. Для нього характерні, з одного боку,
максимум демократії всі можуть висловлювати свою точку зору, але реального
обліку, узгодження позицій не прагнуть досягти, з іншого - мінімум контролю
навіть у процесі прийняття рішення не виконуються, немає контролю за їх
реалізацією, все відбувається само собою. Як наслідок результати роботи
колективу, зазвичай, низькі. Люди не задоволені своєю роботою, керівником.
Психологічний клімат у колективі несприятливий, в ньому відсутня атмосфера
співробітництва, немає стимулу сумлінно трудитися. Можливі приховані і явні
конфлікти та відбувається розшарування на конфліктуючі підгрупи [3].
Сучасні (новаторські) концепції стилю керівництва. З посиленням
міжнародної конкуренції, розширення ринків збуту продукції, зростання
міжнародних контактів сприяли тому, що у 70-ті роки XX ст. у світі розпочали
перегляд попередніх стилів керівництва, формування нових.
Серед інших виділять процес переходу від прихованого до відкритого
стилю управління
Прихований стиль управління. Зміст його полягає в тому, що вища ланка
керівництва, яка приймає найвідповідальніші рішення і визначає життя всієї
корпорації, не відома не тільки рядовим співробітникам, а й керівникам
нижчої і навіть середньої ланок.
Відкритий стиль управління. Сформувався він внаслідок само
дискредитації «прихованого» стилю. Йому властиві особливе визнання значущості горизонтальних зв'язків та каналів комунікації, вільне спілкування між
представниками різних структурних одиниць, вплив на підлеглих, турбота про
їхній статус та умови праці, поінформованість про стан справ в організації [4].
Тому індивідуальні стилі управління є невід'ємною характеристикою
керівника, особливо впливає на якість керівництва трудовим колективом і
навіть на рівень кваліфікації підлеглих працівників. Сучасний керівник
повинен постійно вдосконалюватись, а також розвивати трудовий потенціал
підлеглих, мотивувати працівників до ефективної співпраці. Дотримання
індивідуального стилю управління розпочинається з етапу ранньої
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діагностики індивідуальних особливостей, що обов’язково передбачає
визначення самооцінки, рівня особистісної тривожності та сформованості
навичок впевненої поведінки. Одначе, якими б не були виявлені показники,
завжди в основі даного процесу буде внутрішня мотивація професійного
самовдосконалення.
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Однією з головних умов забезпечення соціальної, економічної та
політичної стабільності країни є відповідний розвиток громадянського
суспільства.
Бурхливі політичні події останніх десятиліть України підштовхнули
філософів, політологів, правознавців звернути особливу увагу на
громадянське суспільство, його формування, функціонування, зв’язок із
державою, вплив на внутрішню та зовнішню політику країни. Філософи
намагаються знайти пояснення проявам соціально-політичної активності
громадян віднайти нові форми взаємодії держави з політичними рухами,
партіями, громадськими організаціями, які ставлять все нові та нові питання
перед владою. Навіть у суспільствах із розвиненою демократією формування
громадянського суспільства не розглядається як остаточно вирішена
проблема. Для нашої ж країни це є проблема, яка потребує нагального
вирішення, оскільки чітке розмежування політичних та економічних
орієнтацій в державі, загострення мовних, релігійних і в цілому культурних
проблем ускладнює процес формування єдиного громадянського суспільства
– на території одної держави продовжують існувати «дві України». [2,с.346].
Саме тому в сучасній Україні ця проблема є актуальною.
Громадянське суспільство – це сукупність неполітичних відносин
(економічних, національних, духовно-моральних, релігійних тощо), сфера
спонтанного вияву інтересів і волі вільних індивідів та їхніх асоціацій, що
захищена законом від регламентації діяльності їх з боку державної влади [1].
В Україні проблему громадянського суспільства вивчають такі вчені як
В.Барков, О.Гарань, А.Карась, Ф.Кирилюк, А.Колодій, Ф.Рудич, С.Рябов,
В.Сидоренко, М.Требіна та інші.
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Громадянське суспільство несумісне з тоталітаризмом і авторитаризмом,
порушенням прав людини, націоналізмом, релігійною непримиренністю тощо.
Дивлячись на становище громадянського суспільства в сучасній Україні,
можна сказати, що наші громадяни в останні десятиліття все більше
починають брати активну участь в громадському житті країни виступаючи на
захист своїх інтересів, але є значний відсоток тих людей, які ідуть на подібного
роду зібрання лише за певну винагороду, прагнучи просто заробити. При
цьому певна частина наших громадян зазвичай беруть пасивну участь в
громадському житті, що негативно впливає на розвиток громадянської
свідомості.
Давнішня проблема існування «двох Україн» і сьогодні дає про себе знати
в формуванні громадянського суспільства, оскільки економічні вектори,
комплекс інтересів, основи ідеології двох частин однієї держави – різні.
Ми спостерігаємо неоднорідність, розмежованість суспільства в Україні
двох рівнів: по-перше, розмежованість на два різновекторні конгломерати, які
саме і вважають «двома Українами», по-друге, фрагментованість всередині
самих конгломератів, спричинену, перш за все, політичними факторами. З
одного боку, мова весь час йде про необхідність збереження цілісності
держави і про недопустимість сепаратизму, а з другого боку, кожен з
культурних конгломератів (умовно: Захід і Схід) настоюють на своїй
унікальності і своєму праві нав’язувати «опоненту» свої цінності, настанови,
картину світу [2,с.348].
Головним змістом процесу становлення громадянського суспільства у
сфері духовного життя, на нашу думку, може бути формування духовної
культури на основі принципів ідейного ї політичного плюралізму,
національних і світових культурних надбань. Особливе значення при цьому
має формування громадянської політичної культури як культури активної
політичної участі.
Ще однією проблемою є нездатність громадських організацій виконувати
свої функції. У нашій державі вони, фактично, ні на що не впливають і майже
не діють. Тим самим викликаючи недовіру народу до своїх формувань.
Численні дослідження показують, що членство в організаціях громадянського
суспільства знаходиться на рівні 12% – 15%, де найбільший відсоток належить
профспілкам – 19,6%, політичним угрупованням, спортивним та молодіжним
асоціаціям – 8,9%. Членство в неурядових громадських об’єднаннях становить
6,2% [3,c.43]. Громадяни поки що не сприймають громадські організації як
дієвий інструмент захисту своїх прав, низько оцінюють їх ефективність, але
потрібно пам’ятати, що громадські організації є невід’ємною складовою будьякого демократичного суспільства. Саме в їх діяльності втілюються дух і
сутність громадянського суспільства.
Суспільство стає громадянським на певному етапі свого розвитку.
Наприклад, країни Західної Європи перебувають вже на значно вищому щаблі
розвитку, ніж наше суспільство. Це зумовлено розмежуванням компетенцій
держави і суспільства, пануванням демократичних прав і свобод в країні,
цілковитій свободі слова і думки. Нашій державі необхідно перейняти досвід
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європейських держав щодо створення сприятливих умов для розвитку
суспільних інтересів, у тому числі соціальних, культурних, економічних,
релігійних тощо, а також необхідно створити справжню правову державу з
верховенством права в усіх сферах суспільного життя, встановити рівновагу
між суспільством і державою, та сприяти усім різноманітним формам
громадської активності.
Отже, подолати проблеми формування громадянського суспільства в
Україні можна лише за умови повної демократії в країні та самоорганізації
громадського механізму для виконання суспільних прав.
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Актуальність теми дослідження. На даному етапі суспільного розвитку
надзвичайно велика увага приділяється проблемам оборонній функції
держави. Одним із найважливіших завдань державної влади є забезпечення
безпеки та оборони суспільства як від внутрішніх такі та зовнішніх загроз.
Враховуючи такий фактор, що в усьому цивілізованому суспільстві питання
щодо сфери оборони розглядається як велика цінність, то актуальність даного
питання набуває нової актуальності. Також важливо зазначити, що процеси
глобалізації поруч із великою кількістю позитивних наслідків створили й нові
загрози з якими стикнулись держави.
Однією з таких проблем стала світова війна за ресурси, яка набуває
наявної або таємної військової агресії. Тому в даному випадку з боку держави
набуває ефективності оборона функція, оскільки в разі неспроможності
держави чинити опір країнам агресорам, вона, може стикнутись з наслідками,
які неминучих призведуть до негативних наслідків.
Вагомий внесок у розробку та дослідження оборони у сфері державної
безпеки суспільства досліджував ряд таких вчених, серед яких А. П. Косіцина,
Ю.В. Синицина, М. Й. Байтіна, А. I. Денисова, А. В. Меліхової,
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О. О. Джураєвої, В. М. Хропанюка, О. Ф. Фрицького, М. Г. Александрова,
В.О. Косевцов, В.П. Горбулін та інші. Однак, не зважаючи на достатню
кількість робіт та значний інтерес до поставленої проблеми, існує перелік
питань, які розглядались поверхнево і залишаються недостатньо вивченими
засоби державної безпеки та оборони.
Метою дослідження є реалізація оборонної функції як однієї з основних
зовнішніх функцій сучасної держави.
В реаліях сьогодення жодна держава не може нормально функціонувати
без здійснення зовнішньої діяльності. Серед зовнішніх функцій держави одне
із центральних місць посідає функція оборони країни, яка полягає у захисті
суверенітету від зовнішніх посягань як економічними, дипломатичними, так і
воєнними засобами [6, с. 49]. Проте, деякі вчені зазначають, що
найголовнішою функцією держави виступає саме оборона функція. Крім
цього, вони зазначають, що вона відноситься до функцій, які притаманні
державі на всіх етапах її розвитку. снують різні напрями за якими реалізується
оборона функція:
 охорона державних кордонів;
 зміцнення збройних сил;
 застосування збройних сил у різні виникнення військових конфліктів, які
загрожують суверенітету і територіальній цінності держави;
 розробка оборонної стратегії держави та її практична реалізація.
Проте на погляд певних фахівців, доречно виокремлювати саме такі гілки
реалізації оборонної функції, серед яких розвиток оборонної промисловості,
проведення розвідки, підготовка мобілізаційних запасу та розвиток цивільної
оборони.
Конституція України є основою законодавства і вирішує найбільш
важливі, принципові питання, пов’язані з обороною та національною
безпекою України [7, с. 116].
На наш погляд, провівши досить короткий аналіз можна виявити, що
оборона функція держави пов’язана із підтримкою та забезпеченням
державного суверенітету. Дане явище можна підтвердити тим, щонайменше є
два основні принципи державного суверенітету, які залежать від ефективної
реалізації оборонної функції держави. До цих принципів можна віднести
принцип непорушності кордонів та принцип територіальної цілісності
держави.
У ст. 17 Конституції України встановлюється: «Захист суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні Сили
України». Одночасно, як зазначено в Законі України «Про оборону України»,
оборона України — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних,
наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних,
інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у
разі збройної агресії або збройного конфлікту [3]. У разі збройної агресії проти
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України Президент України приймає рішення про загальну або часткову
мобілізацію, ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях,
застосування Збройних Сил України інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на
схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України
подання про оголошення стану війни [3].
Таким чином, одним із провідних суб’єктів, які реалізують оборону
функцію Української держави являються Збройні Сили України, що діють на
правовій основі відповідно до Конституції України [1], Закон України «Про
Збройні Сили України» [2], Закон України «Про оборону України» [3],
Статути Збройних Сил України, інші закони України, акти Президента
України, Кабінет Міністрів України, міжнародні договори України, що
регулюють відносини в оборонній сфері.
Щодо визначення цілей стратегії національної безпеки України, то можна
зазначити, що основними цілями стратегій є: мінімізація загроз державному
суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності
України у межах міжнародно-визнаного державного кордону України,
гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави; утвердження прав і свобод
людини і громадянина, забезпечення нової якості економічного, соціального і
гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європейського
Союзу та формування умов для вступу в НАТО [5].
Поруч з цим, для здійснення успішної реалізації оборонної функції
держави є розробка Воєнної доктрини України. Воєнна доктрина України є
системою поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних
воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку
держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної
сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших
життєво важливих національних інтересів [4]. Важливим фактором являється
те, що Воєнна доктрини України має оборонний характер. Тобто Україна
заявляє цим, що вона не вважає жодну із держав своїм противником, проте
визнаватиме державу своїм противником у разі дій або ознак агресії з її
сторони.
Отже, можна зробити висновок, що оборонна функція держави полягає у
забезпеченні та гарантуванні військової безпеки, миру у державі, цілісності
кордонів, захисту суверенітету, шляхом використання засобів військового
характеру. Окрім цього, дії з боку держави щодо забезпечення
обороноздатності Збройних Сил є необхідним елементом реалізації оборонної
функції держави й входить до засобів системи покращення діяльності
оборонної функції. Також можна виявити, що загострення боротьби за
природні ресурси в умовах глобалізації значною мірою підвищує значущість
даної функції та ставить її однією із найголовніших серед функцій держави.
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ІНТЕРНЕТ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ
У будь-які періоди історії і до сьогодення люди потребували і потребують
бути в соціумі та отримувати певну кількість інформації, котра їм необхідна
для їхнього життя. Поява Інтернету багато в чому допомагає в суспільстві.
Одним з головних переваг пошукової системи інформації є те, що вона відіграє
важливу роль в процесі соціалізації майже кожної людини, яка має цей ресурс.
Інтернет також сприяє формуванню політичної соціалізації особистостей.
Дослідженням даної теми займалися такі науковці як А. Краснякова,
С. Михальчук, В. Медведєва та інші.
Метою даної розробки є дослідження місця, ролі і особливостей впливу
Інтернету у формуванні політичної соціалізації особистості.
При дослідженні даної теми, преш за все, слід з’ясувати значення таких
понять як «соціалізація», «політична соціалізація» та «Інтернет». Соціалізація
– це процес впливу соціальних умов на життєдіяльність індивіда з метою
включення його як дієздатного суб’єкта в систему суспільних відносин
[2,с.43]. Політична соціалізація – це процес засвоєння індивідом певної
системи політичних знань, норм і цінностей, тобто політичної культури
[3,с.414]. Інтернет – це об’єднання глобальних, регіональних та локальних
мереж, окремих комп’ютерних систем і комп’ютерів, які використовують для
обміну інформації комплекс стандартних правил взаємодії (протоколів)
[1,с.151].
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Будь-яка соціалізація певної особистості формується і визначається
характером, потребами, можливостями та характеристиками даного
суспільства, в якому знаходиться індивід. Тобто, якщо конкретна особистість
має доступ до Інтернету, то її соціалізація загалом, так і політична соціалізація
формується швидше, тому що науково-технічний прогрес не стоїть на місці і
якщо людина хоче дізнатися певну інформацію, вона може це зробити за
декілька секунд. За допомогою цього ресурсу ми можемо слідкувати за всіма
змінами в будь-яких сферах суспільства, зокрема і в політиці. Нам не потрібно
чекати газет, журналів чи якихось листів-повідомлень про певні зміни в нашій
політиці, законах, Конституції тощо.
Інтернет дає змогу нам порівнювати різну інформацію, обмінюватися
нею, аналізувати, робити висновки, повідомляти інших про певні зміни в
політичному середовищі нашої країни та світу загалом. Можна вважати, що на
даний час Інтернет стає найвпливовішим фактором становлення політичної
соціалізації майже кожної особистості. Знаючи цей факт, деякі політики або
люди пов’язані з політичними процесами можуть маніпулювати, впливати на
суспільство на користь своїх інтересів або на користь інтересів даного
суспільства, використовуючи Інтернет-ресурси. Тому, нам потрібно бути
обізнаними в плані політичного життя країни, слідкувати за змінами та
відстоювати свої права на гідне життя.
Отже, підсумуємо вище написанні роздуми. Інтернет є одним із
найвагоміших елементів впливу та формування соціалізації політичної
особистості на сьогоднішній день. Всесвітня інформаційна система має безліч,
як позитивних, так і негативних функцій впливу на політичну соціалізацію
особистості. Тому, ми маємо пам’ятати про колосальний вплив цієї мережі і
брати тільки ту інформацію, котра буде формувати правильно нашу політичну
свідомість і політичну культуру в цілому.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ
В умовах сьогодення ми можемо спостерігати значний інтерес збоку
юридичних наук до проблеми рівня правової свідомості та правової культури
у громадянському суспільстві як основного чинника формування розвитку
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державності. Байдужість до правових цінностей та відсутність вміння
користуватись нормами права у людей призводять до постійних протиправних
дій з боку населення. Явище правової культури та правової свідомості є
причиною порядку і розвитку громадянського суспільства.
Значний внесок у досліджені зазначеної проблеми здійснили: Ю. Битяк,
М. Веррінгтон, В. Сальніков, А. Семітко, Ю.О. Салова, В.В. Бородин,
В.В. Копейчиков, В. Лисогор, М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков,
Л.О. Макаренко, В.П. Макушев, М.С. Кельман, В.М. Суботін.
Метою дослідження є формування правової свідомості та правової
культури у громадянському суспільстві; формування правильного розуміння
понять правової свідомості та правової культури; визначення впливу правової
свідомості та правової культури на правомірну поведінку
Поняття правова свідомість і правова культура включає правові цінності,
визначає рівень демократії, законності, регулює порядок у громадянському
суспільстві, а також формує правову державу. Крім того ці визначення є
невід’ємними факторами реалізації конституційних прав.
Правова культура – це глибокі знання і розуміння права, ретельне та
правильне виконання його вимог як усвідомленої необхідності та внутрішньої
переконаності. Рівень правової культури в суспільстві впливає на
правопорядок, характер законодавства, способи забезпечення прав громадян.
Правова культура є частиною загальної культури суспільства і
показником рівня його розвитку. Для розвитку правової свідомості та правової
культури у суспільстві необхідно правильно формувати правове виховання
громадян [1, c. 12].
Правове виховання передбачає правильне формування правового
мислення, поліпшення рівня правової культури суспільства та його
правомірної поведінки. Правова культура проявляється у стилі правомірної
поведінки, що несе сукупність його характерних ознак і особливостей. Стиль
правомірної поведінки особи характеризується сталою специфічністю у
вирішенні життєвих проблем і зобов’язань. В цьому аспекті важливими
факторами є правова підготовка, досвід, особливості вибору варіанта
правомірної поведінки в межах, що визначені законом. [4, с. 223].
На сьогодні рівень правової культури є недостатньо високим. Тому на
наш погляд, для його підвищення, необхідно: поширювати юридичну
літературу; удосконалювати систему викладання правових дисциплін;
залучати молодь до участі у конференціях з правової тематики.
На думку В.В. Копєйчикова, правова культура є системою правових
цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового
прогресу і відображають у правовій формі стан свободи особи та інші
найважливіші соціальні цінності [2, с. 140].
У правової культури є своєрідні риси, що відносяться до права, правової
системи та інших правових явищ. Правова культура показує стан
правопорядку та законності, ступінь участі членів суспільства у його
правовому житті та рівень правової свідомості [4, c. 220].
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Правова свідомість – винятковий вид суспільної свідомості, комплекс
різних форм відбитків правової дійсності у правових теоріях та концепціях,
поглядах, почуттях, уявленнях людини про право, його справедливість,
цінність, місце та роль. Також, правосвідомість є однією з форм суспільної
свідомості, реалізує значимі цілі в системі суспільних відносин та виконує
надзвичайно важливі функції та завдання
Основні напрями впливу правосвідомості на діяльність суб'єктів права, на
правові явища та правову систему в цілому називають функціями
правосвідомості.
Функції правової свідомості:
 когнітивна – пізнання правової дійсності, в результаті чого формуються
правові теорії, концепції, ідеї, суб’єкти набувають правових знань;
 правостворююча – правові нормативні акти виступають як форма
зовнішнього виразу правової свідомості суспільства і законотворчих органів
держави, визначають основні чіткості норм права, форм і засобів правового
регулювання;
 регулююча – вплив права на суспільні відносини, через правову
свідомість суб’єктів права, їх правові знання, оцінки, почуття, мотиви та
установки;
 гносеологічна (пізнавальна) – передбачає примноження знань про
право й осмислення правових явищ;
 оцінна функція – передбачає оцінку правових явищ: поведінки людей,
правових норм, правозастосовних органів та їхньої діяльності [5, с. 96].
У правовій свідомості зображується правова дійсність. При чому правова
свідомість вказує суб’єктам права здійснювати певні дії у правовій сфері, має
вплив на державотворчий процес, реалізацію норм права та їх виконання та
створення правопорядку в країні.
Правова свідомість служить засобом забезпечення законності і
справедливості застосування правових норм.
Право має вплив на правову свідомість тим, що воно є найважливішим
джерелом її формування і розвитку. Зміст та напрямок цього впливу не
однозначні і залежать від якості законодавства, його відповідності реальним
потреба та від рівня роботи державного апарату.
Правова свідомість безумовно формує правову поведінку громадянина, та
виступає джерелом, що викликає внутрішню готовність особи до процесу
виконання правових норм. Правопорядок, на думку деяких зарубіжних
учених, наприклад, Р. Керк, завжди сприяє розвиткові культуро творчих
здібностей особистості, стимулює її творчий потенціал, відкриває широкий
простір для творчої самореалізації. Проте, важливим є те, що правова
свідомість повинна ґрунтуватися на моральному фундаменті, та застосуванні
історичних особливостей і характерних рис суспільства. Без наявності
відповідного рівня культури та морального клімату неможливо дотримуватись
правових норм [3, с. 8].

75

Висновок. Правова свідомість та правова культура виникають як
результат процесу входження індивіда у правове середовище, послідовного
набуття ним нових знань, його залучення до правових цінностей та
культурного надбання суспільства. Таким чином, правова свідомість – це
сукупність правових поглядів,що виражають ставлення людей до чинного
права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, оцінювання
правомірності його норми та уявлення про майбутню правову систему, а
правова культура – система правових цінностей, що відповідають рівню
досягнутого суспільством правового прогресу і показують у правовій формі
стан свободи особи, інші важливі соціальні цінності.
Треба визначити, що побудова демократичної, соціальної, правової
держави та відповідного громадянського суспільства не можлива без
підвищення рівня правової свідомості та правової культури всього населення
країни.
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Соціальна згуртованість має значний вплив на діяльність групи.
Згуртованість досліджували різні вчені, але цей феномен залишається
незрозумілим і досі. Ми розглянемо різні методи згуртованості, що допоможе
краще зрозуміти проблеми згуртованості.
Значний внесок у дослідження згуртованості внесли: А. Дженсон,
Р. Браун, А. Гриненко, В.В. Кирилюк, Г. Андреева, Дж. Морено, Л. Фестінгер,
Д. Картрайт, К. Левін, А. Бейвелас, А. Петровський.
Метою є дослідження основних сучасних підходів щодо визначення рівня
соціальної згуртованості суспільства у межах функціонуючих груп.
Групова згурто́ваність — утворення, розвиток і формування зв'язків
у групі, які забезпечують перетворення зовні заданої структури на
психологічну спільність людей, психологічний організм, який живе за своїми і
законами відповідно до своїх цілей і цінностей [4].
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Згуртованість – найважливіша соціологічною характеристикою
колективу. На згуртованість групи позитивно впливають:
 подібність цінних орієнтацій у членів групи;
 єдність цілей групи;
 високий рівень організаційної культури групи;
 ефективне управління колективом.
На згуртованість групи негативно впливають:
 низький рівень організаційної культури групи;
 не продумана організація праці;
 нечіткий розподіл обов’язків;
 психологічна несумісність окремих працівників [2].
Є різні методи визначення рівня згуртованості, які перебувають в процесі
розробки і вдосконалення. У процесі проведення аналізу згуртованості в групі,
виникає необхідність і формулювання індикаторів, які дають можливість
досліджувати ефективні методи управління для розвитку у всіх сферах
діяльності людей. Соціальні індикатори — інструмент аналізу стану
соціальної сфери суспільства та результатів діяльності держави у цій сфері,
зокрема ефективності проведеної соціальної політики [4, с. 304].
Проблема групової згуртованості має поважну традицію вивчення. Аналіз
цієї проблеми має різні підходи. В руслі соціометричного дослідження малих
груп (Дж. Морено) згуртованість пов'язують з таким рівнем розвитку
міжособистісних відносин, що характеризується високим відсотком виборів
на принципі взаємної прихильності. Соціометрія запропонувала спеціальний
"індекс групової згуртованості", який вираховується як відношення загальної
кількості взаємних позитивних виборів до сукупності можливих виборів.
Окремий підхід до визначення згуртованості запропоновано в рамках
когнітивістської концепції Л. Фестінгера, який визначає згуртованість як
результат всіх сил, що діють на членів групи з метою утримати їх в ній. "Сили"
інтерпретуються як привабливість групи для індивіда, або як задоволення
членством у ній [1,3].
Для того щоб зрозуміти суть згуртованості, Д. Картрайт розробив
теоретичну модель згуртованості, що включає чотири основні детермінанти
згуртованості:
 якою мірою учасники розглядають дану групу, як спосіб задоволення
своїх цілей і потреб;
 наскільки наміри, перспективи, діяльність організації, слава учасників
групи спонукають людей брати участь у її діяльності;
 як кожен учасник групи оцінює наслідки своєї участі в даній групі
(негативно, позитивно);
 як люди оцінюють свою участь в даній групі порівняно з досвідом
членства в діяльності інших груп.
Основою до розуміння групової згуртованості Л. Фестінгера є
дослідження К. Левіна, особливо у тлумаченні "сил", які приводять в дію
згуртованість. Але когнітивістський підхід відрізняється від позиції К.Левіна
за своєю основою. Для К.Левіна будь-який динамічний процес в людській
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спільноті - це в першу чергу виявлення життєдіяльності групи як єдиного
групового явища. Для Л. Фестінгера згуртованість – явище скоріше
індивідуально-психологічної (мотивації, суб'єктивного порівняння), ніж
соціально-психологічної природи.
Підходи до дослідження згуртованості у вітчизняній соціальній
психології базуються на твердження про те, що у групі головним інтервалом є
спільна діяльність її учасників. Для об’єктивного з’ясування причин єдності
малої соціальної групи недостатньо враховувати лише індивідуальнопсихологічні (емоційні, мотиваційні та ін.) характеристики міжособистісних
відносин. Процес формування групи та її подальшого розвитку представлено
як процес все більшої згуртованості на основі включення індивідів в процес
сумісної діяльності.
У межах розробленої А. Петровським стратометричної концепції
групової активності було запропоновано розглядати групову згуртованість
крізь призму ціннісно-орієнтаційної єдності. Прихильники стратометричної
концепції виходять з того, що у склад малої групи входять три головних рівні,
які одночасно є і прошарками розвитку групової згуртованості.
Таким чином, дослідження феномену групової згуртованості є явищем
багатовимірним, оскільки стосується процесу утворення та функціонування
соціальної когорти людей. При цьому чітко прослідковується тенденція
з’ясування впливу як зовнішніх об’єктивних чинників, так і внутрішніх
параметрів, які пов’язані із індивідуально-типологічними відмінностями
учасників групової взаємодії. Соціальний запит завжди орієнтований на
соціально зрілі об’єднання людей, котрі здатні продукувати прогресивні
тенденції розвитку.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗҐВАЛТУВАННЯ
Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Зґвалтування, як найбільш небезпечний серед злочинів
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проти статевої свободи і статевої недоторканості особи, порушує вказані
природні права, які за Основним Законом України визначають зміст і
спрямованість діяльності держави [1].
Питаннями боротьби зі зґвалтуваннями, займалися такі вчені, як Г.В.
Антонов-Романовський, П.П. Андрушко, Ю.М. Антонян, Л.М. Балабанова,
В.І. Борисов, В.В. Голіна, Б.М. Головкін, Б.Л. Гульман, О.М. Джужа, Л.В.
Дорош, В.М. Дрьомін, О.П. Дяченко, А.О. Едельштейн, Г.Б. Єлемісов, А.П.
Журавльов та інші.
Ще донедавна законодавець визначав, що зґвалтування – це статеві
зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування
або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.
Єдиного підходу до визначення об'єкта складу злочину в теорії
кримінального права немає. Однак найпоширенішою думкою про об'єкт є те,
що це суспільні відносини, поставлені під охорону кримінального закону,
порушенням яких, заподіюється суспільно небезпечна шкода [2, 24].
Тобто, об'єктом зґвалтування виступають соціальні зв'язки, які
порушуються суб'єктом злочину шляхом посягання на уклад стосунків членів
суспільства у сфері статевого життя. Специфікою злочинного прояву виступає
спрямованість діяння на заподіяння шкоди такій цінності як статева свобода
або статева недоторканість, що є ознакою об'єкта цього злочину [3].
Кримінальне законодавство переважної більшості зарубіжних країн
виходять з того, що суб'єктом злочину може бути лише фізична особа людина. Істотне значення для вирішення питання про можливість притягнення
до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила зґвалтування, має вік.
Відповідно до положень чинного КК України, цей вік за зґвалтування
встановлено з 14 років (ч.2 ст. 22). Така законодавча позиція є виправданою,
оскільки людина, якій виповнилося 14 років, уже спроможна розуміти
протиправність цього злочину, а отже, за згаданих підстав, й усвідомлювати
його суспільну небезпечність [3].
З об'єктивної сторони зґвалтування полягає у статевих зносинах, які
поєднуються із: 1) застосуванням фізичного насильства; 2) погрозою його
застосування (воля потерпілої особи придушується) або 3) з використанням
безпорадного стану потерпілої особи (її воля ігнорується). Під статевими
зносинами слід розуміти природний статевий акт. Злочин є закінченим з
моменту початку статевого акту всупереч волі потерпілої особи [4].
Суб'єктивна сторона зґвалтування характеризується прямих умислом.
Винний усвідомлює, що вчиняє природний статевий акт із застосуванням
фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням
безпорадного стану потерпілої особи, і бажає це зробити. Мотиви, не
впливаючи на кваліфікацію, можуть бути різними (задоволення статевої
пристрасті, помста, бажання принизити потерпілу особу, прагнення
сексуального самоствердження хуліганські спонукання тощо) [4].
Однак, із 2019 року положення ст. 152 КК України дещо змінилися і
насьогодні зґвалтування - це вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних
із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з
79

використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної
згоди потерпілої особи. Нова редакція дає нам більш розширене поняття.
Нова конструкція ч. 1 ст. 152 КК вказує на те, що потерпілим в межах
цього складу злочину є особа, яка зазнала вагінального, анального або
орального проникнення [5].
Однією із ознак даного злочину є відсутність добровільної згоди
потерпілої особи. У примітці до цієї статті законодавець надав визначення, що
вважається добровільна згода, а саме: “Згода вважається добровільною, якщо
вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх
обставин”.
Вільне волевиявлення особи можна вважати відсутнім тоді, коли:
- особа не досягла віку сексуальної згоди, а саме 16 років;
- особа перебувала у підпорядкованому чи залежному (фізично,
економічно, психологічно) стані, що не дає їй можливості вільно висловити
свою згоду на секс;
- особа потерпала і надалі потерпає від домашнього чи іншого насильства
з боку кривдника, внаслідок чого не могла вільно висловити свою згоду на
секс;
- особа перебувала у безпорадному стані та не могла вільно висловити
свою згоду на секс;
- тощо [6].
Редакція статті 152 КК «Зґвалтування» КК викликає серйозні зауваження.
Відповідно до попередньої редакції цієї статті зґвалтування здійснюється із
застосуванням фізичного насильства або погрози його застосування або з
використанням безпорадного стану потерпілого.
Насильство – це
застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз,
свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір . Крім того,
поняттям фізичного насильства при зґвалтуванні охоплюється і застосування
без згоди потерпілої особи з метою викликати її безпорадний стан
наркотичних засобів, психотропних отруйних або сильнодіючих речовин
(наприклад, клофеліну у поєднанні з міцними спиртними напоями). Тобто,
застосування у попередній статті 152 поняття «насильство» вже вказувало на
те, що відсутня згода особи на вчинення щодо неї будь-яких дій сексуального
характеру.
Не зовсім зрозумілим є поняття «зґвалтування» (частина 1 статті 152 КК),
а саме, до тіла якої саме особи (потерпілої чи ґвалтівника, або обох осіб)
повинно здійснюватись проникнення для кваліфікації злочинного діяння.
Якщо у даному випадку мається на увазі проникнення у тіло потерпілої особи,
то за певних обставин винні особи можуть уникнути кримінальної
відповідальності. Зокрема, якщо зґвалтування вчинено жінкою, а потерпілим
буде особа чоловічої статі, то «генітальне проникнення» відбувається лише у
тіло жінки. Крім того, дещо некоректним є словосполучення «використання
геніталій». Адже використовувати (застосовувати, вживати що-небудь з
користю, користуватися чимось) можна якесь знаряддя, предмет, що
відділений від цілого, а не частину тіла чи людський орган.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Дуже часто українськими політиками, журналістами, експертами та
фахівцями, зрештою просто громадянами, які цікавляться політикою,
вживається термін «інформаційна війна», «маніпуляція свідомістю»,
«політична маніпуляція» тощо.
На фоні надзвичайно складної ситуації, яка склалася в Україні питання
інформаційної війни набуває нового значення. Причому ця проблема
обговорюється не тільки політиками чи науковцями, а й у широких
громадських колах. У даному контексті не можна ігнорувати інформаційну
війну, розв’язану Російською Федерацією та пропагандистську діяльність
російських засобів масової комунікації, спрямовану проти українського
народу.
Актуальність даної теми обумовлена недостатнім рівнем наукового
аналізу інформаційної війни як явища, притаманного сучасним міжнародним
відносинам. Ще не існує єдиної послідовної інтерпретації поняття
«інформаційна війна», її особливостей, структури та механізмів протидії
політичній науці. Крім того, дослідження інформаційної війни, як правило,
здійснюється на рівні журналістики або політичної аналітики, що вимагає
більш ретельного наукового дослідження сутності явища та розробки
механізмів протидії російській інформаційній війні проти України на
сучасному етапі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив виявити, що у
проблематика інформаційної війни Росії проти України недостатньо вивчена.
Хоча деяким питанням, переважно політичним, зазначеної проблеми
присвячена низка праць вітчизняних та зарубіжних дослідників: Н. Білоусової,
М. Снігової, Р. Рукомеда тощо.
Після Революції Гідності, яка проголосила бажання українців жити в
демократичній європейській державі, Україна стала жертвою збройної агресії
Росії, що призвело до анексії Криму та військових дій на Донбасі, які тривають
і донині. Вчені описують діяльність Російської Федерації проти України як
гібридну війну, яка передбачає поєднання традиційних і нетрадиційних
методів агресії, складність агресивних дій у багатьох сферах суспільного
життя.
Інформація є однією з складових агресії Росії проти України, що дозволяє
говорити про існування інформаційної війни між Україною та Росією. Це
стосується активного поширення негативної (часто помилкової або
спотвореної) інформації про Україну з боку Російської Федерації з метою
дискредитації нашої держави.
Особливістю конфлікту в Україні є його «гібридний» характер. Його
особливістю є різке посилення ролі інформаційної складової, самодостатність
і значення якої дозволяє говорити про повноцінну інформаційну війну, війну,
яка не лише обґрунтовує втручання у внутрішні справи незалежних держав,
виправдовує і робить можливою агресію, але і війну, яка спричиняє значні
жертви [1].
Рефлексивний контроль і інформаційна війна Кремля, як правило, не є
результатом жодних теоретичних нововведень. Всі основні концепції та
більшість методів були розроблені Радянським Союзом десятиліття тому.
Російська стратегічна теорія все ще є відносно невмілою і сильно залежить від
радянської роботи, з якою знайомі російські лідери. Російські інформаційні
операції в Україні не мають нової ери теоретичних або доктринальних
досягнень, хоча вони частково прагнуть створити саме це враження. Таким
чином, інформаційна війна в Росії є значним викликом для Заходу, але не
особливо новим чи непрозорим.
Ключовими елементами техніки рефлексивного контролю Росії в
Україні є:
- обман щодо військових операцій для приховування або заплутування
присутності російських сил в Україні, включаючи відправлення «маленьких
зелених чоловічків» в уніформі без відзнак;
- приховування цілей і завдань Москви в конфлікті, який в деяких
поширює страх і дозволяє іншим переконати себе, що цілі Кремля обмежені і
в кінцевому рахунку прийнятні;
- зберігання ззовні вірогідності законних дій Росії, заперечення
причетності Москви до конфлікту, вимагання від міжнародного
співтовариства визнати Росію зацікавленою владою, а не стороною конфлікту;
- погрози Заходу військовою силою у вигляді порушення повітряного
простору країн НАТО і країн, що не є членами НАТО;
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- загроза використання ядерної зброї Росії і перебільшених заяв про
військову доблесть і успіх Росії;
- розгортання великих і складних глобальних зусиль для формування
розповіді про конфлікт України через формальні та соціальні медіа [2].
В Україні Росія випробовує старі і нові методи гібридної війни. Якщо
західні столиці хочуть знати, що можливо буде робити Москва щодо них у
наступному місяці чи році, вони повинні уважно дивитися на Україну. Спектр
методів дуже широкий: відкриті бойові дії без будь-яких ознак ідентифікації,
як у Донбасі; економічні диверсії, спроби блокувати електричні станції,
використання кібер-вірусів для зупинки операцій банків і фінансових
компаній, інформаційні кампанії з метою підвищення підтримки Росії з боку
місцевого населення, що сильно впливає на результати виборів і спроби
руйнування мережі зовнішніх альянсів і цінностей, що ґрунтуються на
консенсусі (наприклад, блокування дій деяких країн-членів Східної
Європи в НАТО).
Однією з основних цілей в Україні в цій гібридній війні є підвищення
внутрішнього хаосу. Це означає провокувати паніку серед населення,
демонструючи нездатність уряду захистити суспільство від технологічних,
біологічних або інших загроз, які можуть з'явитися. Намір полягає в тому, щоб
малювати картину колапсу уряду у разі нагальної та небезпечної ситуації, і що
це знищить основу лояльності громадянина до держави, їх довіру до
представників держави на різних рівнях, знищивши будь-який можливий опір
зовнішнім впливам.
Що стосується довіри до влади, то треба сказати, що українські політики
є найгіршими ворогами своєї країни навіть без будь-яких російських втручань.
Проте Кремль намагається всіма можливими засобами дискредитувати
нинішнього українського президента, уряд, парламент, показавши нашу
нездатність створити цивілізовану державу, систему безпеки і соціальне
середовище для свого населення. Для цього вони використовують широкий
спектр українських ЗМІ. Завдяки впливу на українських олігархів (які є
господарем понад 90% всіх ЗМІ в країні), Росія все ще має майже необмежений
доступ і вплив на різні українські ТВ-холдинги, газети, журнали та електронні
засоби масової інформації [3].
Більше того, Кремль продовжує утримувати під своїм контролем
(хабарами, залякуванням, шантажем чи іншими засобами) велику кількість
авторитетів в Україні. Як наслідок, російська пропаганда все ще існує в
українських ЗМІ (незважаючи на скасування ліцензій багатьох російських ЗМІ
в Україні) і має широку мережу тих, хто її підтримує, особливо на півдні і сході
України. Ця «інформаційна армія» грає проти України, допомагаючи вбити
довіру українців до влади, держави та Збройних Сил. Допомагаючи
зруйнувати довіру населення до влади, Росія готується до нових протестів з
метою посилення позицій політиків, більш лояльних до Кремля.
Таким чином, картина в Україні зараз дуже складна і в окремих випадках
складається не на користь проукраїнських політичних сил. Українські олігархи
залишаються однією з найбільших гібридних загроз для країни на шляху до її
справжньої незалежності, суверенітету, демократії та процвітання. Приклад
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України показує, що корупція є дуже потужним інструментом для знищення
оборонного сектору та демотивування як армії, так і суспільства в цілому.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕВІРКИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В
СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Теперішній період в Україні є досить нелегким, і ринкова система не має
спроможності забезпечити економіку через конкурентні ринкові механізми
необхідними суспільними благами. Тому, виникає необхідність здійснення
придбання необхідних ресурсів та послуг через систему електронних
державних закупівель.
Впровадження системи електронних державних закупівель, не гарантує
створення конкурентних умов у цій сфері, це в свою чергу обумовлює
створення відповідних дієвих механізмів контролю з боку держави, зокрема,
шляхом перевірки державних закупівель. Таким чином, значну актуальність
має дослідження правових засад перевірки цих закупівель. Тому, об'єктом для
дослідження, на сучасному етапі, стає створена та запущена система
електронних тендерних закупівель – ProZorro.
Створення подібної системи викликало багато уваги серед різних
науковців та практиків, а саме: В.П. Міняйло, О.О. Підмогильний,
І.П. Сафонов, О.Г. Турченко, О.А. Поліводський, О.П. Кулак, Р.Р. Михайлик,
В.І. Смірнов, Н.Б. Ткаченко, А.О. Храмкінта та інші.
Метою даного дослідження є виявлення правових засад здійснення
контролю над публічними закупівлями в системі фінансового контролю.
Щороку держава здійснює закупівлі товарів, робіт послуг, результатами яких
є оновлені машини швидкої допомоги, реорганізація лікарень, дитячих
садочків, ремонт доріг тощо. Засоби масової інформації не рідко висвітлюють
інформації про закупівлю товарів за завищеними цінами, щодо недопущення
до торгів якихось учасників, дискримінації, змови, , або ж навпаки, затримки
закупівель необхідних речей, таких як ліки або ж підручники.
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Основним законом який регулює процес публічних закупівель є Закон
України «Про публічні закупівлі», що установлює правові та економічні
засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб
держави та територіальної громади [1]. Цей нормативно-правовий акт
забезпечує ефективне та прозоре здійснення закупівель, створює конкурентне
середовище у сфері державних закупівель, запобігання прояву корупції у цій
сфері. Серед основних вимог, які висуваються до системи державних
закупівель України, є забезпечення принципу відкритості та прозорості на всіх
стадіях закупівель. Відповідно до світових стандартів, державні закупівлі
повинні відбуватися публічно, а інформація щодо них має бути доступною для
громадського контролю [2].
Звертаючи увагу на цей закон, варто наголосити, що державою було
створено ряд органів, які ведуть контроль та нагляд за законністю
проведенням публічних закупівель, які також виступають суб’єктами цих
закупівель. Нам відомо, що основними суб’єктами закупівель є замовники та
учасники, а також органи державного нагляду, контролю та координації, які
розглянемо більше детальніше.
Основні функції, напрямки діяльності та нормативне забезпечення, якими
вони керуються відображені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Напрямки та правове використання органів державного
нагляду, контролю та координації за публічними закупівлями
Орган контролю
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

Державна
аудиторська
служба України
(ДАСУ)
Рахункова Палата
України

Основні напрямки контролю
Нормотворчі (розроблення
нормативно-правових актів,
необхідних для правового
регулювання закупівель).
Аналітичні (аналіз функціонування
системи публічних закупівель).
Організаційні (забезпечення
функціонування безоплатного вебпорталу та інформаційного ресурсу
Уповноваженого органу з питань
закупівель).
Досліджує і перевіряє правильність
використання закупівельних правил.
Перевіряє правильність фінансових
та бухгалтерських операцій у рамках
державного сектору.
Оцінює ефективність закупівель (чи
досягнуто початкову ціль та
наскільки ефективним був
закупівельний процес).
Досліджує і перевіряє правильність
використаних закупівельних правил.

Антимонопольний Боротьба з випадками змови при
комітет України закупівлях, що регулюється двома
законами «Про захист економічної
конкуренції», «Про
Антимонопольний комітет»
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Законодавча регламентація
Закон України «Про
публічні закупівлі» [1]

Закон України «Про
основні засади здійснення
державного фінансового
контролю в Україні» [3]
Закон України «Про
рахункову палату»;
Методичні рекомендації,
щодо здійснення
Рахунковою палатою
контролю у сфері
публічних закупівель [4].
Закон України «Про захист
економічної конкуренції»,
«Про антимонопольний
комітет»

Дослідивши основні ограни контролю над публічними закупівлями варто
зазначити, що окрім них існує ще велика кількість органів, які також
залучаються до проведення таких процесів, але функції їх є тотожними. Тому
на нашу думку, виникає необхідність їх скорочення, і виокремити окремі
органи та функції, які будуть вони виконувати.
Отже, провівши дослідження ми розглянули систему публічних
закупівель, як одну із основних рушійних сил, яка допомагає державі
задовольняти суспільні блага громадян. Також вияснили, що прозорість таких
закупівель базується трьох основних принципах: абсолютної прозорості,
конкуренції та професіоналізмі. Було виявлено, що в нашій державі існує
велика кількість органів та інститутів, які ведуть контроль за процесом
закупівлі, щоб досягти максимального законодавчого дотримання а також
уникнення крадіжок та відмивання державних коштів.
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ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СПАДЩИНИ
Перехід прав та обов'язків спадкодавця до спадкоємців здійснюється у межах
спадкового правовідношення. Вид підстав спадкування визначає вибір системи
правил, які регламетують правовий порядок спадкування, що характеризується
універсальним правонаступництвом. У цих умовах особливої актуальності
набувають набувають розуміння практики спадкових правовідносин, що мають
теоретичне і практичне значення.
Проблемам спадкового права присвячено численні дослідження
вітчизняних і зарубіжних вчених-правознавців дореволюційного, радянського
і сучасного періодів, зокрема М. М. Агаркова, С. С. Алексєєва,
Б. С. Антимонова, С. М. Братуся, Я. М. Шевченко, Л. В. Шевчук,
К. Б. Ярошенко та інших.
Метою цієї роботи є аналіз основних аспектів порядку отримання
спадщини згідно Цивільного законодавства України.
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Спадкування – це перехід майнових і окремих особистих немайнових
прав та обов’язків спадкодавця до його спадкоємців. Сукупність цих прав та
обов’язків і є спадщиною. До складу спадщини не входять деякі особисті
немайнові права спадкодавця, зокрема, право на участь у товариствах та право
членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх
установчими документами. Якщо особі було завдано каліцтво або інше
ушкодження здоров’я і вона після цього через деякий час померла, право на
надання відшкодування шкоди припиняється, оскільки нікому іншому воно
належати не може. В той же час, якщо за життя потерпілого шкода, викликана
ушкодженням його здоров’я, не була відшкодована, право вимоги виплати
невиплачених спадкодавцю сум входить до складу спадщини [2, c. 130].
Спадкодавцем може бути лише фізична особа (громадянин України,
іноземний громадянин або особа без громадянства). Перехід прав та обов’язків
юридичної особи у разі припинення її діяльності регулюється іншими
нормами законодавства, які не є нормами спадкового права.[3]
Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також
держава та інші суб’єкти публічного права. У фізичних осіб є перевага перед
іншими суб’єктами: вони можуть спадкувати як за законом, так і за заповітом.
Юридичні особи, держава, інші суб’єкти публічного права можуть спадкувати
тільки за наявності прямої вказівки про це у заповіті.[3]
Відповідно до 1224 статті ЦК України не мають права на спадкування
особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих
спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя, особи, які умисно
перешкоджали спадкодавцю скласти заповіт, внести до нього зміни або
скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них
самих чи інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині. Не
мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони
були позбавлені батьківства і їхні права не були поновлені на час відкриття
спадщини, а також батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені),
інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання
спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.
Чинне цивільне законодавство передбачає, що спадкування здійснюється
за заповітом або за законом. Якщо фізична особа склала заповіт, таким чином
розпорядившись своєю власністю на випадок смерті, і не скасувала його, то у
разі її смерті спадкування здійснюється за заповітом, який є останньою волею
спадкодавця. Спадкування за заповітом поставлене, серед видів спадкування,
на перше місце відповідно до домінанти пріоритетності волі особи. Це
підтверджується статтею 1223 ЦК України, яка залишає право на спадкування
спадкоємцям за законом лише за відсутності заповіту або повного чи
часткового визнання заповіту недійсним, неприйняття (відмови) спадщини
спадкоємцем за заповітом, усунення від права на спадкування спадкоємця за
заповітом, неохоплення заповітом усієї спадщини. Таким чином, спадкування
за законом має місце, коли й оскільки воно не змінене заповітом [3].
Підстава спадкування як за законом, так і за заповітом не може бути
предметом угоди. При спадкуванні за законом порядок і умови переходу прав
і обов’язків спадкодавця зазначені у Цивільному кодексі України: майно
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спадкодавця поділяється у рівних частках між особами, перерахованими у
законі і закликаними до спадкування, у відповідності із установленою
черговістю. У випадках, коли підставою до спадкування є заповіт,
призначення спадкоємців, розподіл прав і обов’язків між спадкоємцями,
залежать виключно від волі заповідача згідно з діючим в українському
спадковому праві принципом свободи заповіту.
Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини, тобто в день
смерті особи або в день, з якого вона оголошується померлою. Змістом права
на спадкування є певні можливості, якими може скористатися особа, у якої
виникло це право. Серед них – право прийняти спадщину, відмовитися від неї
взагалі чи на користь іншої особи, не проявляти щодо неї жодного інтересу,
тобто не вчиняти ніяких юридично значимих дій щодо прийняття чи відмови
від спадщини. [3]
Як зазначалося вище, право на спадкування виникає насамперед у
спадкоємців за заповітом. В окремих випадках воно може одночасно
виникнути й у спадкоємців за законом. Це може мати місце у разі складення
заповіту лише щодо частини спадщини або у разі, коли хтось із спадкоємців за
заповітом усунений від права на спадкування або відмовився від спадщини чи
не прийняв її, якщо йому була визначена заповітом певна частина спадщини.
Право на спадкування у спадкоємців за законом може виникнути тільки у разі
відсутності цього права у спадкоємців за заповітом.
При спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі
спадкоємців відповідно до встановленої черговості. Підставами закликання до
спадкування за законом можуть бути шлюбні відносини, родинні чи сімейні
стосунки, усиновлення, знаходження на утриманні спадкодавця не менше
п’яти років до його смерті. Розширення кола осіб, що закликаються до
спадкування за законом, неможливе [3].
Слід зазначити, що цивільне законодавство встановлює п’ять черг
спадкоємців за законом. У першу чергу право на спадкування за законом
мають діти спадкодавця, у тому числі і народжені після його смерті, батьки
померлого, той з подружжя, який його пережив. До другої черги спадкоємців
за законом законодавець відносить рідних братів та сестер спадкодавця, його
бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу право на
спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. Особи, які
проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття
спадщини, віднесені до спадкоємців, які мають право на спадкування у
четверту чергу. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують
утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі
спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Онуки (правнуки),
прабаба, прадід, племінники спадкодавця не включаються до складу жодної з
черг спадкоємців за законом. Але з цього не можна зробити висновок, що вони
не закликаються до спадкування ні за яких обставин. Вищезазначені особи є
спадкоємцями за законом, якщо на момент відкриття спадщини немає в живих
того родича, який був би спадкоємцем. Вони спадкують ту частку, яка б йому
належала, якби він був живий. Таке спадкування є спадкуванням по праву
представлення.
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Таким чином, було з`ясовано що, спадкуванням є врегульований законом
порядок зміни одного суб’єкта у зв’язку з його смертю на одного або декількох
осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. У порядку
спадкового право- наступництва можуть переходити лише права та обов'язки,
а не речі, зокрема, право власності на річ, а не сама річ.
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АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКУ
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Із розвитком ринкових відносин в Україні податкові надходження набувають
особливого значення у формуванні доходної частини Зведеного бюджету. Податок
на доходи фізичних осіб належить до групи основних бюджетоутворюючих
податків та за фіскальною значимістю займає першу позицію в системі прямого
оподаткування в Україні. Проблема оподаткування доходів фізичних осіб була
завжди актуальною, що зумовлено його значенням. Нестабільність чинного
податкового законодавство потребує подальшого дослідження проблеми
механізму нарахування та стягнення податку на доходи фізичних осіб, який
базувався б на діючих законних правилах, актуальних ставках оподаткування та
можливостях щодо використання зниження бази оподаткування певним
категоріям платників.У цьому контексті доцільним є здійснення аналізу фіскальної
ефективності системи оподаткування фізичних осіб в Україні.
Дослідженням фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб
займалися такі вчені, як В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник, О. О. Кравцов,
С. Ковач, К. Безверхий.
Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) – одне з основних джерел
доходів бюджету держави, яке використовується для регулювання доходів і
накопичень різних соціальних груп населення. Через ПДФО реалізується
зв’язок громадян-платників з державою (в особі фіскальних органів) і
місцевими органами самоврядування, тим самим вони стають причетними до
формування доходів бюджету і дає підставу для контролю за ефективним
використанням державних ресурсів. Податок на доходи фізичних осіб –
загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб
(громадянрезидентів і не резидентів), які отримують доходи із джерел їх
походження в Україні [1]. Окрім того, слід зазначити, ПДФО, як і всі інші
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податки, є обов’язковим, безумовним платежем до Державного бюджету
України, що справляється з платників податку – фізичних осіб згідно з
Податковим кодексом України.
ПДФО дозволяє регулювати розмір кінцевих доходів населення без зміни
співвідношення між результатами праці та його оплатою. ПДФО належить до
групи прямих податків, вилучається у грошовому вигляді за звітний рік і
враховується на основі загального заробітку фізичних осіб. Податок на доходи
фізичних осіб відіграє значну фіскальну роль, але головною проблемою даного
податку є те, що він не є нейтральним і соціально справедливим. З 1 січня
2016р. вступили в дію зміни до Податкового кодексу України, і однією із
новацій є відмова від диференційованого підходу щодо розміру доходів
громадян і встановлення для всіх єдиної ставки 18% [4, с. 17]. Бідні верстви
населення у структурі власних витрат сплачують значно більший обсяг коштів,
ніж заможні. Це обумовлено тим, що для більшості громадян з невисокими
статками єдиним джерелом доходу є зарплата.
У багатьох розвинених країнах справляння ПДФО здійснюється за
прогресивною шкалою. Діапазон ставок податку від 20 до 30 % на Кіпрі, від
15 до 45% в Німеччині, від 23 до 43% в Італії. Здавалося б, ставки податку дуже
високі, але слід враховувати, що у всіх країнах встановлені досить значні
неоподатковувані мінімуми і надаються пільги на різних підставах [3, c.28].
В свою чергу у Податковому кодексі України також приділяється увага
податковим соціальним пільгам. Платник податку має право на зменшення
суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел
на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму
податкової соціальної пільги, яка може становити 100%, 150% та 200% розміру
прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
За фіскальною значимістю ПДФО серед загальнодержавних податків
України займає другу позицію після ПДВ, а в системі прямого оподаткування
– перше, що свідчить про значну роль даного податку у формуванні дохідної
частини бюджету. За останні п’ять років частка ПДФО у структурі доходів
Зведеного бюджету України перманентно коливається в межах 15–20%, що
свідчить про досить потужний фіскальний потенціал даного податку. Щоб
дослідити фіскальну ефективність ПДФО, розглянемо динаміку його
надходжень до Державного та місцевих бюджетів України (табл. 1).
Таблиця – 1 Динаміка надходжень ПДФО до Державного та місцевих
бюджетів України за 2014–2018 рр., млн. грн. [5]
Роки Державний Надходження ПДФО Частка,
бюджет
до
Державного
України
бюджету України

Місцеві
бюджети
України

Надходження ПДФО Частка,
до
місцевих
бюджетів України

2014 354966

12646

3,56

89017

62557

70,28

2015 531551

45062

8,48

120480

54921

45,59

2016 612103

59810

9,77

170645

78971

46,28

2017 787297

75033

9,53

229491

110653

48,22

2018 929262

91124

9,81

262251

135647

51,72

90

Як видно із табл. 1, частка податку в зазначених бюджетах змінюється з
року в рік: до Державного бюджету України від 3,56% у 2014 р. до 9,81% у
2018 р.; до місцевих бюджетів від 70,28% у 2014 р. До 51,72 % у 2018 р.
Аналізуючи дані, можна стверджувати, що ПДФО попри переспрямування
його значної частки до державного бюджету, продовжує зберігати позицію
найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих
бюджетів – 51,72 %.
Таким чином, результати проведеного дослідження дають підставу
стверджувати, що ПДФО є одним із важливих економічних важелів держави,
який дозволяє не тільки мобілізувати кошти для фінансування
загальнодержавних витрат, але є також важливим інструментом соціальної
політики, але водночас має певні недоліки. Для реформування оподаткування
доходів фізичних осіб необхідно внести такі зміни до законодавства:
1. перейти до використання прогресивної шкали оподаткування, що дасть
змогу забезпечити дотримання принципу соціальної справедливості;
2. при плануванні ставок ПДФО враховувати доходи сім’ї з розрахунку на
кожного її члена через проведення річного перерахунку сплаченого податку;
3. ставка оподаткування підприємницького доходу має бути меншою за ставку
оподаткування трудового, адже підприємець, крім трудової участі, несе ризики
своєї діяльності;
4. введення правил оподаткування домогосподарств;
5. введення загального декларування;
6. контроль за оцінкою майна, наданою сертифікованим оцінювачем. Оскільки
держава не контролює оцінювання, з метою ухилення від оподаткування
оцінювач може оцінити об'єкт продажу практично в будь-яку суму;
7. проведення податкової амністії доходів громадян, запровадження нових
форм і методів адміністрування ПДФО.
Досвід зарубіжних країн з найбільш високим рівнем життя показує, що
для забезпечення принципу справедливості оподаткування як інструмент
перерозподілу доходів практично всі вони використовують прогресивне
оподаткування.
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РIВЕНЬ ЩАСТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПIЛЬСТВI
Щастя людини як загальносоцiальна цiннiсть особливо гостро постає для
сучасної України у свiтлi тих суттєвих перетворень, якi вiдбуваються нинi.
Новi проблеми вiйськової агресiї, тероризму, iнформацiйно-психологiчного
впливу, манiпуляцiї iндивiдуальною поведiнкою та свiдомiстю призводять до
змiни картини свiту, руйнацiї цiлiсностi буття особистостей. На тлi
розповсюдження егоїстичних, гедонiстичних, конформiстських, навiть
суїцидальних настроїв серед українських громадян виникають сумнiви щодо
прогресивного розвитку щасливого українського суспiльства. Щастя громадян
забезпечує щастя суспiльства, щасливе суспiльство пiдвищує щастя людини.
Нехтування самопочуттям людей, iгнорування прогресуючого зростання
кiлькостi нещасливих людей обертається загрозами для нацiональної безпеки
країни
Дослiдженням щастя займались такi зарубiжнi вченi: Р. Хайлбронер,
Д. Белл, П. Сорокiн, Дж. Гелбрейт та iншi. Серед українських вчених питанням
щастя суспiльства цiкавляться: В. Мандибура, С. Дражниця, О. Мельниченко,
В. Молчанов, С. Мочерний та iншi.
Метою даного дослiдження є аналiз рiвня щастя в українському
суспiльствi.
Щастя як суспiльне явище розглядаємо в його зв'язку з бiльш загальною
системою, до якої воно належить - людина-свiт. Питання про ставлення
людини до свiту є основним питанням будь-якого свiтогляду. Воно, у свою
чергу, конкретизується в iнших питаннях, наприклад, "є щастя?" чи "у чому
сенс життя?". Людина iснує у свiтi природи й суспiльства, у системi
суспiльних вiдносин, якi значною мiрою означують її ставлення до природи.
Саме в процесi активної цiлеспрямованої дiяльностi людина перетворює
природу на свiт свого буття. Водночас людина руйнує природу, створює
загрозу своєму iснуванню та iснуванню всього живого - це передумови
нещастя. У разi зникнення людини, зникне й свiт як свiт людського буття, а з
ним - i щастя людини [1, с. 88].
Особисте щастя має прояв в iнтересах окремої людини, її самоцiнностi,
моральної гiдностi та вiдповiдальностi. Суспiльне щастя охоплює певне
суспiльство. Безперечно, особисте щастя та суспiльне щастя характеризується
взаємозалежнiстю, постiйним взаємовпливом та взаємоперетворенням
iндивiдного й соцiального. Взаємовплив особистого щастя й суспiльного
щастя проявляється в тому, що особисте щастя є одним зi складникiв
суспiльного щастя. Стан суспiльного щастя неминуче призводить до
активiзацiї проявiв особистого щастя.
Бiльше половини жителiв України вважають себе щасливими. Вiдповiдно
до результатiв опитування, проведеного Київським мiжнародним iнститутом
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соцiологiї, у травнi 2018 року щасливими або скорiше щасливими себе
вiдчували 63% жителiв України, 16% почувалися частково щасливими,
частково нi, i 17% - нещасливими або радше не щасливими (рис. 1).

Рисунок 1 - Опитування щодо вiдчуття щастя
Порiвняно iз минулим роком частка щасливих збiльшилася на 10
вiдсоткових пунктiв, iз 53% в травнi 2017 року до 63% у травнi 2018 року.
Однiєю з причин може бути деяке покращення матерiального становища
населення: протягом року за самооцiнкою частка небiдних зросла iз 30% до
37%.
Вiдчуття щастя залежить вiд багатьох чинникiв, у тому числi соцiальнодемографiчних ознак, якостi життя, соцiального середовища тощо.
Результати опитування свiдчать, що молодi люди загалом щасливiшi, анiж
старшi, i з вiком рiвень щастя знижується майже лiнiйно. У 2018 роцi серед
молодi вiком 18-29 рокiв щасливими почувалися 79%, серед тих, кому
30-39 рокiв – 72%, 40-49 рокiв - 65%, 50-59 рокiв - 57%, 60-69 рокiв - 47%,
старше 70 рокiв – 45%. Зниження частки щасливих iз вiком пов’язане iз
погiршенням здоров’я, а також бiльш хистким матерiальним становищем i
самотнiстю, якi часто спiткають лiтнiх людей (рис. 2).

Рисунок 2 - Спiввiдношення щасливих людей за вiковими групами [2]
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Чим вищий рiвень добробуту, тим бiльше людей почуваються
щасливими. Так, серед найбiднiших (не вистачає на їжу) щасливими себе
назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких 58%, серед
людей iз середнiм доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть дещо вiдкладати) 74%, серед людей iз доходом вище середнього (можуть купувати коштовнi
речi) – 85% [3].
Таким чином, проаналiзувавши данi соцiального дослiдження можна
сказати, що порiвняно з 2017 роком люди стало дещо щасливiшими. Проте,
Україна посiла 133 мiсце у мiжнародному рейтингу щастя (World Happiness
Report), який щороку складають у рамках iнiцiативи ООН. Перше мiсце другий
рiк поспiль займає Фiнляндiя. Україна цього року в списку знаходиться мiж
Чадом (132 мiсце) та Ефiопiєю (134 мiсце).
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДО НЕПОВНОЛIТНIХ
Злочиннiсть неповнолiтнiх завжди була i є гострою актуальною правовою
та суспiльною проблемою, що постiйно привертає увагу вчених i практикiв.
Вона є складовою загальної злочинностi та вiдображає тенденцiї її розвитку в
майбутньому. Це зумовлено не лише тим, що неповнолiтнiх завжди визнавали
злочинцями особливого роду, а й тим, що на сьогоднi це одна з найбiльш
кримiнально уражених верств населення. Соцiально-економiчна криза в
Українi, безробiття, невирiшенi завдання культурновиховного характеру
негативно впливають на формування молодого поколiння. В окремих
випадках цi явища зумовлюють вiдчуження неповнолiтнiх вiд офiцiйних
iнститутiв соцiалiзацiї.
Для запобiгання злочинностi серед неповнолiтнiх важливою є
процесуальна дiяльнiсть судiв, що полягає в призначеннi покарання.
Покарання та iншi передбаченi Кримiнальним кодексом України заходи
впливу, якi суди застосовують до неповнолiтнiх, спрямованi на їх виправлення
та запобiгання вчиненню ними нових злочинiв. Призначаючи покарання, суди
мають забезпечити захист гарантованих Конституцiєю України прав i свобод
неповнолiтнього. Здiйснення правосуддя щодо неповнолiтнiх є складовою
нацiонального розвитку України.
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Питання притягнення до вiдповiдальностi неповнолiтнiх, звiльнення їх
вiд вiдповiдальностi й покарання дослiджували й вивчали такi вченi:
Н.Л. Березовська, Ю.В. Баулiн, В.М. Бородiн, В.М. Бурдiн, I.П. Василькiвська,
В.О. Глушкова, Т.О. Гончар, Л.С. Дубчак, Я.М. Квiтка, С.Г. Киренко,
А.О. Клевцов, Н.Я. Ковтун, Н.М. Крестовська, Н.А. Орловська, О.О. Северiн,
Т.М. Приходько, В.Я. Тацiй та iн.
Метою даного дослiдження є обґрунтування основних особливостей
застосування покарання до неповнолiтнiх.
Вiдповiдно до мiжнародної Конвенцiї про права дитини вiд 20 листопада
1989 р., що була ратифiкована Постановою Верховної Ради України вiд
27 лютого 1991 р., дитиною є кожна людська iстота до досягнення 18-рiчного
вiку. Проте в Українi законодавчо встановлено градацiю вiку дитини в таких
вiкових категорiях: малолiтньою вважається дитина до досягнення нею
чотирнадцяти рокiв, неповнолiтньою – у вiцi вiд чотирнадцяти до вiсiмнадцяти
рокiв [2].
Кримiнальний Кодекс України передбачає певнi особливостi
кримiнальної вiдповiдальностi i покарання неповнолiтнiх. Цi особливостi
передбаченi роздiлом 15 КК України i стосуються:
− звiльнення неповнолiтнiх вiд кримiнальної вiдповiдальностi (ст. 97, ч. 2
ст. 106);
− видiв покарань, що застосовуються до неповнолiтнiх (ст. 98- 102);
− призначення покарання (ст. 103);
− звiльнення вiд покарання та його вiдбування (ст. 104-107);
− погашення i зняття судимостi (ст. 108) [3].
Встановлюючи цi особливостi, законодавець виходив з психологiчної
характеристики цього вiку: нестiйкостi психiчних процесiв, вiдсутностi
достатнього життєвого досвiду, знань, навичок, соцiальної поведiнки.
особливостi застосування кримiнальних покарань до неповнолiтнiх злочинцiв.
Зазначенi особливостi не протиставляються загальним iнститутам
вiдповiдальностi i покарання, а деталiзують щодо неповнолiтнiх змiст та межi
загальних iнститутiв, виходячи з реальних особистих особливостей
неповнолiтнiх. Законодавець визнає, що неповнолiтнiй – це злочинець
особливого роду, який потребує не тiльки примусового впливу, але i захисту з
боку суспiльства та держави. В зв’язку з цим кримiнальна вiдповiдальнiсть
неповнолiтнiх особливо у формi покарання коригується низкою спецiальних
норм [1, с. 87].
Закон передбачає вичерпний перелiк видiв покарань, що можуть бути
застосованi до неповнолiтнього. Вiдповiдно до ч.1 ст.98 КК України це такi
основнi види покарання:
1) штраф;
2) громадськi роботи;
3) виправнi роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волi на певний строк [3].
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Також, до неповнолiтнього можуть бути застосованi i додатковi
покарання у видi штрафу та позбавлення права обiймати певнi посади або
займатися певною дiяльнiстю.
Штраф застосовується лише до неповнолiтнiх, що мають самостiйний
доход, власнi кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Частина
2 цiєї статтi обмежує розмiр штрафу: вiн може бути призначений у межах до
п'ятисот встановлених законом неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв
громадян з обов'язковим урахуванням судом майнового стану неповнолiтнiх.
Вiдповiдно до ст. 101, арешт полягає у триманнi неповнолiтнього, який на
момент постановлення вироку досяг шiстнадцяти рокiв, в умовах iзоляцiї в
спецiально пристосованих установах на строк вiд п'ятнадцяти до сорока п'яти
дiб.
Покарання у виглядi позбавлення волi особам, якi не досягли на момент
вчинення злочину 18-ти рокiв, не може бути призначено на строк вiд шести
мiсяцiв до десяти рокiв, а у випадках вчинення особливо тяжкого злочину,
поєднаного з умисним позбавленням життя людини, – на строк не
бiльше 15 рокiв.
Покарання у виглядi позбавлення волi полягає в iзоляцiї такого
засудженого вiд суспiльства для вiдбування такого виду покарання у
спецiальних виховних установах. Неповнолiтнi, засудженi до покарання у
виглядi позбавлення волi, вiдбувають його в однiй iз двох виховних установ: у
колонiях загального режиму або у колонiях посиленого режиму [3, с. 95].
Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною
дiяльнiстю. Це додаткове покарання, яке може бути застосоване судом до
неповнолiтнього злочинця. Реально цей вид покарання може бути
застосований щодо неповнолiтнiх у вiцi 16-17 рокiв, оскiльки саме в цьому вiцi
вони фактично набувають юридичних прав здiйснювати трудову дiяльнiсть,
мати постiйну роботу або обiймати посади в шкiльних або громадських
органiзацiях.
Важливу роль для досягнення цiлей покарання неповнолiтнiх вiдiграє
застосування основних засобiв виправно-трудового впливу, що суттєво
пiдвищують виправний потенцiал цих видiв покарань. Найбiльший ефект у
виправленнi засуджених неповнолiтнiх злочинцiв с можливим за органiчного
поєднання виправних i каральних засобiв. За допомогою засобiв виправнотрудового впливу пiд час застосування громадських i виправних робiт,
позбавлення волi на певний арок досягаються позитивнi змiни у свiдомостi
засудженого, створюється готовнiсть до самокерованої правослухняної
поведiнки.
Вiковi особливостi неповнолiтнiх, специфiка вчиняємих ними злочинiв
свiдчать про необхiднiсть розробки таких заходiв покарання, в яких акценти
змiщуються з каральних на виховнi та попереджувальнi аспекти. Низька
ефективнiсть застосування позбавлення волi сприяє уникненню по
вiдношенню до неповнолiтнiх такого виду покарання.
Таким чином, особливостi застосування покарання до неповнолiтнiх
пов’язанi з їх вiковою категорiєю, станом здоров'я, рiвнем соцiального
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розвитку та фактичними обставинами здiйснення злочину. Тобто, в яких беруть участь неповнолiтнi, видiляють в окреме провадження, в якому
встановлено додатковi процесуальнi гарантiї захисту їх особистих прав.
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ОСОБЛИВОСТI КОНФЛIКТIВ МIЖ БАТЬКАМИ ТА ДIТЬМИ
Конфлiкт – неминучий супутник соцiальних вiдносин. В ньому
виявляються i вирiшуються суперечностi, що виникають мiж людьми,
групами, соцiальними спiльнотами Пiдвищенi тони, образливi слова,
вимовленi вголос або про себе, образи, злобнi погляди. Бути свiдком або
учасником подiбних сцен доводилося, напевно, кожнiй людинi.
Особливо актуальною стає проблема конфлiктiв мiж батьками i дiтьми.
Пiдлiтковий вiк є найскладніший та бурхливий перiод формування
особистостi. Саме цьому етапу розвитку особистостi притаманнi численнi
суперечностi, вагання, емоцiйнi зриви, якi свого виразу набувають у
конфлiктах.
Цi важливi проблеми знайшли вiдображення у працях Є. Арутюнянц, Д.
Берт, О. Докунiної, В. Дружинiна, З. Косарчук, Л. Повалiй, В. Постового, О.
Хромової та iнших.
Метою даного дослiдження є аналiз особливостей конфлiктiв мiж
батьками i дiтьми.
Конфлiкт – протидiюче змагання сторiн з рiзноспрямованими iнтересами.
Конфлiкти виникають в результатi зiткнення суперечливих тенденцiй в
дiяльностi окремих людей, груп, соцiальних структур i виявляються у формi
конфронтацiї iдей, боротьби за досягнення рiзних вигод [2, с.448].
Вiдносини мiж батьками i дiтьми багато в чому визначаються стилем
виховання, який вибирають дорослi, щоб впливати на своїх нащадкiв. Вибiр
цей зумовлюється особистим досвiдом батькiв, їх знайомством з
педагогiчними доктринами i просто власним розумiнням. Проте, який би стиль
виховання не обрали б батьки в спiлкуваннi зi своїми дiтьми, рано чи пiзно вiн
призведе в суперечності з потребами, установками i запитами дитини.
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Постiйне зiткнення точок зору молодшого та старшого поколiнь
провокують збiльшення кiлькостi конфлiктiв в сiм'ях. Взаємонепорозумiння з
часом загострюються i є причиною виникнення нових. Отже, вчасне
вирiшення конфлiктiв в сiм'ях є дуже важливим. Вирiшувати конфлiкти можна
конструктивно (поведiнкою, що спрямована на зниження психiчного
напруження, яка виникає в конфлiктнiй ситуацiї) чи неконструктивно
(проявляючи вiдкриту агресiю).
Неконструктивнi способи можна подiлити на групи:
1. Вiдкрита агресiя («кидаються на маму з кулаками»).
2. Рiзнi форми «захисної» поведiнки, що дають змогу суб'єктивно
оволодiти конфлiктною ситуацiєю: реакцiї переносу агресiї («розпустила
мамину кофту, яку вона майже зв'язала»); рацiоналiзацiя («заспокоюю себе i
кажу, що нiчого не сталося»); вiдволiкання, фантазування («пригадую щось
приємне, наприклад лiтню поїздку до моря»).
3. Загальна дезорганiзованiсть поведiнки («бiжу свiт за очi»).
4. Соматичнi реакцiї («болить голова») [6].
Якщо конфлікти в сім'ї виникають занадто часто, то підлітки починають
сприймати дорослих як «механізм» для забезпечення життєвих потреб та
обмеження свободи. При цьому батьки в їхніх очах втрачають авторитет та
повагу. Часто завищене почуття відповідальності породжує у батьків відчуття
всемогутності. Ситуації, коли батьки вважають себе експертами життя своїх
дітей, К. Хорні назвала «тиранією повинностей» тому що суть такого підходу
батьків насправді виражається в банальному «ти повинен». Батьки починають
думати, що мають право керувати життям та дозвіллям своїх дітей і це
спотворене почуття вседозволеності провокує виникнення конфліктів.
З метою з’ясування причин та приводів до конфліктних протистоянь у
сімейному оточенні нами було проведе опитування з-поміж респондентів
різних вікових груп. До розгляду було включено такі запитання: - Скільки
років Вашим дітям? – Коли Ви зрозуміли, що Ваші діти стали дорослими? –
Що б Ви хотіли змінити у поведінці Ваших дітей? – Які настанови Ваших
батьків Ви пам’ятаєте?
Наведемо приклади окремих відповідей батьків: « 18 та 8 років, стали
дорослими, коли пішли до школи, хотіла б, щоб вони стали більш стриманими
та терплячими, не піддаватися чужому впливу», «5 та 17 років, я вважаю, що
вони ще не дорослі, мене повністю влаштовує їх поведінка, вести здоровий
спосіб життя», «27 та 30, коли вони почали жити самостійним життям, але для
мене вони зажди залишаються маленькими, бо всеодно хочеться дати пораду
та й трішки керувати ними,напевно нічого, я вважаю, що гарно виховала своїх
дітей, бути гідною своїх батьків».
Там було з’ясовано, що конфлікти з батьками у хлопчиків-підлітків,
зазвичай, протікають більш бурхливо, ніж у дівчаток. Приблизно у 35%
хлопчиків-підлітків розвиток протікає рівно, відносини з батьками будуються
на взаємній пошані і не супроводжуються сварками. У 5% відношення з
батьками хвилеподібні: чергують спокійні періоди і періоди конфліктів,
демонстративної непокори. У 25% розвиток протікає бурхливо, з постійним
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стресом, безперервними сварками з батьками. 5% підлітків не належать ні до
одного з цих типів.
Загалом, рівень конфліктності в сучасних сім'ях є досить високим.
Опитування показало, що батьки найчастіше вдаються до шантажу дітей,
обіцяючи останнім певну винагороду за виконання тієї чи іншої роботи. Також
виявлено, що досить багато батьків зловживають своєю опікою –
перекладаючи на себе багато відповідальності за підлітка вони тим самим не
дають дитині можливості самоствердитись та проявити себе. Високим є і
рівень контролю за навчанням сучасних підлітків з використанням
маніпуляцій. Одним з наслідків зависокого контролю за навчанням може стати
замовчування поганих оцінок у школі, що досить часто зустрічається серед
сучасних підлітків. Діти ж у свою чергу, шантажуючи батьків, приводять
приклади з інших сімей, де, на їхню думку, батьки краще ставляться до дітей.
Також підлітки досить часто обманюють своїх батьків. Це може бути
наслідком гіперопіки останніх або ж недовірливими відносинами між
батьками та дітьми в сім'ї.
Таким чином, конфлікти між батьками і дітьми виникають через
деструктивність внутрішньосімейних відносин, недоліки у сімейному
вихованні, вікові кризи дітей, індивідуально- психологічні особливості батьків
і дітей. Безконфліктному спілкуванню батьків із дітьми сприяє підвищення
педагогічної культури батьків, організація сім'ї на колективних початках,
підкріплення словесних вимог організацією виховання, інтересом батьків до
внутрішнього світу дітей.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ НА
ПРЕДСТАВНИЦТВО В МІЖНАРОДНИХ СУДАХ
2016 р. став роком докорінних змін у системі державних закупівель
України. Реформа державних закупівель була визнана однією з
найуспішніших реформ даного року. Вся система була переведена на
електронний майданчик і стала здійснюватись виключно в електронній формі.
Тому необхідність аналізу процедур держзамовлень зумовила актуальність
даної теми.
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Аналізу держзакупівель юридичних послуг на представництво в
міжнародних судах присвятили свої роботи як вітчизняні так і зарубіжні вчені.
Серед них: О.П. Кулак, Т.Ф. Куценко, В.М. Колотій, В.К. Колпаков,
В.А. Кощеєв, О.О. Критенко, І.І. Лагус, З.В. Максименко, В.В. Морозов тощо.
Але, незважаючи на це, дане питання потребує подальших досліджень.
Державні (публічні) закупівлі – це процедури придбання замовником
товарів, робіт та послуг в порядку, встановленому Законом №922, які
проводяться онлайн. Закон №922 встановлює три процедури закупівель:
відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура. При цьому
відкриті торги – це найбільш популярна процедура серед замовників [4].
Якщо роглядати юридичну сферу як основу дослідження, найбільша
чисельність відкритих торгів стосуюється послуг з юридичного
консультування та юридичного представництва. Аналізуючи 2019 р. варто
зазначити, що найбільше заявок на торги надходило з таких підприємств: ПАТ
«Нафтогаз України», Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом», Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»,
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», КП СПБ "Арсенал" тощо. Розглянемо
детальніше вищезазначені закупівлі:
1.
Закупівля №3021191. Послуги юридичні, пов’язані з
забезпеченням представництва інтересів Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» перед третіми особами в іноземних юрисдикціях, у тому
числі у судових засіданнях судів іноземних юрисдикцій усіх інстанцій,
арбітражних інституціях, у тому числі з приводу відшкодування шкоди
Компанії, завданої третіми особами під час примусового виконання заочного
рішення англійського суду від 28.02.11, винесеного у справі, ініційованій
Корпорацією «Merchant International Company Ltd» (США), у тому числі
подання позовів, заяв, скарг, апеляційних та касаційних, скарг (заяв) та
послуги юридичні, пов`язані з представництвом інтересів Компанії у
Європейському суді з прав людини. Даний тендер тривав 68 днів, та налічував
двох учасників. Бюджет аукціону склав 25 000 000,00 грн. з ПДВ, з
мінімальним кроком ставки в 1%. Статус «Переможця» отримала компанія з
Великобританії - Ronald Fletcher Baker Limited Liability Partnership, розмір
пропозиції становив 8 999 896,00 з ПДВ [2].
2.
Закупівля №3439158. Послуги юридичні, пов’язані з
забезпеченням представництва інтересів Національної акціонерної компанії
“Нафтогаз України” перед третіми особами, в судах іноземних юрисдикцій та
в міжнародних арбітражах, у тому числі в Лондонському міжнародному
арбітражному суді, в усіх правовідносинах, що виникли або виникнуть у
майбутньому у зв’язку зі зверненням міноритарних акціонерів ПАТ
“Укрнафта” - компаній Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited
та Bordo Management Limited - до Лондонського міжнародного арбітражного
суду. Форма проведення закупівлі - переговорна процедура, за результатами
якої тендер отримала компанія KWM Europe LLP (Великобританія). Сума
пропозиції становила 4 000 000,00 без ПДВ [3].
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3.
Закупівля №3768606. Виконавець повинен надати Замовнику
Послуги, якість яких відповідає умовам цього Договору, що полягають в
забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів Замовника у
кримінальному провадженні та під час розгляду справ про адміністративне
правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача у кримінальному провадженні, представництво
інтересів Замовника в органах досудового слідства, правоохоронних органах.
На підставі довіреності, або у інший встановлений спосіб визначений чинним
законодавством України, представництво інтересів Замовника в місцевих
загальних, адміністративних, господарських судах України, Вищому суді з
питань інтелектуальної власності, Верховному Суді, Міжнародному
комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України,
третейських судах, Вищому антикорупційному суді та інших вищих
спеціалізованих судах з усіма правами, наданими чинним законодавством
України представнику позивача (заявника, скаржника, стягувача), відповідача
(боржника) та третьої особи в цивільному, адміністративному,
господарському, кримінальному та арбітражному процесах, крім права
визнання позовних вимог, відмови від позову та права укладати мирові угоди.
Організатор - державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом». Форма проведення закупівлі - звіт про укладений
договір. Сума пропозиції становила 15 600,00 без ПДВ. Звіт договору
оприлюднили 19.03.2019, в якому зазначалося, що статус Переможця
отримала Нагорна Аліна Володимирівна (адвокат) [1].
З наведеної вище інформації можна зробити висновок, що проведена у
2016 р. реформа державних закупівель сприяла інформатизації суспільства
щодо державних витрат, збільшила рівень прозорості та ймовірність викриття
змов, шахрайства, неефективності чи розтрачання бюджетних коштів за
допомогою відкритих даних.
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Як передбачено частиною 3 статті 7 Закону України № 922 «Про публічні
закупівлі», контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень,
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визначених Конституцією України та законами України, серед інших органів,
здійснює й центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного фінансового контролю. При цьому центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
фінансового контролю, та його органи на місцях проводять моніторинг
закупівель.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання даного питання
започатковано у працях багатьох вітчизняних науковців, серед них:
Апенюк М.С., Письменна М.С., Дропа І Ч., Мороз Т.Ф., Славкова А.В.
Моніторинг закупівель — це аналіз дотримання замовником
законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедури
закупівлі шляхом систематичного спостереження та аналізу інформації за
допомогою електронної системи закупівель.
Варте уваги те, що Законом про моніторинг термін «моніторинг
закупівель» викладається в новій редакції: «моніторинг закупівлі — аналіз
дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх
стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері
публічних закупівель.» Як бачимо, моніторинг будуть здійснювати не
лише шляхом систематичного спостереження та аналізу інформації за
допомогою електронної системи закупівель [1]
Поняття замовника в розумінні закону (ст. 1) чітко визначене, хоча і
досить складне. Фактично це органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також юридичні особи (підприємства, установи,
організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади (щодо підприємств, то прикладами є підприємства
Укрзалізниці, комунальні підприємства з благоустрою)[4].
Конкретні види процедур закупівель та алгоритм дій замовників
визначаються спеціалізованим законом.
В цьому контексті варто зауважити, що Україна на сьогоднішній день
перебуває на етапі реформування сектору державних закупівель. З цією метою
ВРУ прийнято новий Закон «Про публічні закупівлі». Закон започатковує
фактично нову еру в сфері закупівель – а саме електронні закупівлі.
Електронні закупівлі будуть впроваджуватися поетапно.
До 1 квітня 2016 року в Україні закупівлі здійснюються відповідно до
Закону України «Про здійснення державних закупівель» із застосуванням
процедур визначених цим законом в паперовій формі та з обов’язковим
оприлюднення інформації про такі закупівлі на єдиному веб-порталі.
З 1 квітня вступає в силу ЗУ «Про публічні закупівлі» для центральних
органів влади (міністерств, інших ЦОВів та замовників, що здійснюють
діяльність в окремих сферах господарювання – в основному великі державні
підприємства)[2]
І з 1 серпня електронні процедури закупівель стають обов′язковими для
усіх без виключення замовників. Інформація про усі електронні публічні
закупівлі доступна на веб-сайті http://prozorro.org.
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Крім того, сьогодні кожен замовник зобов′язаний застосовувати
визначені законом процедури закупівель з відповідних грошових порогів, які
встановлені ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».
Такими порогами сьогодні є 200 тис. грн. для товарів та послуг та 1, 5 млн.
гривень для робіт. Всі закупівлі до встановлених сум іще називають
допороговими. Законодавство не встановлює жодних вимог щодо
допорогових закупівель.
Без сумніву, тема моніторингу публічних закупівель нині найбільш
актуальна серед закупівельників. І не тільки тому, що моніторинг ніяк не
могли врегулювати ще з 2018 року. А ще й тому, що такий вид
держфінконтролю як перевірка державних закупівель з 2014 року фактично не
здійснювався через неприведення у відповідність до законодавства порядку
таких перевірок. А враховуючи те, що за результатами моніторингу
контролери призначатимуть перевірки закупівель, ці обидва види
держфінконтролю сьогодні є найбільш обговорюваними в закупівельній
сфері[3].
Так, зокрема підставою для моніторингу є виявлені аудиторами ознаки
порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в
інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. Також аудитори
можуть моніторити закупівлі, якщо отримають від громадських об’єднань
інформацію про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері
публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у
сфері публічних закупівель відповідно до ст. 9 Закону № 922.
У разі виявлення таких дискримінаційних вимог, ймовірні учасники
закупівель можуть звернутися до Антимонопольного комітету України та
оскаржити відповідну документацію в порядку ст. 18 ЗУ «Про державні
закупівлі». Не учасники закупівлі можуть звернутися до замовника або
вищестоящого органу із зверненням та вимогою щодо усунення порушень
чинного законодавства. Державна аудиторська служба може перевіряти на
предмет наявності недоліків у документації лише постфактум [4]
Інформація про відхилення пропозиції учасника із зазначенням підстави
повинна бути оприлюднена на веб-порталі протягом 3 днів з моменту
прийняття такого рішення.[8]
Під час моніторингу закупівлі варто досліджувати законність підстав
відхилення пропозицій, особливо якщо це стосується дешевших пропозицій.
Після відхилення пропозицій в порядку ст. 29 Закону та дослідження
відповідності документів у пропозиції вимогам документації, учасники, що
пройшли цю фазу, допускаються оцінки.
Оцінка здійснюється на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у
документації конкурсних торгів.
Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50 відсотків.
Критерії оцінки заздалегідь визначені у документації. В переважній більшості
випадків – це ціна.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Сучасні умови вищої школи висувають підвищені вимоги до фізичної
підготовленості і стану здоров'я студентів. Навчальний процес з фізичного
виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) спрямовано на зміцнення
здоров'я, розвиток фізичних якостей і на підвищення рівня працездатності
студентів. Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, вказує на
актуальність визначення чинників, які забезпечують високий рівень фізичної
та розумової працездатності у процесі навчання у ВНЗ, на необхідність
вивчення закономірностей і взаємозв'язку між рівнями рухової активності,
показниками фізичної підготовленості і характеристиками розумової
діяльності студентів. На це вказується в роботах М.Я. Веленського,
В.А. Грибкова, У. Іброгімова та ін.
Метою даного дослідження є аналіз основних чинників підвищення рівня
швидкісно-силової витривалості у студентів вищих навчальних закладах
засобами фізичного виховання.
У сучасних умовах життєдіяльності молоді різко збільшується
чисельність студентів, що мають значні відхилення в стані здоров’я. Це
зумовлено забрудненнями навколишнього середовища, гіподинамією, нервово
психічними перенапруженнями та розладами, недостатньою руховою
активністю, неправильною поставою, порушення режиму і культури
харчування, переохолодженням та іншими факторами. Але найгіршим є те, що
тенденція зниження рівня підготовленості молоді та погіршенням їхнього
здоров’я продовжується. Водночас значно зростають темпи психоемоційних
навантажень студентів. Тому більшої актуальності набуває проблема
визначення оптимальної дози фізичних навантажень як наслідок механізми
регуляції і управління фізичними навантаженнями у навчальних закладах
потребують оновлення. Доцільним є також визначення алгоритму
оздоровлення молоді та науково-методичне забезпечення навчального
процесу.
Витривалість – це здатність організму людини виконувати роботу з
певною для певного віку людини інтенсивністю протягом якомога довшого
часу, здатність людини долати втому в процесі рухової активності.
Загальна витривалість – сукупність функціональних можливостей
організму, що визначають його здатність до тривалого виконання, високою
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ефективністю роботи помірної інтенсивності. Загальна витривалість
розвивається за допомогою, перш за все, вправ циклічного характеру, які
виконують тривалий ча [1, с. 124].
Спеціальна витривалість – це витривалість, пов'язана з руховою
діяльністю певного характеру. Наприклад, швидкісна витривалість на
короткій дистанції, силова витривалість при підтягуванні, тощо.
Головною складовою, що характеризує високий рівень силової
підготовки студента є сукупність наступних факторів: а) свідоме володіння
рухами свого тіла; б) м’язова пам’ять; в) вчасне розслаблення м’язів;
г) реалізація максимального м’язового ефекту в найкоротші терміни при
оптимальній витраті сил.
Оцінка здоров’я і фізичного розвитку студентів не викликає великих
труднощів, оскільки лікарі, медичні працівники мають конкретні докладні
інструкції, вказівки Міністерства охорони здоров’я з цього приводу [3, с. 33].
Сила, в значній мірі, визначається морфологічними особливостями і
функціональним станом всього організму та окремих його систем, і
насамперед – серцево-судинної і дихальної систем. Фізична, зокрема силова
підготовленість студентів, повинна здійснюватися під час проведення занять з
фізичного виховання з використанням доступного інвентаря та устаткування.
Але лише за однієї умови, якщо викладач навчає правильно виконувати рухові
дії та виховує у них загальні фізичні якості [2, с. 89].
Розвиток силової витривалості студентів включає:
1. Розвиток «повільних» м’язових волокон.
Кругове тренування (інтервальний метод) з власною вагою або зі
снарядом, вага якого 30-40% від максимального одноповторного максимуму
(ОМ). Кількість вправ 5, виконувати по 1 хвилині кожна із середньою
швидкістю, рівняйтеся на 20-40 разів. Після закінчення вправи відпочиньте
30-60 секунд і приступайте до наступного. Кількість кіл 3-5. Вправи для
кругового тренування підбираються залежно від виду спорту. Для розвитку
загальної силової витривалості використовуються базові вправи, а для
розвитку локальної витривалості ізольовані.
2. Розвиток «швидких» м’язових волокон.
Анаеробне тренування (інтервальний метод). Вага снаряда береться
50-60% від ОМ, виконуються на максимальній швидкості протягом 30 секунд.
Відпочинок між вправами 30-60 секунд, відпочинок між колами 1-3 хвилини.
Як приклад тренування на силову витривалість може починатися з
силових вправ, анаеробного тренування (інтервальний метод), кругового
тренування (інтервальний метод).
При розвитку витривалості паралельно розвивається і серце, яке з часом
стає істотно відмінним від серця людини, що не має до активного спорту
ніякого відношення. У 80% спортсменів спостерігаються: брадикардія,
гіпертрофія шлуночків, синусова аритмія, зміни внутрішньошлуночкові
провідності, зміни реполяризації [4, с. 45].
Але на відміну від звичайної людини («неспортсмена») вищезгадане не є
патологією, а є результатом розвитку серця внаслідок інтенсивних тренувань.
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Саме тому спортсмени при проходженні медичних досліджень (особливо ЕКГ)
повинні попереджати лікарів про свою спортивну приналежність.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку суспільства проблема
зміцнення здоров’я студентської молоді та питання пропаганди здорового
образу життя і формування нових ціннісних орієнтацій повинні мати
пріоритетне значення. Для нормального функціонування людського організму
і збереження здоров’я необхідні оптимальні та регулярні дози рухової
активності, відповідні способу життя конкретної людини і енерговитрат його
організму, в поєднанні з відмовою від шкідливих звичок. Систематичні
заняття фізичними вправами позитивно впливають на діяльність всіх органів і
систем організму, і тим самим сприяють зміцненню здоров’я та профілактиці
різноманітних захворювань.
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Сучасна молодь, як соціально-демографічна і соціокультурна група,
зіткнулася з проблемами самовизначення, пошуку роботи, придбання
гарантованого соціального статусу, отримання якісної освіти. Негативні
тенденції, викликані зневажливим ставленням держави до населення, а також
недостатня активність політики держави в сфері управління здоров'я
населення в останні десятиліття викликали значні відхилення у формуванні
соціальної активності молоді. Процеси, що відбуваються призвели до
соціальної неоднорідності молоді, які негативно відбилися на здоров'ї й не
сприяли формуванню здорового способу життя.
Непослідовність політики держави стосовно спорту призводить до того,
що одні види спорту процвітають, отримують фінансову і матеріальну
допомогу, інші існують в режимі виживання або непомітно зникають. Це
супроводжується, з одного боку, руйнуванням структури управління масовим
спортом, виведенням спорту з пріоритетних установок населення на рівні
масової свідомості, що обертаються катастрофічним зниженням фізичного і
психічного здоров'я людей, зокрема молоді [1, с. 21]. З іншого боку, слід
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визнати отримання молоддю свободи самовизначення, як необхідної умови
високої діяльності, самоствердження кожної молодої людини та всієї
соціально-демографічної групи. Однією з таких свобод є можливість
самореалізації молоді у фізичну культуру та спорту, а також розширення
уявлень про їх оздоровчі можливості.
Здоров'я є найважливішою умовою самореалізації людини в усіх сферах
діяльності. Проблема формування здорового способу життя, підвищення
якості та рівня здоров'я в сучасному суспільстві вимагає комплексного
системного вирішення на найвищому рівні. Ці проблеми обумовлюється тим,
що всі сторони людського життя, зрештою, визначаються рівнем здоров'я. Він
охоплює як «речову» структуру (фізичне здоров'я), так і духовно-практичну
сутність творчості людини (психічне здоров'я). Від рівня та якості здоров'я
людини, зокрема занять фізичною культурою і спортом, залежать рівень і
якість його життя.
Воно впливає на якість трудових ресурсів, на продуктивність суспільної
праці й тим самим на динаміку економічного розвитку суспільства. Рівень
здоров'я і фізичного розвитку - одне з найважливіших умов якості робочої
сили. Залежно від їх показників, оцінюється можливість участі людини в
певних сферах трудової діяльності. Тому вже на етапі вибору спеціальності та
виду професійного навчання об'єктивно виникає, ставиться і вирішується
проблема психофізіологічного відповідності особистості конкретних видів
професійної діяльності.
Потреба в здоров'ї має загальний характер, вона властива як окремим
індивідам, так і суспільству в цілому. Увага до власного здоров'я, здатність
забезпечити індивідуальну профілактику його порушень, свідома орієнтація
на здоров'я різних форм життєдіяльності - все це показники загальної культури
людини [2, с. 12].
Пошук вирішення даних проблем передбачає, перш за все, перегляд раніше
сформованих підходів до вивчення місця і ролі фізичної культури та спорту в
системі суспільних відносин, їх соціальну сутність, закономірностей їх розвитку
та функціонування. Для залучення молоді до формування власного здоров'я,
здорового способу життя потрібно створити на державному рівні позитивну
громадську думку про фізичну культуру і спорт. Оскільки фізична культура і
спорт є особливий тип творчої діяльності, їх вплив дозволяє формувати здоровий
спосіб життя населення, зокрема студентської молоді. Однак такі дії носять
фрагментарний, тимчасовий, несистемний характер. Культ здоров'я і здорового
способу життя є важливою справою лише для дуже невеликої кількості людей.
В даний час на всіх рівнях державного управління дедалі більше
розуміється необхідність вирішення проблем забезпечення масового спорту,
організації фізичної культури, з метою зміцнення здоров'я, підвищення
здорового способу життя. Постає питання про необхідність більш широкого
погляду про вищу освіту в малих містах, заснований на принципах
інтегративної цілісності, відкритості середовища до культури та соціуму із
застосуванням нових технологій фізичного виховання.
Масова фізична культура і спорт, перш за все соціальне явище, тому що
несе в собі основи здорового способу життя. Відволікання учнів, студентської
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молоді від негативних явищ, до яких відноситься куріння, алкоголізм,
наркоманія і токсикоманія, хуліганство, формує етику людських відносин,
створює умови демографічного розвитку шляхом формування сімей. Розвиток
масової фізичної культури та спорту - це критерій оцінки ефективності роботи
не тільки органів виконавчої влади, що виконують функції управління
сферою, а й показник соціально-економічного розвитку всього суспільства.
Програма розвитку фізкультури та спорту на довгострокову перспективу
повинна стати одним з елементів стратегії розвитку країни до 2020 року.
Нам необхідно весь той величезний потенціал фізичної культури та
спорту «в повній мірі використовувати на благо процвітання суспільства. Це
найменш витратні та найбільш ефективні засоби форсованого морального і
фізичного оздоровлення нації « [3, с. 4].
Яку інформацію з питань здоров'я отримує населення, багато в чому
залежить рівень його здоров'я, культури та поведінки. Рівень освіти в питаннях
здоров'я і здорового способу життя є передумовою сприйняття
профілактичного втручання та участі в ньому. Погіршення здоров'я молоді,
поширення таких соціальних захворювань, як ВІЛ, наркоманія, алкоголізм і
тютюнопаління набули значних масштабів, що робить негативний вплив на
демографічну ситуацію в країні та регіоні. Поширеність згубних звичок,
особливо серед молоді, посилювала зростання захворюваності.
Ще в античні часи давньогрецький філософ Арістотель стверджував:
«Ніщо так не руйнує людину, як тривала м'язова бездіяльність» [4, с. 7].
Зниження рухової активності в першу чергу позначається на прояві порушень
з боку нервової, серцево-судинної систем, систем травлення та органів
дихання. Тому, саме такий навчальний предмет як фізична культура, може
сформувати у майбутніх фахівців уміння збереження високої фізичної та
творчої активності на довгі роки, оскільки придбання знань і реалізація їх на
практиці набувають особливого значення в становленні гармонійно
розвиненої особистості.
Таким чином, фізична освіта розвиває фізичні якості (здібності), рухові
навички, забезпечує фізичну підготовку молоді до життя, до професійної та
суспільно-політичної діяльності; виховує у молоді потреба в здоров'я
(фізичний, психічний, соціальний) як життєвої важливої цінності [5, с. 277];
сприяє більш ефективному вирішенню функцій освіти, а також його видів розумового, професійного, політичного [5, с. 290].
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ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
Фізичне виховання набуває особливого значення для студентів, які в
зв'язку з перенесеними захворюваннями не можуть в повній мірі виконувати
фізичні вправи. Тому оздоровчий біг використовується при комплексному
лікуванні, як в лікарнях, поліклініках, санаторіях так i в індивідуальному
порядку. Правильне виконання бігу прискорює одужання, сприяє відновленню
працездатності та повертає до нормальної життєдіяльності. Головна
відмінність цього бігу від спортивного полягає в швидкості. Фахівці вважають,
що для оздоровчого бігу швидкість коливається в межах 7-11км/год. Більш
повільний біг вимагає більшої витрати енергії, ніж ходьба, а значить, є
неекономічним. Більш швидкий біг викликає дуже велику напругу функцій
кровообігу [1, с. 160].
На сьогоднішній день доведено, що активне заняття спортом має
позитивний вплив на показники здоров’я, стан якого залежить від нашої
активності. Однією з найкращих i найдоступніших форм підвищення фізичних
якостей студентів медичної групи є оздоровчий бiг. Завдяки природності та
простоті рухів, можливостям проводити тренування практично в будь-яких
умовах i в процесi занять домагатися значного розширення функціональних
можливостей, цей вид спорту останніми роками став масовим захопленням у
багатьох країнах світу. Крім того, біг значно більше впливає на наш настрій i
розумову працездатність, нiж це здається на перший погляд. Для того, щоб
підвищити ефективність занять - потрібно освоїти раціональну техніку,
навчитися правильно дозувати тривалість i швидкість бігу [4, с. 395]. Тому,
щоденна пробіжка необхідна для студента так само, як i чищення зубiв. Люди
мають розуміти, що для нормального функціонування організму кожен
потребує певного мінімуму рухової активності. А для студентів медичної
групи біг є найкращою альтернативою силовим навантаженням. Адже, він
спрямований на досягнення мети, що стоїть перед студентами медичної групи
- збереження здоров’я та підтримання високого рівня фiзичної i розумової
працездатності.
Організація рухової активностi, особливо для студентiв медичної групи,
можлива лише за умов використання спеціальних занять різними видами
фізичних навантажень. Зараз ми спостерігаємо проблему зниження фізичної
активності студентів, через що виникають цiлi низки хвороб, i тому з'являється
необхідність у фiзичних вправах. Дослідження свідчать про те, що одним із
найефективніших навантажень є оздоровчий бiг. Вiн позитивно впливає на
організм людини, покращує роботу серця, знижує ризик тромбоутворень,
сприяє зниженню частоти серцевих скорочень у спокої. Заняття бігом
збільшує функціональні резерви організму. Доведено, що у людини, яка
110

займається оздоровчим бігом, відбувається економізація серцевої діяльності,
що виявляється у зниженні потреби мiокарда в кисні. Таким чином, у людини,
яка регулярно займається оздоровчим бігом, частота серцевих скорочень є
такою ж, як i у професіоналiв з циклiчних видiв спорту. Регулярні заняття
бігом допомагають нормалізувати вагу тіла та прискорити обмін речовин [3, с.
14]. Не менш важливим є те, що оздоровчий бiг уповільнює процес старіння i
омолоджує організм. Отже, людина, яка займається цим видом бігу не тільки
молодо почувається, а й молодо виглядає. Також, біг позитивно впливає на
психоемоційний стан людини, викликаючи відчуття радості, бадьорості. Як
наслідок, після тренувань поліпшується настрій, підвищується розумова
працездатність. Це насамперед, пов'язано з тим, що пiд час бігу організм
людини виділяє гормони ендорфiни, що циркулюють у крові протягом доби.
Як вiдомо, саме вони позитивно впливають на нервову систему i допомагають
їй відновлюватися після навантажень [5, с. 247].
Студентам медичної групи необхідно займатися оздоровчим бігом. Однак
варто знати i про вимоги методики: бігом слід займатися свідомо i активно, а
також аналізувати і контролювати власні дії; заняття мають бути регулярними;
потрібно вміти правильно чергувати фізичні навантаження i відпочинок, а
також дозувати фізичне навантаження з урахуванням статі, стану здоров’я,
фізичної підготовленості та індивідуальних особливостей; потрібно займатися
безперервно i тривало, а саме, будувати заняття як цілорічний i багаторічний
процес, зберігаючи спрямованість на оздоровчий ефект; дотримуватися при
цьому правил особистої гігієни. Фізична підготовка під час занять оздоровчим
бігом базується на таких принципах: повторюваності, поступовості,
індивідуалізації. Принцип повторюваності полягає в тому, щоб виконувати
вправи систематично( чітко за часом, інтенсивністю й обсягом та відповідати
стану здоров’я). Основою принципу поступовості є пристосовування до
зростаючих тренувальних навантажень. Метою принципу індивідуалізації є
потреба у відповідності навантажень функціональним можливостям студентів,
які займаються бігом. Навантаження повинно відповідати особливостям
організму [2, с. 60].
Отже, вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання
студентів медичної групи вимагає залучення нових методів на основі
експериментальних досліджень. Вони сприяють розвитку витривалості,
працездатності та інших фізичних якостей у студентів, які мають певні
відхилення в стані здоров'я, а також зацікавлюють їх у занятті фізичною
культурою та формують здоровий спосіб життя. Оздоровчий біг є важливим
для студентів медичної групи. Адже, покращує стан здоров'я та запобігає
захворювання. Це є досить важливим показником, так як їм не
рекомендуються фізичні навантаження.
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ГІМНАСТИКА, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гімнастика є однією з основних невід’ємних частин змісту навчальної
програми з фізичного виховання та факультативних занять, а також
фізкультурно-оздоровчих заходів. У процесі вивчення навчального матеріалу
з дисципліни, одним із домінуючих аспектів є використання засобів цього виду
спорту в оздоровчому напрямі, контроль стану організму студентів та зміни,
що відбуваються під час занять із гімнастики.
Технічна підготовка студентів на заняттях фізичного виховання та
спортивної секції «гімнастика» – це тривалий і багаторічний процес, основою
якого є початкові етапи навчання. Фундаментальними показниками
гімнастики являються розвиток та вдосконалення рухових якостей.
Формування рухових навичок пов’язане із необхідністю розвитку
фізичних якостей, таких як сила, гнучкість, спритність, витривалість, а також
координаційних здібностей студентів, але найбільш характерною для занять із
гімнастики виділяють гнучкість, як здатність опорно-рухового апарату
виконувати рухи з великою амплітудою. Розвиток гнучкості та методи її
вдосконалення є одним із основних складових у процесі навчання із
гімнастики, без чого неможливе не тільки досягнення певного професійного
рівня, але й оволодіння елементарними та базовими рухами [1].
Загальними завданнями гімнастики є:
1) всебічний гармонійний розвиток особистості, організму людини в
цілому і окремих його систем; зміцнення здоров’я; формування постави;
досягнення високого рівня фізичного розвитку;
2) виховання моральних, вольових і естетичних якостей людини:
дисциплінованості, акуратності, наполегливості;
3) озброєння спеціальними знаннями, вміннями та навичками, які необхідні
у повсякденному житті, на виробництві та для захисту Батьківщини [2].
З метою вирішення поставлених завдань у гімнастиці використовують
основні засоби, а саме: вправи, ритм і музичний супровід занять, творчомистецька насиченість рухів.
Під час занять із гімнастики використовуються методичні прийоми, які
мають певні особливості, притаманні саме цьому виду спортивної діяльності.
По-перше, під час тренувань використовують переважно ціліснорозчленований метод навчання, коли якість виконання складних вправ і
комбінацій підвищують шляхом розкладу вправи на окремі частини (фази) за
смисловим принципом або біомеханічною доцільністю.
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По-друге, науковці вважають за доцільне використання методу
спрямованого розвитку і вдосконалення окремих м’язових груп, рухових
якостей або у поєднанні.
Наступною особливістю методичних прийомів, застосований у
гімнастиці є використання природних рухів (біг, ходьба, стрибки, поштовхи та
інші) із суто гімнастичними рухами, а також перетвореннями перших в останні
[3, с. 408].
Крім того, у тренувальному процесі доцільно ускладнювати вправи за
рахунок зміни вихідних і кінцевих положень, поєднувати окремі вправи у
зв’язки, виконувати вправи в умовах м’язової та розумової втоми, емоційного
збудження або пригнічення на різних обладнаннях у різних умовах
оточуючого середовища.
Під час тренувальних занять з гімнастики навантаження дозуються в
залежності від рівня фізичної та функціональної підготовленості контингенту,
віку, статі, а також рівня здоров’я.
Додатковими засобами, які використовуються у тренувальному процесі із
гімнастики є елементи пілатеса, плавання, греблі, легкої атлетики, спортивних
ігор, туризму тощо. Такий підхід забезпечить включення відновних процесів
організму з одного боку, а з іншого – стане запорукою збагачення рухового
досвіду виконання складно координаційних вправ.
Важливою умовою успішного оволодіння технікою виконання
гімнастичних вправ є вивчення та постійне використання на практиці
прийомів страхування та самострахування [4, с. 408-413].
Отже, гімнастика як вид спорту має власну історію розвитку, теорію та
методику викладання, розробки й напрацювання, загальні основи навчання і
виховання спортсменів високого класу, закономірності технічної підготовки
складних вправ.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ У ЗАХИСТІ В БАСКЕТБОЛІ
Баскетбол – командна гра, у ній легко перемагає добре зіграний колектив,
гравці якого чітко знають і суворо виконують свої ролі, дружно і самовіддано
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домагаються ігрової переваги над командою суперників. М'яч у кільце закидає
один гравець, умови ж для цього готують усі п'ять гравців команди. Система
взаємодії гравців команди в нападі чи захисті називається тактикою гри.
По-іншому можна сказати, що тактика - це раціональне використання засобів,
способів і форм ведення спортивної боротьби, спрямованих на досягнення
перемоги [1].
Дії в захисті гравець починає з вибору, місця на майданчику і захисної
стійки, де вага тіла повинна розподілятися рівномірно на обидві ноги; при
цьому одну ногу виставляють вперед. Стійка, коли стопи двох ніг розміщені
на одній лінії, застосовується, при супроводі нападаючого що пересувається
впоперек майданчика. Захисник повинен пересуватися по майданчику спиною
до корзини, яку охороняє. Це дозволяє йому добре контролювати дії свого
підопічного та бачити весь майданчик. При пересуванні по майданчику ноги
гравця не повинні перехрещуватися, плечі, голова і коліна — знаходитися в
одній вертикальній площині. Аналізуючи дію захисника і нападаючого
приблизно однакового рівня майстерності в конкретних ігрових ситуаціях,
бачимо, що частіше програє захисник. Важко передбачити, який хід
запропонує нападаючий, тому захисник застосовує прийоми в більшості
випадків, з невеликим запізненням. Час між задумом і початком дії одного і
контрзаходом другого і визначає перевагу нападаючого. Тому для посилення
захисту слід скоротити цю паузу; реакція захисника на дії нападаючого
повинна бути негайною. Для цього необхідно наполегливо працювати над
вихованням сміливості, рішучості, вдосконаленням фізичної та технікотактичної підготовки. Це дозволить захисникові максимально активізувати дії,
скеровані на випередження дій нападаючого [2].
Тактика захисту в баскетболі включає в собі три складові:
- індивідуальні дії;
- групові дії;
- командні дії.
Індивідуальні дії. Успіх захисту залежить від правильних індивідуальних
дій в захисті, їх доцільно вивчати з способів дії захисника проти нападаючого
без м'яча. У гравців формують навички вміння спостерігати за нападаючим
гравцем, вміння вгадувати можливі варіанти його дій, своєчасно та ефективно
протидіяти.
Захисні дії проти гравця, який володіє м'ячем, вивчають у такій
послідовності:
а) протидія гравцеві, який володіє м'ячем, його спробам передати м'яч
партнерові;
б) протидія гравцеві, який веде м'яч;
в) протидія гравцеві, який виконує кидок у кошик.
Групові дії. Основним засобом навчання і вдосконалення тактики
групових дій під час захисту є вправи з рівною та більшою кількістю
нападаючих (2 х 2, 3 х 3, 2 х З, З х 4), які виконуються в одній половині
майданчика.
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Спочатку навчають груповим діям, які сприяють формуванню навички
вибору місця при взаємодії з партнером. Дії гравців в захисті зумовлені
характером нападу, тому оволодіння ними здійснюється з такою
послідовністю: дії проти двох нападаючих, які застосовують заслін,
наведення, «вихід навхрест», потім необхідно навчити гравців правильно
виконувати страховку і переключення при постановці заслонів, проскакуванні
і груповому відбиранні м'яча.
Командні дії. Перехід від одної системи гри до іншої є важливим
елементом тактичної підготовки. При вивченні командних тактичних дій у
захисті дотримуються такої послідовності:
1) персональний концентрований захист,
2) зонний захист,
3) персональний пресинг,
4) змішана система.
При навчанні тактичним системам гри баскетболісти послідовно
оволодівають вихідним розташуванням для швидкого зближення з
нападаючими, яких опікують; способами затримання гравців при взаємодії
нападаючих у системі, яку вони застосовують, можливими варіантами
підстрахування і взаємозамінами гравців у захисних лініях в різні моменти
розвитку атаки командою суперника [3].
Удосконалення тактики захисту необхідно продовжувати в ігрових
вправах з швидким переключенням на захист відразу після того, як команда
втратить м'яч. Щоб здобути перемогу, треба вміти не лише добре закидати
м'яч, а й вправно захищатися. Саме тому грі в захисті зараз приділяється
особлива увага. З'явилося багато варіантів групових захисних взаємодій,
прийомів. Більшість тренерів дійшли висновку, що для досягнення високих
результатів необхідно у ході гри кілька разів змінювати вид і схеми захисту.
Це не тільки активізує саму команду, але й до деякої міри дезорієнтує
суперників, примушує їх перебудовуватись, грати у незвичній манері.
Велику увагу треба приділити роботі рук, ніг, умінню атакувати суперників,
що володіють м'ячем, створенню для них психологічного бар'єру. Позитивна
емоційна збудженість, воля до перемоги, сміливість, рішучість - фактори, без
яких аж ніяк неможливий сучасний захист. Ефективність будь-якої оборони
залежить ще й від того, наскільки вміло поєднуються основні принципи
зонного і персонального захисту. У процесі підготовки баскетболістів
особливу увагу необхідно звернути на вдосконалення активних форм захисту,
використовуючи для цього навчальні та контрольні ігри з завданнями [3].
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Відомо, що рухи є основним стимулятором життєдіяльності організму.
Ще давньогрецький філософ Аристотель писав: «Життя вимагає руху».
За допомогою фізичних вправ можна впливати на різноманітні частини
тіла, системи та органи. Хлопці та дівчата, які регулярно займаються
фізичними вправами, краще ростуть, кістки та зв’язки в них міцніші, краще
розвинені м'язи, більш треноване серце, а життєва ємність легенів більша, ніж
у студентів, які ігнорують спорт [1, с. 396 ].
Сучасному студентові весь час необхідно переборювати такі негативні
явища як нервово-психологічну нездорову екологічну обстановку. Тому до
здоров'я студентської молоді на сьогоднішній день підвищені вимоги.
Студентська молодь – це особливо соціальна група, об'єднана
специфічними умовами навчання, праці i життя. У більшості студентів ЗВО
України внаслідок порушення режиму праці i відпочинку, зловживання
алкоголю, паління, наркотичних речовин на фоні обмеження рухової
активності спостерігається незадовільний рівень здоров'я. Основні чинники,
що сприяють поліпшенню здоров'я студентів: зниження можливості
природного фізичного розвитку, дефіцит рухової активності, слабка
ефективність традиційних організацій, методів проти поширення тютюнової,
алкогольної та наркотичної залежності. «Ніщо так не виснажує i не руйнує
людину, як тривала фізична бездіяльність» (Аристотель) [2, с. 368].
Під впливом занять фізичним вихованням відбуваються значні зміни в
організмі студентів, підвищується їхня стійкість до різноманітних
несприятливих факторів навколишнього середовища.
Програма фізичного виховання у ЗВО, разом з легкою атлетикою і
плаванням, включає спортивні ігри, які характеризуються високою
емоційністю та динамікою.
Настільний теніс – гра захоплююча, нескінченно різноманітна, доступна
усім. Настільний теніс як вид спортивних і рухливих ігор не вимагає великих
матеріальних витрат і місця для тренувань і спортивних змагань. При цьому в
процесі гри, що відрізняється високою руховою активністю, у студентів
формуються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність,
координація, увага, реакція, окомір, мислення й інші здібності. Даний вид
спортивних ігор також є прекрасним засобом активного відпочинку, який
приносить величезне задоволення і бадьорість [3, с. 224].
Гра у настільний теніс не тільки дозволяє розвивати і удосконалювати
фізичні якості людини, але і допомагає формувати такі психофізіологічні
властивості і якості, як стійкість уваги, оперативність мислення, об'єм і
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периферію зору, рухову пам'ять, просту і складну реакцію, реакцію на об'єкт,
що рухається. Також позитивний вплив мають на становлення психіки,
допомагають формувати морально-вольові якості.
Сучасний настільний теніс – це могутні атакуючі удари, що вимагають
максимальних фізичних зусиль, а їх багатократність повторень – ще й
неабиякої фізичної сили і витривалості. Маскування істинного характеру
ударів по м'ячу, без якої немислима перемога, вимагає високої м'язової
чутливості, її точного диференціювання [1, с. 375].
Гру в настільний теніс можна порівняти із шаховим бліцтурніром:
- дефіцит часу – у лічені соті секунди необхідно знаходити варіант-відповідь
на удар суперника;
- різноманіття варіантів-відповідей – тільки варіативність виконання подач
обчислюється десятками прийомів, і на кожний з них теоретично існують
десятки відповідей;
- максимальна концентрація уваги – варто на мить відвернутися, як зникають
з поля зору дії суперника, як втрачається контроль за ними, а часу на те, щоб
знов сконцентрувати увагу немає, та й психологічно це зробити дуже складно.
У настільному тенісі визначальною фізичною якістю є спритність. Дана
якість є комплексною, об'єднує всі інші фізичні якості. Тому тенісист
повинний бути усебічно фізично розвинутим: сильним, швидким, гнучким,
витривалим. Йому потрібно постійно тренуватися, розвиваючи кожну якість
окремо й у комплексі. Для цього використовуються вправи як загальнофізичного характеру – біг, стрибки, метання, гімнастика, плавання і т.д., так і
вправи зі спеціальною фізичною спрямованістю – імітація ударів з
пересуванням, спеціальні ігрові завдання, застосування обтяжень,
амортизаторів, тренажерів [4, с. 90].
Швидкісно-силові якості найбільш ефективно можна тренувати,
застосовуючи кругове тренування. У комплекс вправ кругового тренування
входять: жим лежачи зі штангою, підтягування на поперечині, присідання зі
штангою вагою 30-40 кг, стрибки зі штангою вагою 25 кг на плечах, стрибки в
упорі лежачи на руках і ногах одночасно, опускання ніг за голову з положення
лежачи на спині, стрибки на підвищення (80 см) або через бортик, «складання»
з положення лежачи – одночасне піднімання рук і ніг, вправи з диском від
штанги вагою 10-15 кг – випрямлення рук від грудей уперед, нагору, вправо,
уліво [3, с. 224].
Наступний комплекс кругового тренування припускає менше
навантаження. Він включає: віджимання руками від підлоги, ноги при цьому
знаходяться на гімнастичному ослоні; обертання ніг у положенні лежачи на
спині; переміщення в 4-метровій зоні, при переміщенні можлива імітація
ударів праворуч і ліворуч; вистрибування нагору з глибокого присідання; біг
на місці з високим підніманням стегна; нахили вперед та назад з діставанням
носків і п’яток ніг; стрибки через ослін боком. Кожна вправа виконується з
установкою повторити його якнайбільше раз.
Велике значення в настільному тенісі має удосконалювання швидкісносилових якостей. Для їхнього розвитку фахівці рекомендують широке
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застосування вправ з обтяженнями. За рахунок варіювання вагою
навантаження, швидкістю і темпом руху, а також паузою відпочинку
удосконалюється нервово-м'язовий апарат, поліпшується техніка рухів.
У спеціальній фізичній підготовці велике місце варто приділяти
імітаційним вправам. Ті ж автори рекомендують наступний комплекс
імітаційних вправ: 10 різних ударів по 30 секунд із коротким інтервалом
відпочинку, при чому 30 секунд вправа виконується у високому темпі або 15
секунд – у звичайному темпі, а наступних 15 секунд – у максимальному темпі;
або 10 секунд – у нормальному темпі, 10 секунд – у швидкому темпі й останні
10 секунд – на межі швидкісних можливостей. Імітацію можна виконувати як
на місці, так і в сполученні з роботою ніг. Рекомендується імітація посилень:
два удари середньої сили, один завершальний, імітація ударів по свічі, імітація
подач з гантелями [4, с. 95].
Розмаїтість рухових навичок і дій, різних за координаційною структурою
й інтенсивності, сприяє розвиткові усіх фізичних якостей. У процесі ігрової
діяльності що займаються одержують досить значну й у той же час посильне
фізичне навантаження і разом з тим емоційну зарядку. Навчання основам
настільного тенісу входить у програму вузів. Студенти повинні опанувати
новими елементами техніки і тактики гри, ознайомитися з основними
правилами гри. Заняття по настільному тенісі повинні бути спрямовані на
фізичний розвиток студентів, ознайомленню їхній з дисципліною, режимом
дня, гігієною і самоконтролем.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ БАСКЕТБОЛУ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ
Важливе місце в структурі національної системи освіти відводиться
фізичному вихованню, як важливому чиннику формування здорового способу
життя й виховання здорової нації [2, с. 8].
Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні
ігри, які за рівнем своєї популярності серед населення та у світі й в Україні
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займають провідні позиції. Серед великої кількості спортивних ігор у
державну програму фізичного виховання навчальних закладів включені ті
ігрові види спорту, які поширені в Україні й мають різнобічний вплив на
розвиток особистості та колективу, зокрема баскетбол [4, с. 32].
Сучасна практика показує, що у вищі навчальні заклади поступають
хлопці й дівчата з різним рівнем фізичної підготовленості, різним обсягом
знань і вмінь із розділів шкільного фізичного виховання, різним рівнем
мотивації до занять фізичними вправами [7, с. 145].
Такий стан підготовленості студентів ускладнює можливість ефективного
застосування розроблених науковцями рекомендацій у навчально-виховному
процесі вищих навчальних закладів і вимагає проведення додаткових
досліджень у цьому напрямі. Удосконалення навчально-виховного процесу з
фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти повинно
обґрунтовуватися, передусім, реальним станом фізичного розвитку й фізичної
підготовленості студентів [3, с. 520]. Проте, як показують наукові дослідження
[5, с. 21], у студентів вищих навчальних закладів факультетів неспортивної
кваліфікації простежується низька фізична підготовленість.
Мета дослідження – вивчити ефективність засобів з елементами
баскетболу у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів.
Баскетбол як засіб фізичного виховання набув широкого застосування в
різних ланках фізкультурно-спортивного руху. В системі освіти баскетбол
включений в програми фізичного виховання всіх категорій молоді, включаючи
вищу освіту [3, с. 520].
Колективний характер гри виховує почуття товариськості, прагнення до
взаємодопомоги. Крім того, при заняттях баскетболом розвиваються такі риси
характеру як наполегливість, рішучість, дисциплінованість, ініціативність,
самовідданість. Завдяки своїй емоційності, ця гра стала засобом не тільки
фізичного розвитку, а й активного відпочинку [6, с. 39].
Розвиток рухових здібностей чи навичок – це довгий, складний і
кропіткий процес, що дозволяє довести виконання деяких простих вправ до
автоматизму. За допомогою гри в баскетбол студенти розвивають такі навички
як ведення м'яча, точна передача м'яча товаришеві по команді, обхід
суперника, попадання м’яча в кільце. Однак щоб ці навички були гранично
точні і ефективні під час гри, студентам необхідно мати хоча б базовий рівень
фізичної підготовки.
Для студентів вищих навчальних закладів баскетбол є не тільки
захоплюючою атлетичною грою, включеною в навчальну програму інституту,
а й ефективним засобом фізичного виховання.
Система фізичних вправ, заснованих на баскетболі, також робить
багатобічний вплив на розвиток психічних процесів в організмі студента. Вони
покращують сприйняття, увагу, пам'ять, розвивають уяву і мислення, що є
основою для якісного сприйняття і дотримання правил гри, узгодження дій як
індивідуального гравця, так і всієї команди в цілому.
Як відзначають сучасні фахівці в області баскетболу, заняття цим видом
спорту надає великий вплив на розвиток мозку. Різноманітні сигнали під час
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гри стимулюють функціонування нервових клітин і взаємозв'язків між ними,
сприяють прояву та розвитку спадкоємних (генетичних) можливостей
нервової системи [2, с. 8].
У баскетболі постійно змінюється ігрова ситуація. Перебіг подій на
майданчику заздалегідь невідомий спортсмену і тренеру. Діяти доводиться в
залежності від ситуації, а не за певними програмами. Гравець, який
знаходиться на майданчику, повинен оцінювати розташування гравців своєї
команди і суперника, аналізувати особливості виникаючих комбінацій,
передбачати спрямування передач м'яча і т.д. В умовах недостатності часу
успішність дій визначається не тільки правильністю обраних рішень, але і
швидкістю проходження нервових процесів [4, с. 34].
У вкрай малі відрізки часу (частини секунди) мозок спортсменабаскетболіста сприймає і обробляє інформацію з різних систем організму. Але
цього ще недостатньо, потрібно, крім того, уявити собі можливі зміни ігрової
обстановки, інакше зусилля гравця не досягнуть мети. Тільки після цього
можна прийняти правильне рішення в даній ситуації і вибрати відповідні для
цього тактичні дії. Всі ці процеси – від початку сприйняття ситуації до
виконання прийому (кидок, ведення або передача м'яча) – займають у
баскетболістів-розрядників всього 1,5-2 с., а у майстрів спорту – лише близько
1 с. Це показує, які вимоги до швидкої дії мозку висуває баскетбол [1, с. 144].
Таким чином, гра в баскетбол є навантаженням аеробно-анаеробного
характеру, і тому застосування баскетболу в якості засобу фізичного
виховання студентів вищих навчальних закладів є досить ефективним для
розвитку витривалості, що є важливим для представників різних
спеціальностей, що вимагають тривалих розумових навантажень [5, с. 22].
Заняття цим видом спорту дуже впливає на розвиток мозку. Різноманітні
сигнали під час гри стимулюють функціонування нервових клітин і
взаємозв'язків між ними, сприяють прояву та розвитку спадкоємних
(генетичних) можливостей нервової системи. Це є дуже актуальним для
студентів, діяльність яких вимагає високого рівня активності кори головного
мозку [3, с. 520].
Виходячи з вищесказаного можна відзначити, що без фізичної активності
попросту неможливий нормальний фізичний, а також психологічний розвиток
людини. Для студентів вищих навчальних закладів фізична активність є
непросто способом підтримати форму, а й засобом емоційного розвантаження
і зарядом енергії. Більш того баскетбол розвиває у студентів цілий комплекс
корисних рухових здібностей, таких як швидка передача м'яча, обхід
суперника, потрапляння м'ячем в корзину і т. д. Також фізичні вправи,
засновані на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню фізичної форми
студентів, позитивно впливають на їхнє здоров'я. Доведено що заняття
баскетболом розвиває фізичні якості та психічні процеси студентів у вищих
навчальних закладах.
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ЗДОРОВ'Я ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОКАЗНИК ФІЗИЧНОГО
СТАНУ СТУДЕНТА
Здоров’я – поняття багатофакторне, єдине визначення якого ще не
сформульовано. Це пояснюється, очевидно, відсутністю у науці закінченого
уявлення про самого носія здоров’я – людину як складне і суперечливе явище
природи.
На сучасному етапі розвитку вчення про здоров'я предметом дискусій є рівень
здоров'я, його структура, якість і кількість. На думку Г.Л. Апанасенка, для
оцінки стану здоров’я людини найбільш перспективним є комплексний і
кількісний підхід [0, с. 132]. Під кількістю здоров'я слід розуміти суму
«резервних можливостей» основних функціональних систем організму. Дане
визначення, проте, не має чіткого кількісного змісту, що пов'язано з труднощами
розробки кількісних критеріїв здоров’я, які стосуються як морфологічних, так і
функціональних показників.
Фахівці в галузі екології розглядають здоров'я як стан динамічної
рівноваги між людиною і навколишнім середовищем, а хворобу як невміння
людського організму пристосуватися до умов навколишнього середовища.
Соціальні науки розглядають здоров'я не тільки як медико-біологічний
феномен. Указується, що на нього впливають соціальні, психологічні,
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культурні, економічні та біологічні чинники. Здоров’я відображає одну з
найбільш чутливих сторін життя суспільства і через це визначає необхідність
проведення наукових досліджень і вироблення шляхів його збереження.
Широке тлумачення проблеми здоров'я різними науками не привело до
єдиного трактування цього поняття.
У широкому сенсі слово «здоров’я» виступає як стан людського
організму, що відображає адекватні функції організму в конкретних умовах,
біологічних, екологічних, соціальних. У вузькому сенсі слова, «здоров'я»
означає нормальне функціонування організму людини і відсутність хвороби,
що оцінюється стандартами здоров'я для певних груп населення на підставі
середньостатистичних даних.
Е.Н. Вайнер [0, с. 416] виділяє дві основні ознаки, що визначають цінність
здоров'я людей:
- соціальну як міру працездатності, соціальної активності, діяльного
ставлення людини до світу;
- особистісну як стратегію життя людини, ступінь панування людини над
собою і над обставинами життя.
Фізичний показник здоров'я та способи його формування вивчалися вже
досить довго в різних галузях знань (медицина, гігієна, фізична культури), і
нині ці знання успішно використовуються в діяльності людини. Основним
критерієм благополуччя фізичного в науці прийнято вважати відповідність
різних показників роботи систем організму прийнятим нормам
(фізіологічними, фізичними, біохімічними та ін.).
Найважливішим підходом у формуванні здоров'я є постулювання його
ціннісного сенсу. Цінності є соціально набутими елементами структури
особистості, і виступають як фіксовані, стійкі уявлення про бажане. Вони
існують незалежно від конкретної особистості, як елемент культури, і стають
елементами духовної культури особистості, важливими регуляторами
поведінки настільки, наскільки освоюються цінності культури.
Цінність здоров’я набула особливої актуальності в наш час і цілком
правомірно належить як до життєво важливих індивідуальних цінностей, так і
до універсальних, загальнолюдських, вічних і абсолютних цінностей. Це та
наскрізна цінність, актуальність якої є незаперечною у житті людської
спільноти.
Здоров’я може мати різні ціннісні характеристики, які суттєво різняться за
носіями, видами, структурою тощо. Насамперед аксіологічний аналіз здоров’я
припускає з’ясування його ціннісної сутності, структури й ролі в житті людини
[0, с. 53-54].
Ціннісний зміст здоров’я акумулюється відносно людини (соціуму) до свого
стану, який забезпечує успішну життєдіяльність. Разом зі ставленням людини до
здоров’я вибудовується система її ціннісних орієнтацій, переваг, цілей, без яких
людське існування втрачає сенс.
«Здоров’я» розглядають як «справжню» і «вищу» цінністю людського буття.
За теорією Парсонса така цінність повинна бути надійною, тому що
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непередбачена, мінлива, і тому ненадійна, цінність не може щонайкраще
задовольняти потреби людей. Справжня цінність завжди надійна, ніколи не
підводить і діє постійно протягом тривалого часу. Здоров’я, безумовно, належить
до цінностей такого роду, оскільки діє впродовж філогенезу людства й онтогенезу
окремих людей, задовольняючи їх біологічні, психологічні, соціальні й духовні
потреби. [0, с.428].
П. Бундзен переконаний, що «здоров’я саме по собі навряд чи є термінальною
(кінцевою) цінністю для людини, яка обумовлює всю систему життєвих установок
особистості» [0, с. 7]. Здоров’я само по собі варто розглядати не як самоціль, а
лише як передумову, плацдарм для досягнення вищого рівня життєдіяльності.
Ураховуючи наукові позиції різних авторів, можна стверджувати, що
здоров’я, навіть будучи вищою цінністю, не може бути головною метою життя
(самоціллю), але оскільки воно є необхідною умовою досягнення всіх інших
значущих цінностей (без здоров’я вони не мають смислу), то, навіть не будучи
головною метою життя, воно може й повинно бути вищою цінністю
життєдіяльності людини.
Будучи вищою цінністю, здоров’я в процесі свого формування створює
численні й різноманітні групи інших цінностей: матеріальні (добробут, висока
заробітна плата, пільги тощо), фізичні (працездатність, бадьорість, краса тощо),
психічні (гарний настрій, упевненість у власних силах, психологічний комфорт
тощо), духовні (естетичні, моральні), соціальні (повага навколишніх, престиж).
Таким чином проведений аналіз дає підстави стверджувати, що у системі
цінностей людини цінність здоров’я займає одне з пріоритетних місць. Лише
здорова особистість здатна у повній мірі проявити свій потенціал
самоактуалізації. Пріоритет формування ціннісного ставлення до здоров’я
визначається тим, що воно виступає як регулятор поведінки людини,
охоплюючи всі сторони її особистісного, сімейного, духовного, суспільного й
державного буття. Ціннісне ставлення до здоров’я має загальнолюдське
значення. Воно в тій або іншій формі приймається й усвідомлюється всіма
людьми, існує в тісному зв’язку з іншими ціннісними настановами
особистості, пронизує всі види ставлень, збагачуючи їх, і надає діяльності
людини емоційне забарвлення й гуманістичний зміст.
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ЯК СУЧАСНА ОЗДОРОВЧА ТЕХНОЛОГІЯ
У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
На відміну від інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає
складної організації та матеріально-технічного оснащення: настільний теніс
можна грати як у приміщенні, так і в повітрі; наявність інвентаризації, основи
та правила гри. Тому цей вид спорту завоював популярність у студентському
середовищі і включений до програми фізичного виховання багатьох вищих
навчальних закладів. При систематичних тренувальних заняттях в організмі
відбуваються морфологічні та фізіологічні зміни, що дозволяють розширити
функціональні можливості практично всіх органів і систем, поліпшити
регуляторні механізми процесів. Під час тренування можна легко регулювати
фізичні та психічні напруги, самостійно, залежно від віку, готовності та стану
здоров'я, визначати ступінь інтенсивності занять, їх тривалість і
систематичність [1, с. 56].
Настільний теніс як спорт також корисний для виховання гравців
цілеспрямованістю, спокоєм, витривалістю, самоконтролем; і такі якості
потрібні людині не тільки в спорті. Ця гра сприяє розвитку різних фізичних
якостей, які часто допомагають в екстремальних ситуаціях. На велосипеді з
настільним тенісом гравець стає швидким і розумним, розвиває координацію
рухів, позитивно впливає на функціональний стан серцево-судинної системи
організму [2, с. 68].
Відомо, що під впливом спортивної підготовки відбувається формування
специфічної функціональної системи, спрямованої на забезпечення організму
киснем, що призводить до підвищення рівня фізичної працездатності людини
[5, с. 16].
Складовим елементом цієї системи, яка оперативно реагує навіть на
незначні зміни в характері м'язової роботи, є серцево-судинна система.
Систематичні заняття настільним тенісом дають можливість не тільки
розвивати фізичні якості, але і виховувати волю, оскільки гравець під час
змагань проводить інтенсивний психологічний бій з суперником. Як вже було
сказано, навчання студента-тенісиста спрямоване як на фізичний розвиток, так
і на підвищення продуктивності всього тіла. Теоретична підготовка студентів
є обов'язковою, що передбачає формування в них уявлень про історію
розвитку настільного тенісу, техніки безпеки на парах настільного тенісу;
правила гри та використання інвентарю (м'яч, ракетка, стіл, дитячий
майданчик). Прийоми настільного тенісу та способи їх відтворення; техніка
поєднання ударів (комбінуючі вправи); стилі гри: атака, захист, комбінація
ігор; правила зустрічей: особисті та командні змагання; методика суддівства в
настільному тенісі і так далі. Значна увага приділяється проблемі зменшення
шкоди студентам для настільного тенісу шляхом їх попередньої фізичної
підготовки, розминки та дотримання правил безпеки» [1, с. 57].
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Комплекси вправ для розвитку швидкості і спритності:
1. Бігові вправи: біг і ковзаючі стрибки зі швидкою зміною напряму;
раптові випади з різних положень; пробіжки з м'ячем (типу баскетболу,
футболу); рухливі ігри: гра у баскетбол, футбол на невеликому майданчику;
вправи зі скакалкою – 1 хв.; біг по сходах східців; біг на місці з високим
підняттям стегна; біг з прискоренням; човниковий біг; змінний біг
(30 м швидко, 30 м – повільно); дрібний біг з переходом на біг з прискоренням;
зустрічні естафети; біг змійкою і так далі.
2. Вправи, максимально наближені до специфіки ігри: пересування боком
стрибками; імітація підставки і удар з поворотом тулуба – 30 с – серія з
інтервалом 1 хв., по три серії; імітація поштовху – атака з поворотом тулуба –
атака праворуч – цикли ті ж; пересування боком з випадами – кожен цикл
30 рухів, по два цикли; боксування на ходу (можна включати у розминку);
замах 56 рукою, імітація удару по м'ячу, повороти тулуба у положенні сидячи
– 4 рази по 30 с; стрибки у сторони (ширина 2,5 м) – цикл 30 с, по 5 циклів;
схрестний крок (ширина 2,5 м) – цикл 30 с, по 5 циклів; переступання боком –
цикл 20м за 25с, по 1-3 циклу; протягом 1хв вправа на відпрацювання стійки,
переміщення для прийому м'яча, рухи рукою (імітація удару по м'ячу), швидкі
рухи рукою (імітація удару по м'ячу) без навантаження або з навантаженням
(0,5-1 кг) – цикл 20с, по 8-10 циклів; швидке згинання передпліччя і обертання
уперед-назад [5, c. 255-258].
Для підвищення рівня загальної фізичної підготовленості та розвитку
моторних якостей гравця в настільному тенісі використовуються такі вправи:
вправи без предметів (вправи для м'язів шиї, рук і плечового поясу, вправи для
розвитку м'язів тіла, вправи для розвитку м'язів ніг, вправи для рук, тулуба і
ноги); Вправа з об'єктами; вправа на мотузку; вправи з тенісним м'ячем
[5, с. 74-82]. Також використовуються засоби для підвищення рівня
спеціальної фізичної підготовки гравців: вправи для розвитку гнучкості;
Вправа на розвиток витривалості; вправи для розвитку сили; Вправа на
розвиток швидкості; Вправи для розвитку швидкості реакції (реакція на
несподіване зміна напряму, реакція на несподівані зміни довжини польоту
м'яча, реакція на несподіване зміна характеру обертання м'яча); вправи для
розвитку відчуття м'яча; вправи для розвитку швидкості руху [4, с. 344].
Настільний теніс є одним із шляхів фізичного виховання та
удосконалення студентів, що дозволяє підвищити якість їх підготовки та
підвищити рівень фізичного розвитку. Організація систематичних занять
студентами з настільного тенісу в системі фізичного виховання вищих
навчальних закладів повинна здійснюватися відповідно до основних науковотеоретичних і методологічних вимог.
Список використаних джерел:
1. Адирхаєв С. Г. Засоби фізичної культури, що забезпечують розвиток
рухової активності студентів з особливими потребами. Сучасні оздоровчореабілітаційні технології : зб. наук. праць. Луцьк : ЛІРЛУ «Україна», 2009.
№ 4. С. 55–62.
2. Курамшин Ю. Ф. Засоби фізичного виховання. Теорія і методика
фізичного виховання. К. : Олімп. л-ра, 2008. С. 69–86.
125

3. Носко М.О. Підвищення рівня рухової активності як чинник зміцнення
здоров’я учнів та студентської молоді. Вісник Чернігівського державного
педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів.- 2009. № 69.
С. 144–150.
4. Оlena Nesen, Tetiana Sokolova. Рекреаційна спрямованість тенісу
настільного як засіб популяризації гри. Науковий вісник ужгородського
університету. Серія: «педагогіка. Соціальна робота». 2018. №1 (42).
С. 344-349.
5. Барчукова Г. В., Богушас В. М., Матицин О. В. Теория и методика
настольного тенису. Москва: Издательский центр «Академия». 2006. 528 с.
Єрємєєв Денис
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
Настільний теніс — олімпійський вид спорту у якому використовують
спеціальні ракетки та ігровий стіл, розмежований сіткою навпіл. Гра може
проходити між двома суперниками або двома парами суперників. Завданням
гравців є утримувати м'яч в грі за допомогою ракеток — кожен гравець після
одного відскоку м'яча на своїй половині столу повинен відправити м'яч на
половину столу суперника. Очко нараховується гравцеві, коли суперник не
може повернути м'яч відповідно до правил. За сучасними міжнародними
правилами, кожна партія триває до 11 очок. Матч складається з непарної
кількості партій, і грається на більшість перемог у партіях [1, с. 87, 2, с. 95].
Настільний теніс є технічним видом спорту, де надзвичайне велике
значення мають зібраність, концентрація уваги, швидка реакція, то
неможливість зосередитись через надмірну втому є невигідним для тенісиста.
Таким чином, спортсменові потрібно створити такий запас потужності, який
необхідний для підтримки на високому рівні здатності зосереджуватись і
швидко реагувати на дії суперника [2, c. 97].
Спритність – це складна комплексна рухова якість людини, що може бути
визначена як її здатність швидко оволодівати складними координаційними
руховими діями, точно виконувати їх відповідно до вимог техніки і
перебудувати свою діяльність залежно від ситуації, що склалась. Спритність
як рухова якість людини лежить в основі майстерності гри в настільний
теніс [3].
В настільному тенісі м`яч летить зі швидкістю мінімум 120 кілометрів на
годину і після кожного нанесеного по ньому удару змінює свою траєкторію.
Щоб виграти, необхідно блискавично приймати рішення і реагувати. За
ступенем розвитку координації рух гравці в пінг-понг, що займаються цим
видом спорті професійно, поступаються тільки канатохідця. Навіть боксери в
рамках своєї тренувальної програми регулярно грають в настільний теніс, щоб
удосконалювати свою реакцію [1, с. 93.].
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Спортсменові потрібно створити великий запас потужності, який
потрібен для підтримки на високому рівні здатності зосереджуватись і швидко
реагувати на дії суперника.
Для удосконалення спритності тенісистів можна використовувати низку
завдань:
• імітацію основних ударів у присіді;
• відпрацювання техніки ударів з великою кількістю м’ячів, змінюючи їх
інтенсивність;
• виконання зв’язки основних ударів у різноманітних завданнях
(трикутник, восьмикутник, трикутник на забіг, малий трикутник переходить у
великий та ін.);
• виконання ігрових завдань з використанням однієї з половин столу;
•ведення двосторонньої гри виключно у ближній зоні ігрового
майданчика;
• двосторонню гру неігровою рукою [3, с. 528].
Заняття настільним тенісом удосконалюють не тільки швидкість рухів, а
й швидкість реакції, реакції прогнозування, розвивають оперативне мислення,
а також уміння концентрувати й переключати увагу.
Настільний теніс належить до технічно складних, комплексних видів
спорту, він включає в себе як технічну, так і фізичну й психологічну
підготовку. Прийоми, які використовують у настільному тенісі, різноманітні:
удар, очікування, аналіз ситуації, прийняття рішення та новий удар – це ті
етапи, які постійно повторюються під час гри [3, с. 528].
Засоби настільного тенісу можуть бути використані в системі навчальних
занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, оскільки
регулярні заняття настільним тенісом сприяють розвитку координаційних
здібностей, поліпшують фізичну підготовленість, сприяють їх гармонійному
розвитку, виховують такі якості характеру, як зібраність, рішучість,
наполегливість [4, с. 424].
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ФУТБОЛУ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
СТУДЕНТІВ У ЗВО
У наш час однією з важливих проблем людства є здоров’я та його стан. В
Україні є досить актуальною тема фізичного збереження та зміцнення здоров’я
серед студентської молоді. Адже саме студентська молодь є майбутнім
фундаментом в усіх напрямках нашої країни.
На сьогоднішній день причинами погіршення стану здоров’я у молоді є її
зневажливе відношення до нього, поширення шкідливих звичок, часто не
нормований розпорядок дня, поганий раціон харчування та розвиток
комп’ютерних ігор та усього пов’язаного з ними. Тенденції сучасного способу
життя молоді свідчать про їх низький рівень рухової активності.
Питання вдосконалення змісту, форм і методів фізичної підготовки у ЗВО
на данному етапі залишається актуальним. Тоді як ігрові види спорту для
молодого організму людини є цілим комплексом удосконалення фізичного
стану та рухової активності молоді. Одним із популярних видів фізичної
активності як серед студентів, так і загалом серед молоді є футбол.
Футбол – як засіб розвитку фізичних якостей та здібностей широко
застосовуються у ЗВО. Він є невід’ємною частиною навчальних програм із
фізичного виховання в освітніх закладах.
Велика кількість наукових праць та досліджень присвячено саме
використанню та впровадженню засобів футболу на заняттях з фізичного
виховання. В Україні серед багато численних видів спорту, які розвиваються
у системі фізичної підготовки, футбол посідає одне з провідних місць. Важко
назвати іншу гру, яка могла б змагатися з ним у популярності. [3, с. 156-161].
Футбол (англ. football, «ножнийм’яч») – командний вид спорту, в якому
метою є забити м’яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла
(крім рук) більшу кількість разів, ніж команда суперника. В даний час
найпопулярніший і наймасовіший вид спорту в світі. Його називають спортом
номер один [1, с. 125-129].
Цей вид порту комплексно і різнобічно впливає на організм студентів,
розвиває основні фізичні якості – швидкість, спритність, витривалість, силу,
підвищує функціональні можливості, формує різні рухові навички. Футбол як
засіб фізичного розвитку розширює можливості естетичного впливу на
студентів, розвиває прагнення до фізичної краси, до творчих проявів, до
естетично виправданої поведінки. У футболі колектив виступає
найактивнішим фактором формування особистості. Команда існує в тому
випадку, якщо в усіх є спільна мета; якщо всі працюють разом; якщо досягнута
психологічна сумісність; якщо педагогічна майстерність наставника має
досить високий рівень; якщо члени команди вчаться один в одного тощо.
Колективний характер футбольної діяльності виховує почуття дружби,
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товариства, взаємодопомоги, розвиває такі цінні моральні якості, як почуття
відповідальності, повага до партнерів і суперників, дисциплінованість,
активність. Кожен студент може проявити свої особисті якості: самостійність,
ініціативу, творчість [2, с. 7-9].
Футбол, як командна спортивна гра, більшою мірою сприяє різнобічному
фізичному розвитку студента. Постійно змінюється ігрова ситуація,
безперервна боротьба за м’яч пов’язані з найрізноманітнішими рухами і
технічно-тактичними діями.
Таким чином, виходячи із результатів теоретичного аналізу впливу
футболу на формування особистості можна зробити наступні висновки:
- по-перше, заняття цим видом спорту не лише фізично розвиває студентів,
а й формує у них важливі якості особистості – колективізму, свідомо
дисципліни, здатності підпорядкувати власні інтереси інтересам колективу;
- по-друге, важливим аспектом гри у футбол є значний об’єм рухів
обумовлений високим емоційним та психологічним рівнем, який являється
важливим фактором, що формує й підтримує зацікавленість до занять з
фізичного виховання.
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ ГРИ У НАПАДІ У ВОЛЕЙБОЛІ
Змагання з волейболу вимагають від спортсменів прояву сміливості,
рішучості, витримки, вміння долати труднощі, а чітке дотримання правил гри
сприяє вихованню організованості та дисципліни.
Обов'язки гравців визначають до їхніх особистих здібностей та інтересів
команди. Всі гравці повинні добре діяти в нападі і захисті. Тактичні дії
команди залежать від рівня підготовки гравців і гри суперників. Сучасний
волейбол-комбінаційна гра, що проходить на високому темпі, атаки
розвиваються швидко, взаємодії гравців біля сітки складні. Вони повинні
миттєво вміти переключатися від нападу до захисту. Така швидка зміна
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ситуацій обумовлюється правилами гри. Кожна команда може лише тричі
торкнутися м'яча (крім торкання при блокуванні) на свій половинні
майданчика [2, с. 76].
Техніка волейболу включає комплекс прийомів, за допомогою яких
ведеться гра. Досконала техніка створює сприятливі умови для успішного
вирішення ігрових завдань в захисті та нападі і базується на природній
координації рухів людини. Тільки в цьому випадку можна досягти
ефективності дій в грі, економного витрачання сил протягом усієї зустрічі [1,
с. 192].
Раціональна техніка дає можливість гравцеві, який навіть не володіє
виключними ростовими даними, домогтися високих спортивних результатів.
Техніка волейболу включає вихідні положення, подачі, передачі,
нападаючі удари і блокування. Між цими ігровими прийомами існує певна
залежність. Так, для блокування необхідний нападаючий удар або обман,
нападаючому удару зазвичай передує передача, а щоб передати м'яч, треба
ввести його в гру подачею. Тут простежується не тільки залежність, але й
послідовність виконання того чи іншого ігрового прийому. У відособленому
положенні, як ігрові прийоми, знаходяться вихідні положення (стійки,
переміщення), є основою для виконання всіх ігрових дій з м'ячем [3, с. 329].
До техніки нападу входять: переміщення, подачі, передачі м’яча,
нападаючі удари.
Переміщення це рухи волейболіста кроком, стрибком, бігом з метою
вибору місця для успішного виконання конкретного технічного прийому.
Гравцеві доводиться часто застосовувати такі переміщення: кроком, стрибком,
бігом. Переміщатися до м’яча гравець може звичайними або повільними
кроками. Якщо відстань між гравцем і м’ячем велика та м’яч летить досить
швидко, гравець біжить до м’яча або робить стрибок.
Переміщатися можна вперед, назад і в сторони. Переміщення
волейболіста це підготовка до виконання основних ігрових дій. Після
переміщення гравець повинен зайняти таке положення, щоб бути готовим до
виконання наступних дій на майданчику. Його рухи специфічні: зігнутий
тулуб при ходьбі, нетипові для ходьби рухи рук. Для бігу характерні стартові
ривки, подолання незначної відстані і часті зупинки [4, c. 64].
Подача м’яча – технічний прийом за допомогою якого м’яч вводиться у
гру. У сучасному волейболі подача використовується не тільки для початку
гри, а й як ефективний засіб атаки, за допомогою якого затрудняють
підготовку суперника до тактичних комбінацій у нападі. Подачі
використовуються відповідно до правил гри: волейболіст подає, стає за
майданчиком на місце подачі, підкидає м'яч і ударом руки спрямовує його на
бік суперника.
Розрізняють подачі силові, націлені і плануючі. Точне виконання подачі
значно ускладнює прийом суперникові. Щоб виконати подачу будь яким
способом, необхідно: прийняте правильне положення перед подачею, точно і
не високо підкинути м’яч, правильно розмістити кисті руки на м’ячі в момент
удару [4, c. 64].
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Передача м’яча – технічний прийом, за допомогою якого м’яч
направляється вище верхнього краю сітки для виконання нападаючого удару.
Успішне завершення нападаючих ударів залежить від правильної передачі
м'яча. Залежно від положення рук розрізняють передачі двома руками зверху
і знизу. Для забезпечення нападаючих дій застосовують в основному тільки
передачі двома руками зверху.
Передачі бувають короткі (у межах однієї зони), середні (із зони 2 в зону
3) і довгі (із зони 2 в 4). Передачі можуть бути низькими (заввишки до 1 м),
середніми (до 2 м) і високими (понад 2 м). Під час виконання високих і довгих
передач робота ніг більш активна [4, c. 64].
Різновидністю передачі двома руками зверху є передача в стрибку. Вона
складніша, тому що виконується в без опорному положенні.
Нападаючий удар – технічний прийом атаки який полягає в тому, що він
здійснюється з краю сітки.
Залежно від ігрової обстановки (від якості прийому та передачі м’яча ),
нападаючий гравець намагається зробити удар, за допомогою якого можна
провести м’яч повз руки блокуючих гравців. Нападаючі удари ефективні, якщо
гравець володіє не одним способом, а всім арсеналом технічних засобів
нападу. Нападаючі удари бувають прямі й бокові. Прямі виконують з
положення обличчя до сітки, бокові удари плечем. Прямі й бокові удари
роблять у різних напрямках з переводом м'яча вліво, вправо [4, c. 64].
Отже, можна зробити висновок, що саме від техніки гри у волейболі
залежить результат. Досконале оволодіння технікою гри у нападі значно
полегшує вирішення поставлених задач перед гравцями..
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Гнучкість – це здатність виконувати рухи з великою амплітудою у певних
анатомічних з'єднаннях. Вона залежить, головним чином, від стану певної
групи м'язів та їх антагоністів, а також від анатомічних особливостей суглобів,
форми і побудови суглобових сумок [1, с. 111].
Причиною зниження результативності тренування спрямованого на
розвиток інших рухових якостей є низький рівень, різко ускладнюється і
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уповільнюється процес засвоєння рухових навиків. Проте за допомогою
раціонально організованих занять можна швидко домогтись результатів у
розвитку гнучкості: 80-95 % рухливості у суглобах від їх анатомічного
потенціалу можна досягти лише за за 3-4 місяці щоденних занять.
Вправи для розвитку сили та гнучкості - це комплекс фізичних вправ,
характер яких та форма проведення різноманітні й залежать від цілі занять.
Якщо розглядати ці вправи як засіб підняття функціональних можливостей
організму, то достатньо виконувати їх протягом 10-15 хв., до чи після
тренування, застосовуючи прості вправи, які не викликають відчуття втоми.
Рівень розвитку активної і пасивної рухомості в суглобах визначається
перед початком роботи з удосконалення гнучкості. Чим більша між ними
різниця, тим більше активна гнучкість буде залежати від сили м'язів. І чим
менша ця різниця, тим більше активна гнучкість буде залежати від
розтягнутості м'язів, зв'язок, сухожиль та довільного розслаблення м'язів.
Виходячи з цього, викладач обирає засоби для удосконалення гнучкості у
студентів.
Вправи на гнучкість можуть мати активний, пасивний та змішаний
характер. Вправи пасивного характеру пов'язані з подоланням опору м'язів, що
розтягуються за рахунок ваги тіла або за допомогою допоміжних засобів чи
допомоги партнера. Активні вправи можуть виконуватись за допомогою
вантажів або без них і включають в себе статичні положення, махові та пружні
рухи [1, с. 115].
Для розвитку гнучкості використовують вправи зі збільшеною
амплітудою рухів (вправи на розтягування). Багаторазове повторення є
основним правилом у вправах з розвитку гнучкості. Це необхідно внаслідок
слабкої розтяжності м'язів, що обмежує ефект при одному-двох виконаннях.
Завичай викладач дає студентам вправи на гнучкість у вигляді самостійних
занять додому. У заняттях їх включають головним чином в кінці основної
частини, крім того, у підготовчій частині під час розминки і в інтервалах між
іншими вправами, особливо силовими і швидкісними.
Застосовуючи метод виконання вправ на вдосконалення гнучкості, маємо
враховувати здатність студентів розслабляти м'язи, особливо ті, які заважають
виконувати рухи з повною амплітудою. Тому, розвиваючи еластичні
властивості м'язово-зв'язкового апарату, потрібно вдосконалювати вміння
виконувати рухи без зайвої напруги. Еластичність м'язів, уміння
розслаблювати їх під час роботи, правильно поєднувати й чергувати напругу
із розслабленням не лише сприятливо позначається на загальній ефективності
роботи, а й має велике профілактичне значення, попереджає можливі
пошкодження м'язово-зв'язкового апарату [2, c. 50].
Статична гнучкість характеризує діапазон руху суглоба без акценту на
швидкість. Прикладом статичної гнучкості може бути повільний нахил тулуба
з торканням руками підлоги. Балістична гнучкість зазвичай пов’язана з
підстрибуючими, стрибаючими й ритмічними рухами. Під динамічною
гнучкістю мають на увазі здатність використати діапазон руху суглоба при
заняттях руховою активністю з нормальною або з високою швидкістю.
Альтернативними є поняття функціональної гнучкості [3, с. 319].
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Щодо сучасних засобів розвитку гнучкості у студентів, набирає
популярності стретчинг, який міцно увійшов до світу великого спорту.
Причому він використовується (і дуже активно) не лише в тих видах, де
вимагаються наднормальні прояви гнучкості (гімнастика, єдиноборства й ін.),
але й у цілком «звичайних» – футболі, тенісі тощо.
Зазвичай на заняттях викладач дає студентам вправи на розвиток
гнучкості у таких пропорціях різних вправ в розтягненні: 40-45% активні
динамічні вправи, 20% - статичні, 35-40% пасивні.
Звичайно вправи, що спрямовані на розвиток гнучкості, виділяють в
самостійну частину заняття, які проводяться, як правило, після інтенсивної
розминки і включають в себе вправи з великою амплітудою рухів. Саме така
побудова тренувальних занять виявляється найбільш ефективною і сприяє
максимальному прояву рухливості в суглобах.
Найкращий ефект вправ в розтягуванні безпосередньо лежить в рамках
кожного окремого заняття передусім від дотримання наступних методичних
положень:
- використання факторів розминки і розігріву;
- серійність і поступове посилення імпульсів м’язам, що розтягуються в
процесі виконання вправ;
- раціональне розташування і комплексне застосування вправ в
розтягуванні в структурі заняття;
- параметри підсумкових навантажень від вправ в розтягуванні
змінюються за закономірностями впливу на гнучкість розвиваючого і
підтримуючого режимів [4, с. 13].
Доведено, що надмірне розтягування зв'язкових структур і суглобних
капсул лише ненабагато збільшує гнучкість. При цьому підвищується
можливість травмування суглобів. Тому при розвитку гнучкості основну увагу
слід сконцентрувати на розтягуванні м'язо-сухожильної одиниці, її здібності
подовжуватися в межах фізичних обмежень суглобів [1, c. 120].
Отже, у пошуках інноваційних підходів до організації фізичного
виховання зі студентами слід враховувати індивідуальність кожного, адже
недостатній аналіз може призвести до травмування та недосконалої техніки
виконання. Розвинена гнучкість надає рухам плавність, легкість, нею
визначається ефективність використання природної механіки тіла,
отримується можливість виконувати рухи максимальної амплітуди,
розвиваючи при цьому величезну швидкість, потужність.
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СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Вирішення проблеми низького рівня стану здоров'я ї молоді країни стоїть
перед фахівцями фізичного виховання і спорту. Пріоритетним тут є пошук
ефективних шляхів комплексного впливу на їх фізичний розвиток і зміцнення
здоров'я. Відомо, що важливим компонентом стану здоров’я являється рівень
розвитку основних фізичних якостей який, у певній мірі, визначає
працездатність молоді, грає значну роль у всебічному і гармонійному
розвиткові особистості, в досягненні високої стійкості організму до
соціально-екологічних умов та в підвищенні адаптивних властивостей
організму [1, с. 216].
Свою назву цей вид аеробіки отримав через використання на заняттях
гумового м’яча великого розміру. Цей чудо-тренажер придумав швейцарський
лікар-фізіотерапевт ще у минулому столітті, звідси й друга назва футболу швейцарський м’яч. Спочатку його використовували лише з лікувальною
метою для реабілітації хворих із порушеннями центральної нервової системи.
Пізніше фітбол почали використовувати в американських клініках для
відновлення хворих після травм хребта. Даний тренажер застосовують у
фітнесі під час проведення найрізноманітніших тренувань: від йоги і пілатеса
до силових вправ. У Скандинавських країнах м’ячі використовують у дитячих
закладах замість крісел, тому що сидіти на м’ячі з неправильною поставою
зовсім неможливо – відразу втрачається рівновага [2, с. 36].
Заняття з фітболом – один із сучасних напрямів фітнесу з використанням
еластичних м’ячів діаметром 45 см, 75 см та 95 см, що здатні витримувати вагу
до 300 кг. Розмір фітболу підбирається виходячи із зросту (розмір м’яча прямо
пропорційний до зросту людини). Чим сильніше надутий м’яч, тим складніше
виконувати вправи. Тому, студентам, які не займаються професійно
спортомрекомендується працювати зі слабко надутими фітболами [1, с. 216].
Фітбол є багатофункціональним спортивним обладнанням, що забезпечує
реалізацію багатьох загальнорозвиваючих і профілактичних завдань.
При виконанні вправ на м'ячі, поряд з м'язами, які беруть участь в
«звичайних» рухових діях, задіюються глибокі м'язові структури, що
дозволяють виконувати складно-координаційні руху.
Вправи для розвитку силових якостей за допомогою фітболу:
Вправа 1. Вихідне положення: лежачи обличчям вниз, м'яч в області
живота, руки за голову. Ноги прямі, опора на стопи. Для полегшення
виконання вправи можна встати на коліна. Якщо хочете ускладнити рух, то
перекотіться вперед, щоб м'яч знаходився ближче до стегон. Напружуючи
м'язи спини, розігніться до прямого положення. Виконайте по 12-16 повторень
в одному підході. Уважно стежте, щоб в кінцевому положенні розгинання
134

голова, плечі, таз і коліна знаходилися на прямій лінії. Дихання безперервне,
вдих - при русі вгору, видих - вниз.
Вправа 2. Вихідне положення: упор лежачи з опорою стегнами об м'яч.
Плечі, таз, коліна і стопи становлять пряму лінію. Для фіксованого положення
тіла, напружте м'язи спини, преса і ніг. Статично утримуйте це положення
протягом 20 - 30 секунд. Потім, повільно підніміть праву руку в сторону,
намагаючись при цьому утримати стійку рівновагу. Зафіксуйте це положення
на 3 - 6 секунд і поміняйте руки.
Вправа 3. Вихідне положення: сидячи із зігнутими ногами спиною до
м'яча, з опорою на нього плечима. Стискаючи сідниці, розігніться вгору, так,
щоб коліна, таз і плечі перебували на одній лінії. Слідкуйте, щоб коліна при
виконанні вправи перебували на рівні стоп. Повторіть вправу 12 - 16 разів.
Вправа 4. Вихідне положення: лежачи на спині з опорою ногами об м'яч.
Вправа буде виконувати легше, якщо спиратися на м'яч не стопою, а гомілкою.
Утримуючи в статичному напрузі м'язи преса і спини, повільно, напружуючи
сідниці, розігніться в тазостегновому суглобі. В кінцевому положенні стопи,
таз і плечі повинні знаходитися на прямій лінії. Зафіксуйте верхнє положення
на кілька секунд. Повторіть вправу 10 - 15 разів.
Вправа 5. Вихідне положення: стоячи на колінах обличчям до м'яча, руки
зігнуті в ліктях. Перед початком вправи статично напружте м'язи спини і
преса. Спираючись передпліччям об м'яч, котитеся вперед, поки ваші груди не
торкнуться його. В кінцевому положенні плечі, таз і коліна повинні бути на
одній лінії. Для утримання цього положення використовуйте напругу м'язів
стабілізаторів тулуба і пояса верхніх кінцівок. Повертаючись назад, не
прогинатися в поперековому відділі хребта. Повторіть рух 6-10 разів.
Вправа 6. Вихідне положення: лежачи із зігнутими ногами на м'ячі, руки
прямі вперед кисті зімкнуті. Опора на м'яч в області лопаток. Тримайте тіло на
прямій лінії від стегон до колін. Перед початком вправи статично напружте
м'язи спини і преса. Повільно, підконтрольне виконайте поворот тулуба до
положення, коли прямі руки будуть паралельні підлозі, спочатку вправо, а
потім вліво. При поворотах тримайте стегна в площині вихідного положення,
не рухайте ними. Виконайте вправу по 20 - 30 разів на кожну боку [3, с. 87].
Фітбол-гімнастика має також яскраво виражений лікувальний ефект.
Створена м'ячем вібрація надає знеболюючу дію, підсилює перистальтику
кишечника, позитивно впливає на роботу шлунка, печінки і нирок. Крім того,
фітбол позбавляє від стресу і знімає напругу. Сидячи на м’ячі або спираючись
на нього різними частинами тіла, а також спираючись м’ячем на стіну, можна
без кінця змінювати вихідні положення і виконувати вправи ізольованого
впливу на різні м’язові групи. Доведено, що хвилі, які виникають під час
коливання м’яча, передаються по всьому хребту до головного мозку і
викликають позитивні емоції. Заняття з м’ячем класифікуються як силовий
вид фітнесу, де включені різноманітні вправи для розвитку сили м’язів.
Фітбол-заняття прекрасно підвищують загальну витривалість організму.
Форма і розмір м’яча збільшує амплітуду рухів, що ефективно покращує
виконання вправ і сприяє розтягуванню м’язів. Також включають вправи на
розслаблення м’язів [2, с. 36].
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Отже, фітбол-заняття спрямовані на:
- профілактику і корекцію захворювань (опорно-рухового апарату,
внутрішніх органів, суглобів тощо);
- розвиток фізичних якостей;
- розвиток музично-ритмічних і творчих здібностей.
Для занять фітболом потрібен особливий музичний супровід, в якому
темп музики залежить від ступеня пружності м’яча і варіюється для різних
рівнів підготовленості людей, які займаються [4, с. 70]
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ФУТБОЛІ
Сучасний футбол є швидким та витривалим видом спорту, але водночас
це цікава та розвиваюча гра. У ході занять потрібно вступати у боротьбу за
м’яч у повітрі і на землі, виконувати непрості технічні прийоми, протидіяти з
суперником. Розробка різноманітних стратегій є частим досвідом у відомих та
успішних футбольних командах. Все це потребує гарного фізичного та
розумового стану, швидкої реакції і вмінні різко приймати рішення. Цих
характеристик спортсмени досягають завдяки як традиційним методам і
вправам, так і більш сучасним тренажерам і тактикам [3, с. 505-508].
У тренуванні вітчизняних футболістів найбільш ефективно
використовуються такі засоби як переносні стінки, переносні ворота, також
низькі і малі ворота, переносні бар’єри та різноманітні тренажери.
Футбольних тренажерів існує дуже велика кількість, але
найпоширенішими є «м‘яч на нитці», «двадцята надія», «футбольна гармата»
і «екран» [1, с. 33-35].
Такий тренажер, як «М'яч на нитці» – до м'яча прив'язане з'єднання з
міцного матеріалу, з його допомогою можна відпрацьовувати техніки
володіння м'ячем. Потрібно завдавати по ньому удари частинами ніг і при
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цьому, не втрачаючи час на біг за м'ячeм у разі не вдалого торкання, його
неконтрольованого відскоку. М'яч за шнурок можна тримати руками, також
поводок можна прив'язати до якого-небудь покриття. У такому випадку, якщо
підвісити м'яч вище, можна відпрацьовувати удари головою, це також
важливий футбольний елемент, тим більш що у вітчизняному футболі є
дефіцит гравців, котрі вміють добре грати.
Тренажер
«Дванадцята
надія»
використовують
для
ударів,
експлуатується як партнер в іграх, хоча іноді ним можна користуватись і як
імітацією суперника. Подібні стовпчики можна використовувати у ролі
нападника, віддавати якому пас і намагатись ударити по воротам. Завдяки
цьому тренажеру можна тренувати силу і точність ударів. Кілька таких
тренажерів, встановлених у напрямку до воріт, дозволяють тренувати
обведення суперника на швидкості .
«Футбoльна гармата» суть тренажеру-м'яч із обраною швидкістю
надсилається в певне місце, у якому його зустрічають учні і завдають удар.
Цей тренажер замінює партнера, однак напрямок ударів і траєкторії польоту
м'яча залишаються однакові, це створює умови для відпрацювання «м'язової
пам'яті» в футболіста.
Наступний тренажер «Екран» полягає у снаряді, який є гімнастичним
батутом, влаштований у рамку розмірами з футбольні ворота. Футболіст у
відповідь на м’яч отримує його з такою ж силою, це дозволяє тренувати не
тільки удар, а і зворотний прийом м'ячів. Для збільшення ефективності, сітку
батута потрібно розміщувати на різноманітні ділянки, це дозволяє тренувати
силу і точність ударів [1, с. 33-35].
Широка матеріало-технічна база дає можливість тренерам якісно та
ефективно готувати гравців [2, с. 46-50]. Отже, дуже важливим у тренуваннях
футболістів є використання різноманітних вправ та тренажерів. Навики, котрі
отримують гравці під час напрацювання є невід'ємними аспектами задля
успішного результату ігор. В процесі гри використовуються технічні прийоми,
від найпростіших до складних і кожний з них напрямлений на розвиток
координації, моральний розвиток гравця, вдосконалення роботи його м'язів та
серцево-судинної системи.
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Для 21 століття безперечно актуальною є тема зміцнення здоров’я молоді,
оскільки підростаюче покоління є найдорожчим репродуктивним,
інтелектуальним, економічним, соціальним і культурним резервом нашої
держави.
В сучасних умовах розвиток молодої людини є не тільки бажаним, а й
життєво необхідним. Заняття фізичною культурою і спортом є невід'ємною
частиною гармонійного і повноцінного життя не тільки молоді, а й більш
старшого покоління [1, с. 157-159].
Практика свідчить, що студенти, які займаються фізкультурою і спортом,
повністю засвоюють навчальну програму, успішно складають екзаменаційні
сесії, досягають гарних результатів в науково-дослідній роботі.
Усім нам відомо, що обов'язкові заняття фізичною культурою за
державними програмами проводяться в дошкільних установах, у всіх типах
навчальних закладів, армії, на підприємствах в режимі робочого дня
(виробнича гімнастика, фізкультурні паузи і т.п.). Але студентська молодь під
час навчального процесу не є зацікавленою у формуванні фізичної культури
власного здоров’я в системі вищої освіти.
У студентів відсутня потреба в заняттях фізичною культурою. Роль
молоді у підтримці та зміцненні власного здоров'я мінімальна. З кожним роком
значно знижується роль фізичної культури і спорту в оздоровленні молоді,
падіння престижу занять фізичною культурою з метою оздоровлення та
зміцнення фізичного здоров'я.
У зв’язку з цим актуальною стає необхідність удосконалення
методологічного й теоретичного обґрунтування, а також пошук шляхів їх
упровадження на практиці для заохочення займатися спортом здобувачів
освітнього ступеня «бакалавр».
Студенти повинні отримувати необхідну норму фізичного навантаження.
Тому зростає необхідність удосконалення як організації, так і змісту фізичного
виховання студентів вищих закладів освіти.
Підвищенню інтересу до занять з фізичного виховання у ЗВО сприяють
такі заходи як: пропаганда здорового способу життя, поліпшення викладачем
якості занять, можливість вибору виду спорту, наявність обладнаної
спортивної бази, проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих
заходів , секційні заняття з видів спорту.
Організація і зміст дозвілля студентів характеризують їхню турботу про
власне фізичне здоров’я. Серед форм дозвілля переважають такі як: читання
книг і перегляд відео на відео-платформі YouTube – 38,7%; відвідування кіно,
театрів, дискотек – 31,5 %; заняття фізичними вправами, спортом близько –
27,1 %; інше – 2,7 % [2].
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Фізичне виховання як дисципліна у вищих навчальних закладах – це
складний педагогічний процес, метою якого є формування фізичної культури
особистості, здатної самостійно організовувати й вести здоровий спосіб життя.
Це єдина навчальна дисципліна, яка навчає студентів зберігати та зміцнювати
своє здоров’я, підвищувати рівень фізичної підготовленості, розвивати і
удосконалювати життєво важливі фізичні якості та рухові уміння та навички.
Фізична культура – складова частина культури, галузі соціальної
діяльності, яка являє собою сукупність духовних і матеріальних цінностей, які
створює і використовує суспільство з метою свого фізичного розвитку і
зміцнення здоров'я.
Спорт – складова частина фізичної культури, що історично склалася в
формі змагальної діяльності та спеціальної практики підготовки людини до
змагань.
Таким чином, фізична культура і спорт – це один з видів людської
діяльності, спрямованої на фізичне вдосконалення як населення в цілому, так
і кожної окремої людини, діяльності, яка надає оздоровчий, виховний,
політичний і соціально-економічний вплив на суспільний розвиток людства.
Фізкультура і спорт надають молоді найширші можливості для
самореалізації і розвитку, утвердження, змушують радіти перемогам та
засмучуватися поразкам. Безумовно в процесі занять спортом не тільки
вдосконалюються фізичні здібності, а й загартовуються воля, характер,
вдосконалюються вміння керувати собою, швидко і правильно орієнтуватися
в різноманітних складних ситуаціях, своєчасно приймати рішення, розумно
ризикувати або утримуватися від ризику.
Варто зазначити, що фізична культура повинна входити в життя людини
з дитинства і не залишати її до похилого віку. При цьому дуже важливим є
момент вибору ступеня навантаження на організм, тут потрібен
індивідуальний 456 підхід. Адже надмірне навантаження на людський
організм як здоровий, так і з будь-яким захворюванням, можна викликати
йому шкоду. Оскільки нові види, такі як пілатес, аквааеробіка і дихальна
гімнастика, йога потребують початку навчання нових рухів, вправ, технік
дихання і постави, дивних і незнайомих нашому тілу, тому тіло стає гнучким,
витривалішими і сильнішими. Крім того, такі види спорту надають гармонію
тіла з розумом.
Отже, дослідивши вплив фізичної культури і спорту на розвиток
всесторонньо розвиненої особи, стає зрозуміло, що фізкультура і спорт не
лише є засобом зміцнення і вдосконалення здоров’я людини, формою
проведення дозвілля, засобом підвищення соціальної активності людей, але і
істотно впливають на інші сторони людського життя, в першу чергу на
трудову діяльність та інтелектуальні якості [3, с. 319].
Я переконана, що з часом здоров’я стане для молоді одним з головних
пріоритетів у житті серед інших цінностей сучасної людини. Тому наше
теперішнє та майбутнє підростаюче покоління повинно уважно ставитися як
до свого здоров'я, так і до здоров'я оточуючих, а держава повинна піклуватися
і забезпечувати умови для занять фізичною культурою і спортом.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ У НАПАДІ В БАСКЕТБОЛІ
Однією з тенденцій розвитку сучасного баскетболу є постійне
підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гравців. Команда
баскетболістів спроможна досягти високих спортивних результатів лише тоді,
коли вона укомплектована гравцями з різнобічною фізичною підготовленістю,
що бездоганно володіють усіма прийомами техніки, вміють на високих
швидкостях в умовах активної протидії грамотно орієнтуватись в тактичних
ситуаціях [2].
З основних складових досконалої гри в баскетболі є напад. Він показує
підготовку гравців та саме від нього залежить результат команди.
Напад – це основна функція команди в грі. Команда, що опанувала м'яч,
стає нападаючою. За допомогою атакуючих дій вона оволодіває ініціативою і
змушує суперника прийняти вигідний їй тактичний план. Головна мета
нападаючої команди – закинути м'яч в кільце суперника [5, c. 520].
Загалом, тактика нападу в баскетболі включає в собі три складові:
- індивідуальні дії;
- групові дії;
- командні дії.
Індивідуальні тактичні дії засвоюються у процесі вивчення основних
прийомів техніки гри і їх сполучень. Під час вивчення прийомів техніки
створюються умови, в яких гравець повинен обрати момент для початку дії і
визначити напрямок передачі або ведення м'яча в залежності від розміщення
партнера, суперника. Для формування індивідуальних тактичних навичок
спочатку вивчають окремі прийоми техніки гри в умовах, які сприяють
розвитку орієнтування, оперативного мислення, а потім навчають ігровим
діям в обстановці, яка відповідає конкретним ігровим ситуаціям. Нарешті
вивчають дії в ускладнених умовах. Саме така послідовність підводить тих,
хто займається, до оволодіння найбільш раціональними і варіативними
прийомами ведення гри [4].
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Групові дії в нападі є тією основою, на якій будуються взаємодія всієї
команди. Знаючи правила групових дій і грамотно здійснивши їх на практиці,
можна швидко домогтися взяття кільця. У групових діях можуть брати участь
два або три гравці. Вид групової дії визначається тим, як переміщуються
партнери щодо один одного: паралельно, навхрест або застосовуючи заслін.
Кожен вид групової дії може здійснюватися кількома способами. Кожен
спосіб характеризується впливом, який мають на захисників [6].
Під командними тактичними діями розуміються певні розстановки,
функції гравців і характер їх дії у проведеної тактичної системі гри нападу.
Командні дії – це гра всієї п'ятірки баскетболістів, які вирішують одне
тактичне завдання. Існує величезна кількість різних теорій нападу, але
важливе значення має, не те, що виконує на майданчику команда, а як добре
вона це виконує [1].
Потрібно зазначити, що командні тактичні дії вивчаються за участю
великої кількості гравців і в умовах двостороннього протиборства. Подоланню
можливих труднощів сприяє введення планових обмежень в дії захисників або
нападників в просторі і в часі. Найбільш поширеними з них є: регламентування
ділянок майданчика, де дозволені або заборонені ті чи інші техніко-тактичні
дії; жорстке лімітування кількості повторень певних прийомів і їх поєднань в
одній ігровій фазі; тимчасову заборону на деякі дії; зменшення або збільшення
часу володіння м'ячем і т. п. Для комплексного удосконалення вивчених
тактичних дій у нападі можна також застосовувати двосторонні навчальні ігри
з різним чисельним складом команд: при кількісній рівності ( «2х2», «3x3»,
«4x4», «5x5») або нерівності ( «2x1», «3x2», «4x3», «5x4» і т. п.) гравців
[3, c. 248].
Найбільш об'єктивним критерієм засвоєння тактики гри і в той же час
дієвим засобом її подальшого вдосконалення є участь спортсменів в змаганнях
різного рівня: чемпіонатах факультету, вузу, міста, області і т. п. [3].
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ НА ЗДОРОВИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Пріоритетним напрямом формування здорового способу життя визначено
формування в молоді відповідального ставлення до свого здоров’я,
усвідомлення та розуміння переваг, які забезпечують здоровий спосіб життя.
При цьому варто звернути увагу на проблеми здоров’я молоді в Україні та
причини його погіршення [1, с. 200-201].
Здоров’я дітей і молоді в Україні в останні роки погіршується, а зусиль
держави і громадськості щодо запобігання цій тенденції поки що недостатня.
Проблема впровадження здорового способу життя в молодіжному середовищі
переходить до категорії таких, що визначають рівень національної безпеки
України.
Здоровий спосіб життя – це людська діяльність спрямована на
поліпшення стану здоров’я. Необхідно зазначити, що багато причин
пошкодження стану здоров’я можна уникнути. Застосовуючи в
повсякденному житті загальних рекомендацій щодо харчування, необхідних
фізичних навантажень, гігієни, тренувань холодом, позбавлення від
шкідливих звичок та залежностей, запобігання захворюванням, що
передаються статевим шляхом.
За останні десять років спостерігається негативна динаміка зростання
захворюваності молоді практично за всіма класами хвороб. Загальна
захворюваність підлітків збільшилася на 30,9% [2, с. 28]. Підлітки мають
найвищі показники захворюваності щодо ендокринної патології, хвороб
нервової системи, кістково-м'язової системи, частоти травм і отруєнь
порівняно з іншими групами населення. Частота артеріальної гіпертензії в
підлітків за останні роки збільшилася більш ніж в 3 рази і сьогодні виявляється
в 12-38% випадків. Випадки інфаркту та інсульту все частіше трапляються в
молодому віці, особливо у чоловіків. Найвищими серед молоді є темпи
приросту захворюваності на злоякісні новоутворення (в 2,4 рази), розлади
психіки та поведінки (в 2 рази), уроджених патологій (в 1,7 рази). Зростає
чисельність дітей з дисгармонійним розвитком, зменшується чисельність
практично здорових дітей, збільшується показник первинного виходу на
інвалідність. Особливе занепокоєння спричиняють такі соціально обумовлені
хвороби, як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим
шляхом [4, с. 164].
Ще одна проблема стосується застарілих, традиційних вимог школи до
вчителів і учнів. Наприклад, заняття з фізкультури у школі здебільшого
орієнтовані на систему нормативів, тому шкільна фізкультура перетворюється
у багатьох випадках на примусову діяльність, дітям неможливо прищепити
потребу у фізичних навантаженнях. У результаті тільки 13% молодих людей
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регулярно займаються фізичною культурою і спортом, нерегулярно – 54%,
взагалі не займаються 33% [1, с. 200-201]. Дослідження популярності
фізичного виховання в США показало, що його основою є виховання
спортивних пріоритетів і навичок у дітей змалку та поважного ставлення до
спортивних досягнень у сім’ї та в навчальних закладах.
Гіподинамія, сидячий спосіб життя у школі і вдома призвели до
ослаблення серцево-судинної системи та захисних функцій організму.
Зважаючи на це, за останні 30 років у Фінляндії, Японії, Канаді та низці інших
країн сформувалася державна політика, спрямована на створення умов для
широкого впровадження у повсякденне життя різних форм рухової активності
та їхнє поєднання з раціональним харчуванням, профілактикою негативних
звичок, збереженням екології тощо. Результати досить значні: смертність
людей молодого та середнього віку скоротилася в кілька разів, середня
тривалість життя збільшилася від 10 до 20 років, різко зросла життєва
спроможність населення, його добробут [3, с. 100-101].
Активна фізична діяльність – одна із обов’язкових передумов
гармонійного розвитку людини. Адже малорухливий спосіб життя шкодить
організму. Недостатня кількість рухів призводить до слабкості та в’ялості
м’язів. Фізичні вправи, праця та гра розвивають працездатність, витривалість,
кмітливість та силу. Існують випадки, коли регулярне заняття спортом
призвело до покращення здоров’я, інколи навіть допомагали залікувати
невиліковні хвороби. Крім цього, фізичні вправи допомагають подолати стрес
[2, с. 28].
Бажання і цілеспрямованість, тренування та вдумливе ставлення до
фізичних навантажень - творять дива. Навіть фізично слабкі, хворі люди
можуть стати прекрасними спортсменами. І. Родніна стала займатися
фігурним катанням на ковзанах у дитинстві завдяки пораді лікаря, щоби
поліпшити своє слабке здоров’я, а чемпіон Європи по спортивній ходьбі
А. І. Егоров у дитинстві хворів рахітом і не ходив до п’ятироків. Під наглядом
лікаря він став займатися спортом і досяг високих показників.
Фізична культура об'єктивно є сферою масової самодіяльності, вона
служить найважливішим фактором становлення активної життєвої позиції.
Дослідження показали, що у студентів, які систематично займаються
фізичною культурою й спортом, виробляється певний стереотип режиму дня,
підвищується впевненість у собі, «життєвий тонус», ведеться активний спосіб
життя. Вони в більшій мірі комунікабельні, виражають готовність до
співробітництва, психологічно стійкі до різних життєвих ситуацій. У них
спостерігається більш висока емоційна стійкість, витримка, їм більшою мірою
властивий оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, рішучих людей,
що вміють повести за собою колектив [3, С. 100-101].
Отже, ведення здорового способу життя дає можливість молоді уникнути
багатьох хвороб, підвищити рівень здоров`я, бути більш активними, стати
психологічно стійкими, впевненими в собі та успішними людьми. Цьому
повинні відповідати програми з фізичного виховання у вищих навчальних
закладах які потребують вдосконалення та введення інноваційних технологій
у навчальний процес.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЙ ЗВ'ЯЗУЮЧОГО ГРАВЦЯ В СТУДЕНТСЬКИХ
ЗМАГАННЯХ З ВОЛЕЙБОЛУ
В Україні студентський волейбол у різні часи розвивався по-різному. У
незалежній Україні цей вид спорту мав декілька хвиль розвитку. Перша була
після розпаду Радянського Союзу (1991–1994 р), друга – у 2004–2008 рр. У ці
роки найбільша кількість студентських команд бере участь у студентській лізі
України з волейболу. Із 2009 р. в Україні відбувається занепад як
студентського, так і професійного волейболу. Усе це пов’язано із фінансовою
кризою в нашій державі та ВНЗ. Не вистачає коштів на фінансування
студентського спорту. Не слід забувати, що студентський волейбол –
проміжна ланка між дитячим і професійним волейболом, оскільки в секціях
студенти відточують свою майстерність, на різних турнірах здобувають
ігровий досвід і в майбутньому поповнюють ряди команди професіоналів, а в
подальшому відбуватиметься ріст рівня українських волейболістів та команд
[2 с. 400].
Мета дослідження – визначення основних напрямів підвищення
ефективності підготовки зв’язуючого гравця у волейболі.
Це гра, яка завоювала серця багатьох мільйонів людей нашої планети на
всіх континентах без винятку. Надзвичайну швидку зміну атакуючих і
захисних дій – у кожному розіграші можна простежити всі складові елементи
гри: подача,прийом,пас,атака,блок дії у захисті і варіації. У волейболі немає
часу для довгих роздумів і вагань. Оцінка ситуації, прийняття правильного
рішення та його виконання має здійснюватись поки м’яч летить [3, с. 316].
Сучасний волейбол ставить високі вимоги до організації тактичних дій
команди, що об'єктивно створює передумови для успішного завершення
атакуючих дій. Специфіка гри обумовлює переважне розв’язання цього
головного завдання зв’язуючими гравцями, які виконують роль диспетчерів
гри [1, с. 192].
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Практика показує, що підготовка зв’язуючого гравця вимагає розвитку
цілого комплексу якостей, необхідних йому для виконання своїх функцій
[4, c. 96].
Зв’язуючий за своїми антропометричними даними зазвичай поступається
іншим гравцям, однак він є мозковим центром команди і значно впливає на
результативність ігрових дій за рахунок спрямування передач м’яча.
Основним змістом ігрових дій зв’язуючого є комплекс якісних
особливостей, що містить як спеціальні, так і психофізіологічні компоненти. З
психологічної точки зору вони є реалізацією зв’язуючим гравцем певних
сенсомоторних та інтелектуальних функцій. Диспетчерська діяльність
зв’язуючого складається з наступного алгоритму:
1) аналіз і оцінка обстановки;
2) розпізнавання ігрових ситуацій;
3) розробка варіантів рішень;
4) блискуче володіння техніки другої передачі;
5) реалізація обраної тактики на гру, контроль за її виконанням
партнерами [1, с. 92].
Слід враховувати й такі особливості психологічної діяльності
зв’язуючого гравця, як точність при передачах м’яча та їх стабільність у стані
біля межового стомлення, а також після максимально швидких переміщень у
різних напрямках, високий рівень мобілізаційної готовності до дій, ініціатива
в організації ігрових взаємодій. Така кількість вимог до функціональних
обов’язків зв'язуючих гравців визначає їх процес підготовки як складний і
багаторічний. Від уміння грамотно оцінювати ігрову ситуацію і приймати
оптимальні рішення з подальшою успішною реалізацією залежить успіх
команди [5, с. 329].
Майстерність диспетчера визначається, перш за все, високою і
стабільною ефективністю дій в складних умовах спортивного поєдинку.
Процес підготовки кваліфікованого зв’язуючого гравця в волейболі займає від
5 до 7 років. Початок спеціалізованого навчання за амплуа волейболістів
припадає на етап попередньої базової підготовки, тобто на вік 12-13 років.
Спеціалізована підготовка повинна враховувати функціональні обов’язки
гравця та особливості його змагальної діяльності. Вона носить комплексний
характер та передбачає застосування спеціальних засобів для розвитку
провідних фізичних якостей, удосконалення найбільш притаманних ігровій
діяльності техніко-тактичних дій в умовах наближених до змагальних, що
призводить до формування специфічних психомоторних здібностей (м’язову
диференціацію, відчуття простору, м’яча, партнера, периферійний зір тощо)
[4, c. 96].
Отже, можна зробити висновок, що успішний виступ команди в великій
мірі залежить від майстерності зв’язуючого гравця. Провальна гра одного з
нападників не може катастрофічно вплинути на боєздатність команди. Невдачі
диспетчера паралізують дух і дії команди [6, c. 125].
Список використаних джерел:
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Северенчук Анна
Науковий керівник: Васькевич С.С., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА РОЗВИТОК
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Вирішення проблеми низького рівня стану здоров'я студентської молоді
країни стоїть перед фахівцями фізичного виховання і спорту. Пріоритетним
тут є пошук ефективних шляхів комплексного впливу на їх фізичний розвиток
і укріплення здоров'я. Відомо, що важливим компонентом стану здоров’я
являється рівень розвитку основних фізичних якостей який, у певній мірі,
визначає працездатність студентів, грає значну роль у всебічному і
гармонійному розвитку особистості, в досягненні високої стійкості організму
до соціально-екологічних умов та в підвищенні адаптивних властивостей
організму. Для студенток, що займаються на відділенні “шейпінг” фітбол, є
одним із ефективних засобів для значного підвищення зацікавленості до
відвідування обов’язкових занять з фізичного виховання, досягнення
гармонійного фізичного і психоемоційного стану та покращення їх здоров'я
[2, c. 14-16].
Заняття фітболом – один із сучасних напрямів фітнесу звикористанням
еластичних м’ячів діаметром 45 см., 75 см. та 95 см., що здатні витримувати
вагу до 300 кг. Розмір фітболу підбирається виходячи із зросту тих, хто
займається (розмір м’яча прямо пропорційний до зросту студентки). Чим
сильніше надутий м’яч, тим складніше виконувати вправи. Тому, студентам
рекомендується працювати зі слабо надутими фітболами [1, c. 15-17].
Ще в 50-х роках минулого сторіччя швейцарський врач-фізіотерапевт
Сьюзан Кляйнфогельбах запропонував використовувати фітбол для
реабілітації хворих на ДЦП. Оздоровчий ефект вправ з футболом
підтверджується
досвідом
роботи
багатьох
спеціалізованих
реабілітаційнихмедичних центрів і привів до їх використання у реабілітації
людей після травм опорно-рухового апарату, з хворобами суглобів,
варикозним розширенням вен, людям з надмірною вагою та похилого віку
[4, c. 216].
Сьогодні фітбол є однією з популярних напрямів у фітнесі. Він не має
протипоказань і порівнюється з іпотерапією: відмінно формує поставу й
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зміцнює м’язи хребта, розвиває координацію. Сидячи на м’ячі людина
змушена постійно утримувати рівновагу, напружуючи при цьому безліч
м’язів. За рахунок коливань стимулюється робота внутрішніх органів ісистем
організму; прискорюється формування умовно-рефлекторних зв’язків у
головному мозку, необхідних для інтелектуального і психічного
розвиткулюдини.Заняття з м’ячом класифікуються як силовий вид фітнесу, де
включенірізноманітні вправи для розвитку сили м’язів [6, c. 290].
Фітбол – заняття прекрасно підвищують загальну витривалість організму.
Форма і розмір м’яча збільшуєамплітуду рухів, що ефективно покращує
виконання вправ і сприяєрозтягуванню м’язів. Також включають вправи на
розслаблення м’язів [7, c. 44-46].
Отже, фітбол – заняття спрямовані на:
- профілактику
і
корекцію
захворювань
(опорно-рухового
апарату,внутрішніх органів, суглобів тощо);
- розвиток фізичних якостей;
- розвиток музично-ритмічних і творчих здібностей.
Аналіз науково-методичної літератури та результатів дослідження
дозволив зробити наступні висновки:
- фітбол має високий оздоровчий ефект: розвиває фізичні якості, відмінно
формує поставу й зміцнює м’язи хребта, використовується для реабілітації
людей після травм опорно-рухового апарату, з хворобамисуглобів,
варикозним розширенням вен, рекомендується людям похилого віку та з
надмірною вагою;
- заняття з фітболами сприяють розвиткові фізичних якостей студентів
[3, c. 36; 5, с. 41].
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Тернавська Тетяна
Науковий керівник: Чехівська Ю.С., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
На думку фахівців [0, с. 258-263] в спортивному тренуванні
використовуються
ізометричний,
концентричний,
ексцентричний,
пліометричний, ізокінетичний методи розвитку силових якостей.
При використанні ізометричниго методу приріст сили спостерігається
тільки по відношенню до тієї частини траєкторії руху, яка відповідає
використаним вправам. Слід також враховувати, що сила, розвинута в
результаті тренування в ізометричному режимі, не поширюється на роботу
динамічного характеру і вимагає періоду спеціального силового тренування,
спрямованого на забезпечення реалізації силових якостей при виконанні рухів
спеціального характеру. При тренуванні в ізометричному режимі приріст
силових якостей супроводжується зменшенням швидкісних можливостей
спортсменів, що достовірно проявляється вже через кілька тижнів силового
тренування. Це вимагає поєднання силової роботи з вправами швидкісного
характеру. У числі переваг ізометричного тренування є можливість
інтенсивного локального впливу на окремі м’язові групи. При локальних
статичних вправах проявляються найбільш точні кінематичні відчуття
основних елементів спортивної техніки, що дозволяє поряд з підвищенням
силових якостей вдосконалювати її окремі технічні елементи [0, с. 214].
Концентричний метод базується на виконанні рухових дій з акцентом на
долаючий характер. При виконанні вправ з традиційними обтяженнями опір є
постійним протягом всього руху. У той же час силові можливості людини в
різних фазах руху значно змінюються у зв'язку зі зміною величин важелів
прикладання сили. Вправи зі штангою, блоковими пристроями або іншими
подібними обтяженнями повинні виконуватися з постійною невисокою
швидкістю. У цьому випадку забезпечується навантаження на м'язи по всій
амплітуді. При виконанні рухів зі штангою або іншим снарядом з високою
швидкістю робота є неефективною, оскільки застосування максимальних
зусиль на початку руху надає снаряду прискорення. Крім того, при виконанні
деяких вправ у кінцевих позиціях м'язи практично не відчувають
навантаження. Такі недоліки значною мірою компенсуються простотою,
доступністю інвентарю, різноманіттям вправ, які можуть виконуватися зі
штангою, гантелями, блоковими тренажерами, з опором партнера, на
гімнастичних снарядах [0, с. 279].
Різноманітність засобів, які можуть забезпечує всебічний вплив на
м'язовий апарат, дозволяє забезпечити поєднання вдосконалення силових
якостей, гнучкості та основних елементів технічної майстерності.
Раціональним підбором вправ можна певною мірою компенсувати недоліки
методу, які пов'язані зі зменшенням навантаження на м'язи, що викликається
інерційністю при швидкісно-силової роботі [0, с. 808].
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Використання ексцентричного методу передбачає виконання рухових дій
уступаючого характеру. Такі рухи виконуються з великим навантаженням, які
перевищують ті, які застосовуються під час вправ долаючого характеру. Щодо
ефективності цього режиму, в порівнянні з іншими, думки фахівців
розходяться. Одні стверджують, що тренування при уступаючому режимі по
ефективності перевищує тренування в долаючому режимі; інші вважають, що
таке тренування не має переваг порівняно з тренуванням в долаючому режимі,
проте моє ряд недоліків. Встановлено, що вправи, які виконуються в
ексцентричному режимі, залучають до роботи меншу кількість м'язових
волокон в порівнянні з вправами концентричного характеру. Високе
навантаження на менший об'єм м'язових волокон є серйозним ризиком їх
пошкодження, руйнування саркомерів, запалення, набряку, больових
відчуттів. Ризик перенапруги м’язів в результаті інтенсивної силової роботи з
використанням ексцентричного методу у багато разів більше порівняно з
ризиком застосування ізометричного або концентричного методу [4, с. 808].
Пліометричний метод базується на використанні для стимуляції
скорочень м'язів кінетичної енергії тіла, збереженої при його падінні або
переміщенні. Гальмування падіння або переміщення тіла на відносно
короткому відрізку викликає різке розтягнення м'язів, стимулює інтенсивність
центральної імпульсації мотонейронів і створює в м'язах пружний потенціал
напруги. При подальшому переході від уступаючої роботи до долаючрї
відзначається більш швидке і ефективне скорочення. Таким чином,
використовується не маса обтяження, а кінетична енергія, приклад отримана
при вільному падінні тіла спортсмена з певної висоти і наступним
вистрибуванням вгору. При виконанні рухової дії відбувається перемикання
від уступаючого до долаючого режиму роботи [2, с. 279].
Цей метод дозволяє підвищити здатність спортсмена до ефективного
управління м'язами з боку центральної нервової системи, що виражається в
більш інтенсивній імпульсації м'язів; залучити до роботи велику кількість
рухових одиниць; зменшити час скорочення м'язових волокон; домогтися
синхронізації в роботі мотонейронів в момент переходу м'язів від уступаючого
до долаючого режиму роботи. При цьому нервово-м'язові реакції значно
перевищують доступні тільки за рахунок довільного зусилля, що забезпечує
особливу ефективність методу в підвищенні швидкості руху і потужності
зусилля [2, с. 279].
В основі ізокінетичного методу лежить такий режим рухових дій, при
якому при постійній швидкості руху м’язи долають опір працюючи з відносно
постійною напругою, незважаючи на зміну в різних суглобових кутах
співвідношення важелів або моментів обертання [0, с. 258-263; 0, с. 214].
Тренування з використанням ізокінетичного методу передбачає роботу з
використанням спеціальних тренажерних пристроїв, які дозволяють
спортсмену виконувати рухи в широкому діапазоні швидкості, проявляти
максимальні або близькі до них зусилля практично в будь-якій фазі руху. Це
дає можливість м'язам працювати з оптимальним навантаженням протягом
усього діапазону рухів, чого не можна домогтися, застосовуючи будь-який із
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загальноприйнятих обтяжень. Суттєве значення має також можливість
підбору виключно великої кількості різних вправ як локального, так і
широкого впливу. Перевагою ізокінетичного методу є також значне
скорочення часу для виконання вправ, зменшення ймовірності травм, швидке
відновлення після застосовуваних вправ та ефективне відновлення в процесі
самої роботи [2, с. 279; 0, c. 808].
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РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Піднесення ролі фізичної культури у зміцненні здоров'я населення є
сьогодні одним з головних завдань нової України. Особливо важливе значення
фізична культура має для студентів, високий рівень здоров'я та різнобічний
фізичний розвиток яких – запорука успішної реалізації соціально-економічних
перетворень нашого суспільства. Підтвердженням актуальності зазначених
проблем, об'єктивної необхідності істотних змін в організації та методиці
фізичного виховання молоді є низький рівень фізичної підготовленості та
погіршення стану здоров'я чималої частини нинішніх випускників шкіл. До
того ж ефективна реалізація базової та регіональних програм з фізичного
виховання для студентів вищих навчальних закладів, вимагає впровадження в
практику вчителів фізичної культури нових науково-методичних розробок.
Фізичне виховання студентів є невід'ємною частиною всієї учбово-виховної
роботи і займає важливе місце в підготовці їх до життя, до суспільно корисної
праці.
Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів розвитку силової
витривалості у студентів вищої освіти засобами фізичного виховання.
Під силою розуміється здатність людини переборювати зовнішній опір
або протидіяти йому за рахунок м'язових напруг. Сила може проявлятися при
статичному режимі роботи м'язів без зміни їхньої довжини, а також при
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динамічному, коли довжина м'язів або зменшується, або збільшується
(поступовий режим).
Силові можливості людини залежать від багатьох факторів. Насамперед,
це величина фізіологічного поперечника м'язів. Чим товстіше м'яз, тим більше
зусилля він може розвити. Однак у практиці часто зустрічається таке, коли
більш товстий м'яз програє в силі більш тонкому. Це пояснюється тим, що в
дію вступає наступний фактор – нервова регуляція, обумовлена трьома
різними показниками: частотою нервових імпульсів, що надійшли в м'яз;
кількістю включень у роботу рухових одиниць (м'язових волокон); ступенем
синхронізації (збігу) зусиль всіх рухових одиниць, що беруть участь у напрузі
м'язів [3, с. 124].
Розрізняють основні види сили: максимальну силу, вибухову силу й
силову витривалість. Під максимальною силою розуміють найвищі
можливості, які людина може виявити при максимальній м'язовій напрузі.
Під вибуховою силою розуміється здатність людини виконати
максимальні зусилля в короткий строк, наприклад, при метанні гранати на
дальність, при стрибках у довжину.
Під силовою витривалістю розуміється здатність тривалий час
утримувати необхідну напругу [1, с. 55].
Метою методики розвитку силових якостей у студентів є зміцнення
здоров’я, високий розвиток основних силових якостей, необхідних студенту,
формування загальної фізичної підготовленості та створення міцного
фундаменту для підвищення працездатності і формування мотивації до занять
спортом у вищих навчальних закладах. Основні завдання методики
спрямовані на:
1) підвищення рівня загальної фізичної підготовленості та
працездатності;
2) переважний розвиток силових якостей (загальна і силова витривалість,
статична витривалість м’язів тулуба), спеціальної витривалості, швидкості,
координації та гнучкості;
3) покращання фізичного розвитку, функціональних можливостей
кардіореспіраторної системи та зміцнення фізичного здоров’я студентів;
4) оволодіння та вдосконалення технічної підготовленості в спорті;
5) підвищення стійкості організму до дії несприятливих чинників
навколишнього середовища та навчання;
6) підвищення спортивної майстерності та досягнення високих
результатів у спорті;
7) розвиток інтересу до занять з фізичного виховання та формування
мотивації до систематичних занять спортом. Розроблена методика розвитку
силових якостей у студентів вищих навчальних закладів фізичними вправами
складалася з чотирьох компонентів (мотиваційного, організаційного,
змістового і оціночного), які обумовили її функціональну структуру [2, с. 7].
Кожний компонент методики розвитку силових якостей в процесі
фізичного виховання вирішує певні завдання в обставинах, які складаються у
конкретних умовах навчального процесу, залежать від особливостей
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контингенту студентів, вимог часу та інших внутрішніх і зовнішніх чинників,
які можуть впливати на формування особистості студента як позитивно, так і
негативно.
Таким чином, силові якості є важливим компонентом фізичної
підготовленості студентської молоді, мають специфічні для різних рухових дій
види прояву та удосконалюються при використанні конкретних, науковообгрунтованих методів тренувального впливу. Оцінка рівня розвитку силових
якостей є обов`язковою умовою реалізації фітнес-програм і технологій у
процесі фізичного виховання студентів.
Фізична, зокрема силова підготовленість студентів, повинна
здійснюватися під час проведення занять з фізичного виховання з
використанням доступного інвентаря та устаткування. Але лише за однієї
умови, якщо викладач навчає правильно виконувати рухові дії та виховує у
них загальні фізичні якості.
Список використаних джерел:
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Фізична культура як феномен загальної культури – унікальна. Вона
об’єднує соціальні, біологічні та інтелектуальні фактори, які сприяють
розвитку людського організму, впливає на духовну сферу людини як засобу
морального та естетичного виховання [1, с. 160].
На сучасному етапі розвитку суспільства стан здоров’я студентської
молоді, однієї з найбільш чисельних груп населення, є актуальною проблемою.
За результатами останніх досліджень близько 90% студентів мають проблеми
зі здоров’ям, понад 50% - незадовільну фізичну підготовленість, близько 70%
дорослого населення – низький і нижче за середній рівні фізичного здоров’я.
Негативна тенденція у способі життя студентів пов’язана з низькою
мотивацією та зниженням інтересу до занять фізичною культурою. За період
навчання в університеті кількість хворих студентів зростає у 2-3 рази, а
кількість тих, які мають порушення постави, досягає 80-90% загальної
кількості студентів [2, с. 44].
Одним із способів боротьби з цією проблемою є фізична культура, яка
сприяє збереженню та зміцненню здоров’я. Стан здоров’я молоді є
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найважливішим показником здорового потенціалу нації, тому його
збереження та розвиток, формування у студентів здорового способу життя
сьогодні має пріоритетне значення[1, с. 160].
Необхідність популяризації фізичної культури і спорту серед
студентської молоді обумовлена соціальним замовленням суспільства на
всебічно розвинену, гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень
здоров’я та необхідну фізкультурну освіту [2, с. 44].
Студенти, особливо на початкових етапах здобуття освіти, є найбільш
вразливою частиною молоді, тому стикаються з певними труднощами, які
пов’язані зі збільшенням навчального навантаження, невисокою руховою
активністю, відносною свободою студентського життя [2, с. 44]. Нинішні
студенти є основним трудовим резервом держави, тому їх благополуччя і
здоров’я - запорука благополуччя і здоров’я всієї нації [1, с. 160]. У зв’язку з
цим величезну роль відіграє вивчення мотивів, інтересів і потреб сучасної
молоді в заняттях фізичними вправами. Мотивація до фізичної активності –
особливий стан особистості, спрямований на досягнення оптимального рівня
фізичної підготовленості та працездатності.
Формування інтересів до занять фізичною культурою і спортом – це не
миттєвий, а багатоскладовий процес [3]. Основними мотивами до занять
фізичною культурою у ВНЗ є: оздоровчі, змагально-конкурентні, естетичні,
комунікативні, пізнавальні, розвиваючі, творчі, професійно-орієнтовані,
виховні, статусні, культурологічні, адміністративні та психолого-значущі.
Найбільш сильна мотивація молоді до занять фізичними вправами є
можливість зміцнення свого здоров’я та профілактика захворювань,
вдосконалення статури, підкреслення «виграших» особливостей фігури,
збільшення пластичності рухів та підвищення загальної витривалості [2, с. 44].
Загальна витривалість – це здатність довгий час виконувати певну роботу [3].
Фізична культура і спорт позитивно впливають на психічний стан, дають
студентам величезні можливості для виховання і розвитку творчої
особистості, а саме: набуття впевненості в собі, зняття емоційної напруги,
відволікання від неприємних думок, відновлення психічної працездатності,
розвиток самоконтролю та самопідготовки [1, с. 160]. З метою забезпечення
викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах на належному
рівні можуть бути запропоновані такі базові моделі для вирішення цього
питання або різні форми їх поєднання:
-Секційна.
Створення
широкої
мережі
спеціалізованих,
загальнооздоровчих секцій, клубів, гуртків, які працюють за фіксованим
розкладом у вільний від основних навчальних занять час.
-Професійно орієнтована. Розроблення низки комплексних програм з
фізичного виховання, які прямо орієнтовані на особливості майбутньої
професії.
-Традиційна. Збереження фізичного виховання в якості обов’язкової
дисципліни з нарахуванням на неї кредитів, виставленням заліків та
включенням до розкладу занять із наданням студентам можливості як
відвідувати заняття з групою, так і займатись індивідуально в спортивних
секціях та оздоровчих гуртках.
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-Індивідуальна. Закріплення за кожним студентом працівника кафедри
фізичного виховання, який виконує роль тьютора з питань оздоровлення та
фізичного розвитку, рекомендує певні види фізичної активності, розробляє
індивідуальну програму фізичного розвитку[3].
Отже, фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід’ємною
частиною формування загальної і професійної культури особистості сучасного
фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна
дисципліна, обов’язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом
формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і
фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. За час
навчання важливо сформувати у студентів розуміння необхідності постійно
працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму, раціонально
використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб життя,
постійно засвоювати цінності фізичної культури.
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МІСЦЕ ГІМНАСТИКИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Гімнастику фахівці розглядають як систему методів та засобів,
застосування яких сприяє всебічному розвитку фізичних якостей людини,
підвищенню рівня фізичного стану, цілісному всебічному розвитку
особистості. Практики стверджують, що гармонійне поєднання засобів
гімнастики з іншими видами рухової активності у процесі фізичного
виховання різних верств населення обґрунтоване широким спектром
теоретичних, методичних та практичних прийомів застосування цього виду
спортивної діяльності та позитивним впливом на організм людини в цілому.
Термін «гімнастика» вперше зустрічається у стародавніх греків в період
розквіту давньогрецької культури у 8 столітті до н.е. Однак гімнастичні вправи
культивувалися ще в стародавньому світі. Ще за 4000 років до нашої ери в
Китаї, Індії та в інших народів гімнастичні вправи застосовувалися в
лікувальних цілях.
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У наш час гімнастика міцно увійшла в систему фізичного виховання
різних груп населення і займає в ній важливе місце. Поряд зі складними
вправами, які використовують у сучасній спортивній гімнастиці, у ній є безліч
найрізноманітніших простих вправ, цілком доступних будь-якій людині,
незалежно від віку та статі. У нашій країні щодня займаються гімнастикою
мільйони людей. Цей вид спорту займає важливе місце у програмах фізичного
виховання вищих та середніх навчальних закладів, колективах фізичної
культури і добровільних спортивних товариствах спортивною акробатикою
[1, с. 156].
Фахівці в галузі медицини та фізіології наголошують, що у застосування
гімнастичних елементів та вправ у системі фізичного виховання різних груп
населення позитивно впливає на розвиток окремих м'язових груп і м'язової
системи в цілому. Виконання таких вправ використовують з метою
попередження та зменшення ризиків виникнення функціональних відхилень в
окремих органах і системах організму. Їх правильне виконання в свою чергу
забезпечує загальний розвиток та зміцнення органів дихання, роботи серцевосудинної системи, поліпшення обміну речовин і підвищення життєдіяльності
організму в цілому [3, с.101-102].
Практиками в галузі фізичного виховання доведено, що виконання
гімнастичних вправ сприяє всебічному гармонійному фізичному розвитку,
вихованню сили, розвитку гнучкості, витривалості, швидкості, спритності,
координації та виразності рухів.
Усе велике різноманіття гімнастичних вправ історично склалося в окремі
види. Цей закономірний процес почався ще в минулому сторіччі. У 1968 р . на
Всесоюзній конференції з питань гімнастики були розглянуті і затверджені три
групи її видів: загально-розвиваючі види, спортивні і прикладні види
гімнастики. Такий поділ виправдано двома обставинами. Перша пов'язана з
більш конкретними завданнями, які поставлені перед гімнастикою в даний час.
Друга – з необхідністю наукового обґрунтування подальшого розвитку
гімнастики, створення сучасної теорії та методики її практичного
застосування.
До спортивних видів гімнастики відносяться: спортивна та художня
гімнастика, спортивна акробатика. Ці види користуються великою
популярністю в нашій країні і за кордоном.
Спортивна гімнастика є найбільш масовим видом спорту, захоплююча і
близька молоді. Невичерпне число постійно нових і цікавих вправ роблять її
популярною і привабливою. Безперервне просування вперед у спортивній
техніці, розучування все нових і нових вправ, подолання невдач і успіхи,
виконання ряду вправ, пов'язаних з ризиком, – все це зміцнює волю, виховує
важливі риси характеру.
Основний зміст спортивної гімнастики становить багатоборство. У
чоловіче багатоборство входять вправи на коні, брусах, перекладині, кільцях і
опорні стрибки, вільні вправи. У жіноче – вправи на колоді, брусах різної
висоти, опорний стрибок, вільні вправи. Ці вправи гімнастичного
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багатоборства в даний час входять в програму міжнародних змагань –
Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи. Крім цих основних засоби у
спортивній гімнастиці використовуються інші види фізичних вправ: вправи зі
штангою, спортивні та рухливі ігри, плавання, легка атлетика, стрибки у воду,
ходьба на лижах і т.д. [2, с. 145].
Особливої уваги заслуговують також акробатичні та хореографічні
вправи, які є цінним засобом загальної та спеціальної технічної підготовки
гімнаста.
Художня гімнастика порівняно молодий вид спорту, офіційне її визнання
відноситься до 1947 р . Вoна вирішує завдання загальної фізичної підготовки,
спрямована на оволодіння спеціальними руховими навичками без предметів і
з предметами (обруч, скакалка, м'яч, булави, стрічка тощо). Відмінною
особливістю її є неодмінна умова використання музики при виконанні рухів.
Більшість з них набуває танцювальний характер [3, с.101-102].
Для більшості акробатичних вправ не потрібно спеціальних снарядів або
обладнання. Заняття з акробатики можна проводити в будь-якому залі, на
будь-якому майданчику при нескладному обладнанні.
Вправи прикладних видів гімнастики вирішують спеціальні завдання,
пов'язані з розвитком фізичних і мoрально-вольових якостей, необхідних у
професійній діяльності людини, а також в лікувальних цілях.
До цієї групи належать: професійнo-прикладна гімнастика; військовоприкладна; спортивно-прикладна; гімнастика на виробництві; лікувальна
гімнастика.
Отже, гімнастика – система спеціально підібраних фізичних вправ,
методичних прийомів, що застосовуються у практиці фізичного виховання з
метою зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку і вдосконалення
рухових здібностей людини, сили, спритності, швидкості рухів, витривалості
та ін. Обсяг застосовуваних вправ дозволяє впливати на весь організм в цілому
і розвивати окремі групи м'язів і органи, регулювати навантаження з
урахуванням статі, віку, рівня фізичної підготовленості. Загальнo-рoзвиваючі
вправи сприяють загальному фізичному розвитку. Прикладні вправи (ходьба і
біг, метання, лазіння, вправи в рівновазі, подоланні перешкод, переповзання,
підніманні і перенесення вантажу і ін.) формують необхідні навички.
Виконання вільних впав сприяє розвитку й удосконаленню координаційних
здібностей. Вправи на гімнастичних снарядах (кінь, кільця, бруси,
перекладина) розвивають силу, спритність і високу координацію рухів.
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Систематичні заняття фізичними вправами позитивно впливають не
тільки на зміцнення здоров’я, але й на виховання позитивних рис характеру
людини. Тому не дивно, що в останні десятиліття в різних країнах світу
фізичне виховання стало розглядатися як потужний засіб зміцнення здоров’я
населення, забезпечення його високої працездатності та якості життя.
Актуальність дослідження зумовлена цінністю досвіду Німеччини в
реформуванні системи фізичного виховання для вдосконалення названої
системи в сучасній Україні.
Питання організації і методики фізичного виховання цікавлять багатьох
науковців різних країн. Зокрема, це Е. Вільчковський, Т. Круцевич, О. Куц,
В. Лабскір, Л. Сергієнко, Б. Шиян, С. Гуськов, А. Зотов та інші. Однак,
враховуючи актуальність даної тематики, цей процес потребує подальших
досліджень [1, с.140].
В усіх країнах Європи надається величезне значення фізичному
вихованню упродовж усього життя людини. Фізичне виховання в школах
європейських країн, зокрема в Німеччині, спрямовано не стільки на розвиток
фізичних умінь і навичок, скільки на формування особистих інтересів при
організації активного дозвілля й відпочинку. Рух також допомагає зменшити
внутрішнє напруження, особливо за допомогою музичного супроводу занять
сприяє формуванню естетичної культури.
Починаючи з дитячого садочка вихователі у Німеччині розвивають у
дітей любов до спорту та активного способу життя. У деяких садках дітей з
чотирьох років водять до басейну. Діти з фізичними вадами займаються у
групах з повноцінними. Це формує своєрідну безбар’єрність і толерантність,
яка так необхідна вже у дорослому віці кожному європейцю. Також в
Німеччині діє система змішаного середовища, коли старші дітки піклуються
про молодших. Також існують, так звані, спортивні садочки
(Sportkindergarten), в яких для юних спортсменів передбачено навіть
спеціальне харчування, яке планується дієтологом у залежності від виду
спорту. В таких садочках акцент робиться на руховий розвиток дитини.
Обробка дощок, коліс, роликових ковзанів і велосипедів є важливою частиною
занять. Дітям цікавіше кожного дня пробувати щось нове і незвичайне як,
наприклад, заняття з усіма рухомими видами іграшок, в тому числі з
велосипедами. Відчуття швидкості, прискорення і уповільнення дійсно
надихає дітей. В спортивних садочках також влаштовують перегляд різних
футбольних матчів разом з батьками і дітьми [3].
Навчальна програма для перших класів початкової школи в більшості
країн містить: ходьбу, біг, стрибки й кидання, повзання, лазіння, піднімання і
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перенесення вантажу, метання, вправи для рівноваги, захисту, оволодіння
дрібною моторикою і тим самим – розвиток здібностей до дії і пристосування
до навколишнього світу. Рівень складності вправи зростає разом із віком учнів.
У 1-х класах Німеччини заняття фізичним вихованням проводяться
щодня, для решти школярів навчальними планами передбачено 3 уроки
фізичного виховання на тиждень по 45 хв. Охочі можуть додатково займатися
2 год на тиждень на факультативі в шкільних спортивних секціях та шкільних
добровільних спортивних товариствах, які працюють у тісному контакті зі
спортивними клубами. Членство в клубах платне, але коштує недорого
[2, с.60].
Окрім вище зазначеного, у країнах Західної Європи до мети й завдань
фізичного виховання належать знайомство дітей і молоді з навколишнім
середовищем, природою, правилами поведінки під час відпочинку. Рухова
активність розглядається як можливість для контактів, узгоджених і
кооперативних дій не лише учасників занять, але і за участю вчителів,
вихователів, батьків, іншого оточення. Пригодницькі табори є чудовим
прикладом розвитку активності дітей. Стрільба з лука, будівництво плоту або
сходження на високі канати, катання на байдарках, волейбол, ролики і ц еще
не все що діти мають змогу спробувати у подібних таборах Німеччини. Іншим
чудовим варіантом є організовані канікули для дітей на фермі, що робить
відпочинок не лише приємним, але і корисним.
Щоб заохотити старше покоління до занять спортом, У Німеччині
проводять різні цікаві заходи, такі як День сміху (сміх вважається як окремим
видом спорту), чемпіонати з вуличного футболу (налагодження контакту з
відчуженими молодими людьми), Challenge Day (учасники виходять зі своїх
комфортних зон, дізнаються і пробують шось нове, розпізнають стереотипи та
ярлики), День покоління (старі ігри відроджуються літніми людьми і
втілюються в життя молодими через співпрацю) [4].
Отже, серед основних завдань фізичного виховання у Німеччині є
сприяння гармонійному фізичному та психічному розвитку, задоволення
потреб у рухах, сприяння загальному розвитку особистості в інтелектуальній,
емоційній, поведінковій, соціальній, а також у тілесній і руховій сферах.
Україні слід врахувати цінний досвід Нмеччини у сприянні розвитку
фізичного вихованняя та сприяти поліпшенню вже існуючої вітчизняної
системи.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
Фізична культура в Україні є часткою загальної культури суспільства, що
спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її
особистості. Протягом тисячоліть на території сучасної України, залежно від
природних умов виникали, розвивались і припиняли своє існування різні
спільноти людей. Як засвідчують дослідники, виховання у первісному
суспільстві було переважно фізичним. Основні засоби для існування давали
тодішній людині полювання, збиральництво, рибальство. Пріоритет кожного
з них змінювався залежно від довкілля, особливостей життєдіяльності.
У період Київської Русі сформувалася своєрідна система військовофізичної підготовки, яка провадилася у сім'ї, у військових і освітніх закладах
при монастирях. В системі військово-фізичної підготовки використовувалися
національно-своєрідні навички з використанням іноземних запозичень. У
Київській Русі не просто панував культ сили, а й поширювалися прообрази
багатьох видів спорту: кінного, стрільби з луку, боротьби, бою навкулачки,
бігу, стрибків, плавання, веслування, фехтування на мечах тощо. Поєдинки
були визнаним методом вирішення військових та правових конфліктів.
Військово-прикладне значення мала фізична культура і в добу Козаччини.
На той час істотно розширився арсенал засобів фізичної культури. Велику
популярність набули поєдинки на шаблях та інших видах холодної зброї,
боротьби, кулачні бої, стрільба з луку і вогнепальної зброї, спортивні ігри з
м'ячем та метання [1, с. 122].
Розвиток фізичної культури в Україні з кінця ХІХ ст. був досить
різноплановий – пов'язаний із політичною ситуацією. Становлення фізичної
культури відбувалося в умовах бездержавності. Українські землі були
розділені між різними імперіями: східна частина належала до царської Росії;
західну було поділено між Австро-Угорщиною, Польщею та Румунією.
В 1961 році відбувається відміна кріпосного права. Ця подія стає
початком розвитку нових відносин у різних сферах життя суспільства.
Відбувається багато нових реформ. Зокрема, в ході військової реформи було
відмінено 25-річну службу і введено загальну військову повинність. Це
висунуло потребу в належній фізичній підготовці юнаків. В наслідок цього
відбувається реформа і в галузі освіти – було введено обов'язковий урок
гімнастики. Збільшується кількість міського населення, відповідно зростає
активність міського життя. Таким чином, встановлюється сприятлива
обстановка для розвитку спортивних організацій [2, с. 350].
В країні виникає спортивно-гімнастичний рух. В 1861 році в Одесі
засновується перше руханкове товариство. Виникають гуртки любителів
спорту в Харкові, Юзівці (Донецьк).
Починають розвиватися окремі види спорту. Серед найпоширеніших –
футбол, який одержав розповсюдження в промислових регіонах (Одещина,
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Донеччина), де працювало багато закордонних інженерів. Один із перших
гуртків було організовано в 1897 році в Одесі.
Поширювалася традиційна для України боротьба. Її розповсюдження
було пов'язане із цирковим мистецтвом (це світова тенденція). Змагання з
боротьби були дуже популярними. Один із найяскравіших українських борців
– Іван Піддубний, який впродовж 40 років знаходився на високих щаблях
спортивної боротьби, був 6-разовим чемпіоном світу [3, c. 130]
Дуже популярним був велоспорт. По всій країні організовуються гуртки
любителів велоспорту, будуються велодроми. Залучаються навіть жінки. Один
із перших гуртків було засновано в 1900 році в Розівці на Донеччині. Серед
відомих велосипедистів імена Івана Підгайського та Сергія Уточкіна –
учасників багатьох велопробігів, які вражали своєю тривалістю та
протяжністю. Зокрема, було навіть організовано велопробіг Київ – Північна
Африка. В 1914 році проведено велопробіг Маріуполь – Бердянськ –
Мелітополь – Сімферополь – Севастополь.
Популярною була також важка атлетика. Перший гурток було відкрито в
1896 році у Маріуполі, який стає одним із центрів розвитку цього виду спорту
в царській Росії. Відоме було ім'я Микола Лукін, який розтягував руками
автомобільну шину.
Україна завжди мала добрі спортивні традиції. Так, із 639 олімпійських
медалей, завойованих радянськими спортсменами, на рахунку українських —
444, з них 196 золотих.
Після здобуття незалежності в Україні було створено Національний
олімпійський комітет (НОК) України та 120 національних федерацій різних
видів спорту.
Щоб виявляти кращих фізкультурників і спортсменів в Україні розроблений
календар спортивних змагань олімпійського чотириріччя. До нього входять
спартакіади школярів, юнацькі та молодіжні літні та зимові спортивні ігри,
універсіади (змагання спортсменів-студентів), всеукраїнські літні та зимові
спортивні ігри, національні чемпіонати й першості, клубні змагання.
Спорт допомагає загартувати силу волі, підвищити самооцінку і опірність
стресам, дозволяє стати мотивованим і працездатним, повернути внутрішню
рівновагу. Отже, спорт – це невід`ємна складова нашого життя [5, c. 400].
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЯВИ НОВИХ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ В
НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У спеціальних лінгвістичних атласах німецька мова, як правило,
зустрічається тільки на європейській території. Її ареал поширення, в якості
державної мови, включає в себе 7 центрально-європейських держав:
Німеччину, Австрію, Ліхтенштейн, Швейцарію і Люксембург, а також
невеликі частини Бельгії та Італії (провінція Боцен – Південний Тіроль). І все
ж німецьку мову як іноземну вивчають у всьому світі.
У восьми країнах німецька мова визнана як мова меншини. Проте, слід
задуматися про поширеність німецької мови, адже у Європейському Союзі
німецька мова відіграє лише другорядну роль [1]. Німецька мова входить у
вузьке коло робочих інституційних мов і зберігає цей свій статус, наприклад,
в Єврокомісії. Правда, німецька мова використовується рідше англійської або
французької.
У розвитку сучасної німецької мови знаходить яскраве відображення
виникнення так званої «Європейської мови» (Eurospeak). Йдеться, зокрема,
про таке явище, як приєднання до слова префікса «Євро». Раніше «Євро»
служило в якості не більше ніж складової частини (першого компонента)
складного слова. Однак його безмежне вживання зробило «євро» префіксом,
семантичний зміст якого не завжди відповідає адміністративно-географічному
значенню слова «Європа». Сьогодні префікс часто носить пейоративне
забарвлення і навіть вживається в якості евфемізму [2, с. 417].
Всі мовні феномени, в тій чи іншій мірі пов'язані з комплексом «Європа»,
утворюються сьогодні з елементом «Євро». Ці новоутворення, з одного боку,
безпосередньо співвіднесені з ЄС та його установами (Euroregio, Eurocorps,
Eurosport), об'єднаннями, які діють у контексті ЄС (Eurocotton, Eurofisch,
Eurotrade) і т.д. З іншого боку, вони служать для того, щоб передавати
позитивний або негативний словниковий сенс термінів – в залежності від
позиції мовного користувача. До цієї групи відносяться слововживання, які
надають негативне забарвлення таким поняттям, як інтернаціоналізм,
мобільність, партнерство, кооперація і т. д. (Eurokrat, Euroskeptizist,
Europhorie, Eurobanane, Euroeinheitsbrei, Eurowahnsinn u. a.) [2, с. 420-433].
Слід зазначити, що словотворча модель «Euro + X» продуктивна у всіх
офіційних мовах ЄС і однаково широко поширена. Не менш широкий розвиток
отримав такий процес, як запозичення абревіатури з англійської мови:
 ESPRIT = European Strategic Programme for Research and
Development in Information Technologies;
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 ERASMUS = European Community Action Scheme for the Mobility
of University Students;
 BRIDGE = Biotechnology Research for Innovation, Development and
Growth in Europe.
Важливим є розвиток появи нових термінів-композитів мови права
Європейського Союзу. Слід виділити такі найбільш уживані типи відносин як
локальні відносини. Дані відносини властиві композитам, перша складова
яких вказує на місце здійснення якихось дій. Локальний тип відносин
характерний для термінологічних новоутворень, що представляють
найменування договорів, угод переговорів, в ролі першою складовою яких
виступає власне ім'я, яке вказує на назву міста чи країни: Maastricht-Vertrag
(Vertrag, der in Maastricht abgeschlossen wurde), Lome-Abkommen (Abkommen,
das in Lome abgeschlossen wurde) [3].
Відносини посесивності. Відносини посесивності характерні багатьом
багатокомпонентних композитів, перша складова яких містить абревіатури
різних структур та інститутів ЄС: EG-Gesetzgebung, EG-Rechtsakte та ін.
Основний компонент даних термінологічних новоутворень являє собою
термін, що існує в національному праві держав-членів ЄС [3]. Перший
компонент, в даному випадку абревіатура EG (Europäische Gemeinschaft)
виступає в ролі визначення основного компонента, вказуючи на глибинний
зміст приналежності до певної організації.
Відносини тематичності. Дану групу становлять композити, що
позначають міждержавні угоди про створення і розширення ЄС, а також угоди,
що вносять зміни в інституційний механізм та порядок функціонування
Спільноти, займають вище місце в ієрархії джерел права ЄС. Тематична
спрямованість спостерігається в багатокомпонентних термінологічних
новоутвореннях, що відображають нормативні договори, угоди:
Mittelmeerstaaten-Abkommen, Partnerschaft - und Kooperationsabkommen, Zoll und Handelsabkommen та ін.
Отже, можна відзначити, що глобалізація здійснює невеликий тиск на
німецьку мову. В німецькій мові така форма як «Euro + Х» широко поширена.
Найбільш уживані типи відносин є: локальні, відносини посесивності та
відносини тематичності.
Список використаних джерел:
1. Кирилюк М. Німецька мова як іноземна в сучасній європі:
лінгвокультурологічний
зріз.
URL:
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/6024/1/Nimezka_mowa_v_suchas
nij_Jewropi.pdf.
2. Born J. Wortbildung im europäischen Kontext. „Euro– „ auf dem Wege vom
Kompositionselement zum Präfix. Theorie und Praxis in Geschichte und Gegenwart.
Frankfut/M.: Peter Lang Verlag, 2016. C. 417–433.
3. Джурило А. П. Роль і тенденції розвитку німецької мови у сучасному
світі.
Український
педагогічний
журнал.
2017.
№3.
URL:
http://lib.iitta.gov.ua/1/Джурило_Роль_і_тенденції_розвитку_німецької
_мови.pdf.
162

Анголюк Марія
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Молодь – демографічна група, що займає особливе місце в структурі
суспільства та відіграє важливу роль у політичному і громадському житті
України. Молоді люди, які тільки розпочинають трудове життя, перебувають
у групі ризику, оскільки ринок праці не завжди надає сприятливі умови для їх
працевлаштування та забезпечення їм гідної оплати праці й умов роботи.
Якість професійної освіти визначається рівнем затребуваності випускників, а
точнішепрофесійноїпідготовкифахівціввсіхосвітньо-кваліфікаційнихрівнів, а
також думка роботодавців щодо якості професійної підготовки, які отримують
випускники. Важливими показниками, які відображають положення молоді на
ринку праці, є рівень зайнятості і безробіття. Ринок молодіжної праці можна
умовно розділити на дві категорії.
Перша категорія – це молодь, яка ніде не навчається і намагається знайти
роботу відразу після школи.
Друга категорія – це молодь, яка влаштовується на роботу після
закінчення вищого навчального закладу.
У розрізі цих двох категорій можна виділити ще одну групу, це молодь,
яка намагається поєднати і навчання, і роботу.
Перша група – здобувачі без освіти - здебільшого влаштовуються на
некваліфіковану роботу, з досить невеликим рівнем заробітної плати і низькою
перспективою подальшого кар’єрного зростання (кур’єри, працівники колцентрів, пакувальники тощо).
Друга група – здобувачі – випускники ВНЗ або коледжів і технікумів.
Перед ними постає проблема знайти висококваліфіковану роботу з гідною
оплатою праці і з перспективою кар’єрного зростання, але роботодавці
вимагають ще і досвід роботи. Вітчизняна офіційна статистика не відображає
у повній мірі реальну ситуацію зайнятості на молодіжному ринку праці з
наступних причин:
• молодь рідше за інші вікові категорії населення реєструється на біржах
праці через невисокі соціальні виплати по безробіттю, незнання своїх прав та
можливостей центрів зайнятості, труднощі, пов’язані з підбором такими
центрами престижних і високооплачуваних робочих місць, або взагалі через
принизливість статусу безробітного;
• статистика дозволяє оцінити тенденції розвитку тільки відкритого ринку
праці, переважно, в державній сфері, і не спроможна охопити масштаби
зайнятості молоді у приватному секторі економіки. Роботодавці приватного
сектору часто ігнорують правові норми, які регулюють умови прийому на
роботу, звільнення, тривалість робочого дня та інші пільги, які надаються
підприємствами державної сфери.
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Також з метою ухилення від сплати податків і соціальних нарахувань
відносини зайнятості юридично не оформлюються і не реєструються, тобто
грубо порушуються трудові норми законодавства. Все це призводить до
розвитку латентної (прихованої) зайнятості серед молоді, яка може суттєво
збільшити частку безробітних молодих громадян в офіційній статистиці.
На молодіжному ринку праці існує низка проблем, а саме:
1) загальний стан економіки, де кількість робочих місць зменшується;
2) податковий тиск на крупні підприємства, малий та середній бізнес з боку
держави;
3) відсутня система розподілу молоді під час навчання (стажування або
практика) та на роботу після закінчення навчання;
4) недосконала розробка та непрофесійне впровадження програм зайнятості,
перекваліфікації молодих працівників на загальнодержавному, міському
рівнях тощо;
5) молоді люди нерідко першими попадають під скорочення при реорганізації
підприємств або стають безробітними відразу ж після закінчення навчального
закладу.
Дослідження аналітики та соціальної практики щодо працевлаштування
молоді дозволяє визначити основні фактори, які впливають на вибір
роботодавців і визначають успіх при працевлаштуванні та успішний транзит
від навчання до трудового життя. Ступінь усвідомлення молоддю важливості
отримання освіти для успішної трудової кар’єри залежить від місця
проживання – молодь, що проживає у містах, найбільше мотивована до
продовження навчання, усвідомлюючи важливість отримання цієї
конкурентної переваги. Молодь, яка проживає в обласних центрах та
невеликих містах, більшою мірою націлена на продовження освіти (42,7% та
28,3% відповідно), ніж сільська молодь, 44,7% якої не зацікавлені у
продовженні навчання. Так, безперечно, рівень оволодіння соціальнопрофесійними компетентностями під час навчання у відповідному
навчальному закладі істотно впливає на працевлаштування, проте це не
єдиний фактор, що його визначає. Важливими є і такі «формальні ознаки», як
підтверджений відповідним дипломом освітньо-кваліфікаційний рівень, яким
володіє молода людина, його професійний фах. Важливими для перспектив
вдалого транзиту є вид поселення, де проживає особа, або наявність зручного
транспортного сполучення з місцем прикладання праці, наявність досвіду
роботи, соціальний капітал (рекомендації, зв’язки індивіда або його родини),
а також вікова група, до якої належить індивід. Аналіз практики роботи
кадрових служб показує також наявність такого фактора, як прийнятний
зовнішній вигляд пошукача роботи, але ми вважаємо, що в нашому випадку
його можна не враховувати, а також здатність справити враження на
співбесіді, хоча цей фактор можна віднести до соціальних компетентностей.
Тобто вдалий перехід від навчання до трудового життя визначається не лише
параметрами засвоєння освітньої програми у навчальному закладі, де особа
навчалася, і не тільки його особистісними характеристиками, а і у значній мірі
самим суспільством – «правилами гри», які склалися на ринку праці, тими
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реаліями, до яких належить пристосовуватися молодим людям у трудовому
житті (зокрема, вимогам щодо наявності досвіду роботи в той час, коли особа
повинна була тільки навчатися).
Таким чином, варто зазначити, що у сучасних умовах в Україні відсутня
цілісна концептуальна модель працевлаштування випускників ВНЗ з умов
ринкових відносин. Абсолютно не розв’язаними залишаються питання, що
стосуються прогнозу формування ринку праці, а відповідно, і визначення
пріоритетних спеціальностей. Вимагає змін і сама система підготовки молодих
спеціалістів у ВНЗ з урахуванням вимог ринку сучасності, а не звичному
принципу за старою схемою.
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ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ НА МОЛОДЬ В УКРАЇНІ
З розвитком людства, змінами в політичному та суспільному житті,
демократизацією суспільства, свободою слова, поширенням інформаційних
технологій відбувається значне розширення соціальних діалектів у розмовну
мову. На сьогоднішній день сленг проник майже в усі сфери життя людини.
Сленг (від англ. slang- жаргон) – це певні вислови або слова, які
використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг
протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише
представникам порівняно вузького кола осіб, які входять до певної соціальної
або професійної групи, яка впровадила в мову слово чи вислів [2, c.200].
Молодіжний сленг – це окремий пласт національної мови, який
відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку, вихованості
суспільства. У наш час він контрольований маскультурою, під вплив якої
потрапляють різноманітні категорії молоді [3].
Як правило,іншомовні слова застосовуються на позначення деякихявищ,
які не мають аналогів в українській мові, наприклад на позначення нової
техніки чи комп’ютерних систем. Подібні іншомовні слова швидко
пристосовуються до літературної мови разом із предметом, який вони
відображають.
Також іншомовні слова можуть вживатися певною групою людей однієї
професії, але такі слова є скоріше термінами, які притаманні тій чи іншій
професії.
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Існує велика кількість способів утворення сленгових слів: скорочення,
складання, додавання суфіксів та префіксів. Але також важливу роль в
народженні сленгу відіграють іноземні мови. Запозичення найпопулярніших
слів із англійської мови постійно виникає у нашій мові. Навіть можна
порівняти: не так давно слово “Інтернет” було новим для нашого суспільства,
хоч зараз і ввійшло до вжитку в літературній мові.А ось слово “Інет” став
сленгом іншомовного походження. Такий вид утворення сленгу називається
англіцизмом. Англіцизм – це своєрідний різновид запозичення; слово, його
окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або
перекладені з неї чи утворені за її зразком.
Основні причин вживання сленгу:
1. Незадоволення традиційними словами і виразами.
2. Зіткненням з новими обставинами, для яких наявна лексика виявляється
бідною.
3. Прагнення вразити суспільство, друзів та рідних.
4. Бажання «правдивого, непідробного, унікального» спілкування.
5. Бажання досягти певного комічного ефекту.
6. Бажання створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості
та експресивності сленгу.[4].
Серед багатьох геймерів та програмістів, досить поширеним є “Leet” або
“leetspeak” – різновид сленгу, що є дуже розповсюдженим в онлайнових іграх,
для якого характерна повна або часткова заміна літер в словах цифрами та
псевдографікою. “Leet” не призначений для усної мови, лише для письмової.
Він є невід’ємною складовою Інтернет-культури і набуває повноцінного
статусу віртуального сленгу.
Результати соціологічних досліджень свідчать, що до найуживаніших
слів належать: “веб-кем” (web-cam); “чатитись” (to chat); “поститu” (to post);
“ноут”
(notebook);
“герла”
(girl);
“ді-джей”
(DJ);
“адмін”
(administrator);“мерчик” (merchandiser); “альтернатива” (alternativemusic);
“сейшн” (session); “попса” (popmusic); “аська” (ICQ); “мані” (money). Усі ці та
інші слова, мають яскраве забарвлення. Вони створюються для передання
емоцій, думок, переживань та почуттів людей.
Варто зазначити велику вагу англіцизмів у процесі формування словника
сучасної молоді. Процес запозичення відбувається постійно, віддзеркалюючи
нові реалії життя людей, даючи їм нові найменування. Але не можна
допустити, щоб такі процеси проходили стихійно, невмотивовано, бо часто
яскрава та приваблива запозичена лексика є зовсім непродуктивною та
недоречною в системі сучасної української мови.
Мова кожної соціальної групи функціонує й розвивається в контексті мов
світу й під впливом цього контексту. Країни та їх народи перебувають у
постійних взаєминах економічного, політичного, наукового й культурного
характеру. Тому всі спроби штучної ізоляції національної мови від інших мов
суперечить об'єктивним законам розвитку людства і його феномену - мови.
Я вважаю, що слова іншомовного походження в молодіжному сленгу
займають вагоме місце, але потрібно пам’ятати, що їхнє надмірне вживання
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веде до збідніння рідної мови. Ми повинні поважати традиції нашої
літературної мови і вживати дані вирази в певному соціально-культурному
оточенні, де вони будуть доречні. Хоча можна вважати такі сленгові вирази
згубними для нашої мови, але інколи їх вживання просто необхідне з погляду
на глобальний вплив англомовної культури та технологій.
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ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
На даний час успішний розвиток сучасного суспільства неможливий без
знання іноземної мови, це сприяє інтеграції нашої країни у світове економічне
співтовариство. Щоб бути конкурентноздатним студентам необхідно набувати
нових професійних й особистісних якостей. В умовах тісних міжнародних
зв’язків з іншими країнами важливо спілкуватися з іноземними спеціалістами,
розвивати професійно-ділові й особисті контакти із зарубіжними партнерами,
колегами, читати різні видання мовою оригіналу.
Вищі навчальні заклади аналізують цю ситуацію і у висновку розуміють
що доцільність вивчення іноземної мови за фахом набуває великого зачення.
Метою вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах є оволодіння
іноземною мовою для набуття професійно-спрямованої компетентності для
успішного виконання подальшої професійної діяльності і також є засобом
комунікації.
Сьогодні вже стало очевидним, що динаміка попиту на кваліфіковані
кадри в Україні вступила в протиріччя зі сформованою системою їх
підготовки. Прийняті в Україні рамки кваліфікацій вимагають посиленої уваги
в системі вищої освіти до впровадження підходу компетентності до навчання
здобувачів вищої освіти.
Іншомовна компетентність - це комплекс знань, умінь, навичок, які
дозволяють успішно використовувати іноземну мову як у професійній
діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості.
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Проблеми вивчення іноземної мови в вищих навчальних закладах
висвітлюються в працях наступних дослідників. В науково-методичній
літературі такі дослідження представлені в працях Л.І. Бербенець [3] (мета
викладання іноземної мови професійного спілкування та шляхи її реалізації),
С.В. Козак (формування
іномовної комунікативної компетенції)
Т.М. Аретеменко та І.П.Ліпко [1] (проблеми навчання ефективного
спілкування іноземною мовою).
Оволодіння освітою передбачає формування різнобічно розвинутої
особистості фахівця, чиї потреби залежать від умінь переборювати
комунікативні бар'єри, сприймати й усвідомлювати ринкові тенденції,
аналізувати отриману інформацію й швидко реагувати на найменші зміни в
економіці та суспільстві [4, с. 40].
У випускників все частіше виникає необхідність професійного
спілкування іноземною мовою із партнерами в різних ситуаціях, пов'язаних з
роботою спільних підприємств, переговорами з представниками закордонних
фірм, участю в міжнародних ярмарках, виставках-продажах тощо.
Практика роботи із студентами свідчить, що більшість з них мають певні
ускладнення комунікативного характеру:
 більшість студентів можуть використовувати лише лексичний
мінімум у спілкуванні; їх висловлювання формальні, недостатньо
природні та логічно побудовані;
 мають певні труднощі у ситуативному використанні нормативної
граматики мови;
 мають труднощі у дослідженні друкованої іншомовної оригінальної
літератури за фахом;
 на недостатньому рівні володіють навичками професійного
спілкування, ділового етикету, ділового листування, ведення
ділових телефонних переговорів тощо;
 у ситуації вільного спілкування не мають достатнього досвіду з
ініціювання і підтримання бесіди, аргументування і обстоювання
власної позиції і поглядів, корекції своєї поведінки у залежності від
ситуації спілкування тощо.
Тобто, більшість студентів, не мають достатнього рівня сформованості
іншомовної комунікативної компетентності як важливого компоненту
загальної професійної компетентності.
Головною метою навчання іноземної мови визначено формування
іншомовної компетенції, яку розуміють як здатність до міжкультурного
іншомовного спілкування [2, с. 9]. Положення про необхідність засвоєння
англійської мови у тісному зв'язку з культурою народу - носія цієї мови в
методиці викладання іноземних мов давно сприймається як аксіома.
Численними дослідженнями доведено, що використання країнознавчої та
культурознавчої інформації у навчальному процесі забезпечує підвищення
пізнавальної активності студентів, сприяє створенню позитивної мотивації на
занятті, розширює їхні комунікативні можливості, надає стимул для
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самостійної роботи над мовою, допомагає у вирішенні практичних та
виховних завдань предмета.
Завдання ВУЗів полягає у досягненні студентами необхідного рівня
володіння іноземною мовою: освітнього ступеня «бакалавр» – кваліфікації
незалежного користувача (рівень В1 «Рубіжний»); освітнього ступеня
«магістр» – кваліфікації незалежного користувача (рівень В2 «Просунутий»).
Для досягнення поставленого завдання і ефективного формування
іншомовної компетентності, як ми вважаємо, потрібно спиратися на:
 розвиток у студентів, певних особистісних (напрямок на гуманітарне
спілкування, рівноправна дружня позиція тощо) по відношенню до
партнера та професійних комунікативних якостей (адекватне
оцінювання ситуації та співрозмовника, значущість мовленнєвих
висловлювань для співрозмовника, виявлення адекватної активності у
спілкуванні тощо);
 безперервний самостійний професійний розвиток студентів упродовж
життя.
Враховуючи специфіку професійної діяльності, можна визначає такі
вимоги до мовної підготовки майбутніх спеціалістів:
 оперативність, пристосування до поставлених вимог роботодавців, а
також нестабільної економічної ситуації не тільки в локальному, але і в
глобальному масштабах;
 володіння високою гнучкістю, що дозволяє швидко реагувати на зміни
як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, що впливають на
функціонування адаптивності;
 врахування невизначеності зовнішнього соціального і професійного
середовища;
 адекватність інноваційним методам і технологіям, використовуваним в
освітньому процесі, що вимагає абсолютно нових форм планування,
організації і контролю;
 врахування вимог до рівня якості підготовки фахівця, які стали занадто
високими для традиційних освітніх систем.
Також варто пам’ятати, що формування іншомовної компетенції
необхідно здійснюватися не лише в процесі викладання однієї навчальної
дисципліни – іноземної мови. Цей процес можливий лише за умов
використання принципу міжпредметної координації – тобто базування на
знаннях з дисциплін професійного спрямування.
Як висновок, можна констатувати, що посилення міжнародних
професійних і культурних зав’язків вимагають від сучасного студента,
майбутнього фахівця достатньо високого рівня міжкультурної професійної
комунікації, тобто набуття іншомовної професійної компетентності, яка
забезпечується насамперед через зміст навчання, та ускладнюється
відсутністю підручника, орієнтованого на дану категорію майбутніх
спеціалістів та недостатньою кількістю практичних годин на вивчення
іноземної мови. Систематична робота над покращенням вимови і
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словникового запасу, міжпредметні зв'язки з основними дисциплінами,
використання інтернету, журналів з іноземної мови - всі ці фактори сприяють
оволодінню студентами мовним компонентом комунікативної компетенції з
використанням країнознавчої та культурознавчої інформації в навчальному
процесі.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ФАХІВЦЯМИ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
Готельно-ресторанне господарство є однією з важливих і динамічних
галузей економіки, що вимагає фахівців з високим рівнем володіння іноземних
мов [4]. Насамперед, метою даної дисципліни є: формування навичок
практичного володіння іноземними мовами як засобом спілкування у
побутовій, загальноосвітній та професійній сфері. Сьогодні знання іноземних
мов є дуже актуальним і повинно стати тим фундаментом професійного та
особистісного становлення, що стимулює такі процеси, як самоосвіта та
саморозвиток.
Сфера готельного бізнесу в Україні у цей час розвивається досить
швидкими темпами. На сучасному ринку послуг найбільшим попитом
користуються знання з англійської, польської, німецької та італійської мов.
Серед досить великого розмаїття мов англійська займає перше місце серед всіх
інших, оскільки є дуже популярною та активно використовується. На
сьогоднішній день англійська мова є провідною,вона є «ключем» який як і
«ключ до дверей Європи», не можуть запропонувати всі інші мови. Натомість,
хоч англійська мова й домінує в міжнародному економічному дискурсі,
європейські дослідження виявляють потребу у знаннях не лише англійської,
але й німецької (18 %), французької (13 %), російської (12 %), іспанської (7 %),
італійської (5 %), китайської (4 %), польської (3 %), арабської (2 %),
португальської (1 %) й інших мов (9 %) [3,с. 85].
У нашій специфіці знання іноземних мов необхідне для обслуговування
клієнтів, адже вивчення іноземної мови дає нам змогу спілкуватися з людьми,
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які є носіями мови. Чим більше людина обізнана, освічена та володіє кількома
мовами, тим більше у неї можливостей для майбутньої кар’єри. Більше ніж дві
третини співробітників використовують іноземні мови. Слід сказати, що якщо
ми тільки прагнемо влаштуватися на роботу, то знання другої мови може
покращити наше резюме та надати можливість проходження співбесіди з
потенційним роботодавцем. Потрібно розуміти, що роботодавець теж
зацікавлений у більш кваліфікованих фахівцях та професіоналах.
Уміння говорити іноземною мовою дозволяє співпрацювати з різними
людьми і розуміти те, що вони говорять, що допоможе студентам підвищити
професійний рівень. Головне зосередиться і бачити кінцеву мету, та результат,
на який ми розраховуємо. Студенти, які здобувають вищу освіту в сфері
готельно-ресторанної справи, мають можливість вивчати декілька мов, що
значно підвищує рівень їхньої кваліфікації та надає майбутнім випускникам
набагато більше шансів у пошуках високооплачуваної роботи, зрештою
відповідати вимогам сучасного ринку праці – бути конкурентоспроможними.
Оскільки останніми роками готельно-ресторанна справа набуває нового
змісту, вона є високорентабельною галуззю економіки й прибутковим
бізнесом, то вивчення іноземних мов для студентів,що здобувають саме цю
спеціальність, є необхідним. Однією із цілей, що зазначені в Державному
освітньому стандарті є: сформувати у студентів позитивне ставлення до
іноземної мови, культури, народу, що розмовляють цією мовою, адже до
ресторану чи готелю можуть завітати гості з будь-якої країни [2, с. 286].
Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що
має за мету максимально забезпечити високий рівень комфорту та
задовольнити будь-які запити та потреби гостей. Вимоги до рівня послуг з
кожним роком зростають. Чим вища якість обслуговування відвідувачів, тим
вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів [1].
Необхідність вивчення іноземних мов формує та розвиває загальні й
професійні компетентності фахівців готельно-ресторанної сфери, що надає
перспективи реалізації зайнятості та розвитку кар’єри.
Отже, для вивчення іноземних мов потрібно бути досить терплячим, не
зупинятися на досягнутому та постійно вдосконалювати набуті знання, які
дадуть змогу не просто заробляти гроші, а ще й отримувати задоволення від
майбутньої професійної діяльності. Враховуючи, що випускник, здобувши
кваліфікацію фахівця з готельно-ресторанної справи, володітиме декількома
іноземними мовами, вмітиме вести розмови з клієнтами готельного агентства,
надаватиме послуги в ресторані на вищому рівні, крім того виконуватиме ряд
інших професійних обов’язків, то він матиме всі шанси на кар’єрний зріст.
Надання якісного готельно-ресторанного сервісу іноземною мовою привабить
іноземних клієнтів і можливо стане однією з підстав відвідати заклад.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Вивчення іноземної мови цілком і повністю залежить від індивідуальних
особливостей людини до навчання. Деякі докладають чимало зусиль,
намагаючись завчити основні граматичні конструкції, в той час, як інші легко
читають книги в оригіналі іноземною мовою. Проте, сьогодні самостійно
вивчити іноземну мову може будь-хто. Для цього достатньо лише мати при
точку доступу Wi-Fi та улюблений гаджет –смартфонабо ж ноутбук.
Англійська мова вже досить довгий час є найбільш популярною та
затребуваною серед усіх іноземних мов. У світі більше 800 мільйонів людей,
які вивчають англійську або спілкуються нею як іноземною. Саме в силу такої
популярності йпрямої необхідності люди все частіше шукають матеріали про
різноманітні способи самостійного вивчення англійської.
Існують різні підходи, які використовують:
- прослуховування пісень;
- перегляд кінофільмів та серіалів;
- додатки;
- підкасти;
- прочитання художньої літератури;
- наслідування іноземних блогерів в Instagram;
- перегляд відео на YouTube;
- уроки по Skype.
Всі методи є самодостатніми, але можуть застосовуватися комплексно.
Щоранку ми проглядаємо стрічку в Instagram, витрачаючи на це як
мінімум півгодини. Та всі її використовують по-різному. Хтось ставить «лайк»
як реакцію на меми та смішні (безглузді) відео, а хтось проводить час з
користю: переглядає дописи іноземних дописувачів (блогерів). Зазвичай вони
діляться інформацією про подорожі, фотографію, музику, тренди в харчуванні
та рух «body-positive». Все це є надзвичайно захоплюючим, до того ж текст
зазвичай супроводжується яскравими світлинами. Такі дописи містять багато
скорочень, що є пізнавальним і одразу підхоплюються молоддю, яка включає
це в свої повсякденні переписки з друзями.
На нашу думку, кожен обожнює відео на YouTube, адже це універсальний
майданчик, і там зустрічається що-завгодно: від простої бесіди про
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повсякденні турботи до рецептів приготування страв. Найпопулярнішими з
них є огляди науково-технічних новинок, поріди з хендмейду та так звані
«влоги» (відеоблоги).
Також користується успіхом онлайн тренажер. Люди, які прагнуть до
вивчення іноземних мов використовують сама такий спосіб, через те, що, в
комфортній ігровій формі заняття стають більш цікавими та доступними.
Головна мета таких сервісів це – їхня доступність та зрозумілість . Ви можете
перебувати будь-де, і в будь-який час, при цьому, вивчати нові слова та
вдосконалювати свої граматичні знання. Найпопулярнішими є такі програми
як: PuzzleEnglish та Duolingo [1].
Широкої популярності набувають онлайн-курси: за допомогою них учні
отримують структурований матеріал, виконують домашні завдання/тести і, на
відміну від звичайних курсів, немає залежності від часу та місця, навчання
може відбуватись будь-коли і майже скрізь, де є хороший Інтернет.
Наступний спосіб вивчення іноземної мови це сервіс: EduGet.
Перегляд фільмів в оригіналі це дуже дієвий метод вивчення мови
самостійно. Ми особисто користуємося ним, переглядаючи фільми, серіали та
анімаційні фільми. Відомо, що 85% відеоматеріалів у всьому світі озвучено
англійською, тому проблем із вибором контенту не виявиться [2].
Проте, найефективнішим та найцікавішим на нашу думку способом
вивчення англійської мови є подорожі. В першу чергу це занурення в
середовище країни, знайомство та спілкування з носіями мови, вивчення
культури та традицій. Однак іноді це може бути фінансово або організаційно
обтяжливо. Якщо ж все-таки ви вирішили поїхати відпочити, бажано обирати
англомовну країну і (або) мовну школу в ній. Це буде для вас прекрасним
поєднанням відпочинку і практики живої англійської [3].
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Сленг, як мовне явище розвивався протягом багатьох років пів впливом
певних чинників. Так як будь-яка мова – це динамічна система, вона здатна
змінюватися, вдосконалюватися та видозмінюватися. От і поняття сленгу
знайшло свою нішу у цій великому та складному лінгвістичному комплексі.
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На даний момент, сленгові утворення мають таку саму частку як і наприклад,
діалектизми. Це обумовлено багатьма факторами: розвитком мови та впливом
іноземних мов, телебачення, молодіжних журналів, коміксів, нових інтернеттрендів.
Необхідно також зазначити, що сленг вважається мовною грою. Тобто він
змінюється настільки швидко, наскільки це можливо. Саме поняття мовної гри
відіграє не малу роль у формування даних слів, виразів. Адже, при побудові
таких утворень необхідно їх удосконалювати, за допомогою поєднання різних
слів, задля отримання єдиного результату.
Одна і та ж мова може використовуватися абсолютно по-різному в різних
ситуаціях. Тому зазвичай вдаються до різних жаргонів, таким як мова молоді,
в залежності від віку, походження, контексту і часу використання.
Використовуючи сленг, молодь хоче висловити своє критичне, іронічне
ставлення до цінностей старшого покоління, виявити свою незалежність,
самоутвердитися, завоювати популярність у своєму середовищі, а також,
виділитися з натовпу особливою “модною мовою”. Загальновідомим є те, що
молодь прагне до самовираження за допомогою зовнішнього вигляду, способу
проведення дозвілля, захопленням графіті, хіп-хопом тощо. Сленг– це також
один із способів самовираження молодих людей, а також спосіб приховати
зміст сказаного від навколишніх, тобто це їхня прихована, зашифрована,
таємна мова [1].
Сучасний сленг є поширеним явищем у будь-якій країні світу. Зазвичай,
обмежується колом вживання та має притаманні риси вікової шкали. За
результатами досліджень найбільше сленг використовують підлітки віком від
12 до 22 років. Думка про те, що підлітки сприяють занепаду мови та моралі,
має давню традицію: використання мови підлітків може бути прийнятним, але
тільки до тих пір, поки воно буде чистим.
У німецькій мові також присутній широкий діапазон різноманіття
сленгових утворень. Формування їх на теренах сучасної Німеччини почалося
досить давно. Причинами такого є насамперед туризм, адже,як відомо, ця
країна туристична, та й самі німці полюбляють подорожувати; також іноземні
теле-шоу, з яких обираються найновіші вирази; окрім цього сленг у Німеччині
можна порівняти певною мірою з неологізмами, адже й ті й інші розвиваються
на фоні утворень з кількох незалежних слів одного або ж скорочення чи
перетворення вже добре відомих слів.
У сучасній німецькій мові настільки велика кількість стегнових виразів,
які ще й відрізняються у деяких федеральних землях, що їх мабуть просто не
злічити. Всі вони можуть мати настільки різне значення, що не завжди можна
здогадатися про що саме йде мова.
Серед великого різноманіття сленгових виразів у німецькій мові є
найбільш вживані. Наприклад, до виразу, який є результатом скорочення
повного слова є Abi, яке є похідним від Abitur (укр. випускні іспити). Можна
зазначити, що у даному випадку це не є певним неологізмом і досить
зрозумілим виразом. Або ж Asi. Саме такою короткою фразою називає сучасна
молодь Німеччини людей асоціальних, непривітних, брудних. Також досить
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поширеним є вислів: Alles Banane! Який матиме переклад – все зрозуміло.
Проте, не зовсім легко одразу зрозуміти, про що саме йдеться.
Звичайно, як і в будь-якій іншій мові, сленг може означати навіть
нецензурну лексику або ж певні найменування,в грубій формі. До прикладу,
Asis. Така коротка фраза насправді означає – полісмени. Вираз Behumsen –
красти, зраджувати. Також є неологізмом у сучасній німецькій мові.
“Allesstabil?”, “Wasis’ gerade bei dir awesometight” oder “Gönndir” – для
багатьох дорослих мова молоді нагадує іноземну мову. Особливо в останні
кілька місяці в соціальних мережах можна було відшукати різні цікаві фрази,
таких як Facebook, Twitter і Co, все більш грубі речення або вирази і слова, такі
як "bashen" (поразка), "zugetackert" (для багатьох пірсингів), "Beef" (за сварку,
бій). Але також короткі, граматично неправильно використані речення на
кшталт "Hast du Auto?" [2].
Як ознака ідентичності, підлітки завжди створювали свої власні
вираження і способи говорити. Часто нові слова використовуються для
відомих речей. Наприклад, «wuchtig» (громіздкий), «spitz» (гострий), «dufte»
(запах) і «super» (супер) в 50-х роках були популярними альтернативами «gut»
(добре) або «prima» (чудово), в 60-х він був «bedient» (обслужений) і «steil»
(крутий), в 70- х «geil» (круто), в 80-х «cool» (крутий), «abgefahren»
(божевільний), в 90-х «tierisch» (товстий), на рубежі тисячоліть замінив
«mega» (мега), «irre» (божевільний). Сьогодні для цього використовують
слово «lit» (запальний), наприклад, в «вечірка справді запальна». Кожне
покоління розвиває нову і власну мову.
Англійські слова пробралися в багато мов. Німеччина більш
сприйнятлива до англо-американських запозичень. Молоді люди вважають
англійську мову більш привабливою, більш престижною в молодіжному
середовищі. Англіцизми вносять новизну, визначають мовний портрет
молодої людини, але вони часто ускладнюють розуміння. Відбувається нічим
не виправдана американізація повсякденній мові.
Можна виділити наступні особливості молодіжного сленгу в Німеччині:частотне вживання таких слів і їх похідних як: Super (der Superpunk-Songs, der
Superclub, superbösewichtusw.); toll (tolle Ideen, tolle Bildbände, tolle Tipps, tolle
Rezepte, ein toller Hut, tollen Accessoires, toll duftenusw.); поширеність
англіцизмів: Look (neuer Look, der Kreativ-Look, die Looks von Marilyn Monroe,
der Vintage-Look, der Jet-Set-Look, ein bisschen Charleston-Look, Retro-Look,
New-Look, feminine Look, Couture- Look, glamouröse Look usw.); Party (die
Luder park-Party, Party reihe, Party-Ableger, Party welt, Party people, Technoparty,
Outdoor-Partyusw.); Star (Star-Model, Star-Fotograf, Star-Visagistin, StarArchitekt, Cabaret-Star, dieAromastars, Pultstar; Star-Frühstück usw.); cool
("Cool!", coole Ideen, coole Stil-Ikone, coole Jeans) [3].
Основна мета спілкування між людьми - досягти взаєморозуміння. Іноді
батьки і підліток не можуть зрозуміти один одного, так як розмовляють
різними мовами. Сленг може служити «містком» між дорослим і молоддю для
встановлення розуміння в повсякденному житті. Молодіжний сленг виступає
як важливий засіб спілкування людей однієї вікової категорії. Жаргон потрібен
молоді, щоб спілкуватися своєю мовою і відрізнятися від дорослих.
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Сленг – це певним чином засіб для самоствердження молоді. Він
розвивається настільки ж динамічно як і безпосередньо саме життя. З кожним
роком чи певним інтернет-челенджем може з’являтися новий сленговий вираз,
який «розноситься» по всьому світу. Хочеться відзначити, що вивчення
сленгів зараз набуває високої актуальності. При вивченні іноземних мов,
необхідно враховувати не тільки літературну частину мови, а й безпосередньо
молодіжні нововведення у мову.
Список використаних джерел:
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ÜBERSETZUNGSPROBLEME DEUTSCHER WERBESLOGANS
Die Übersetzung aus der deutschen Sprache ist wirtschaftlich und sprachlich
sehr wichtig. Heute gibt es in der Ukraine eine Vielzahl ausländischer Firmen und
Waren, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen und ausschließlich an dem
deutschsprachigen Publikum gerichtet sind. Normalerweise werden diese Produkte
von bestimmten Werbeanrufen begleitet. Es ist jedoch für den ukrainischen
Verbraucher nicht immer einfach, die Meldung richtig zu verstehen. Es ist schon gut
bekannt, dass fast jede Werbung durch die Verwendung von Slogans gekennzeichnet
ist. Ein Slogan ist eine kurze Anwendung, die den Kauf eines bestimmten Produkts
erfordert. Ein erfolgreicher Slogan wird im Gedächtnis des Verbrauchers
festgehalten und im richtigen Moment seinen Einfluss auf den Prozess des Erwerbs
der Waren zeigt.
Zuverlässige Übersetzung ist ein ziemlich umstrittenes Phänomen. Schließlich
kann eine bestimmte Anwendung ihre vorrangige Bedeutung verlieren und für den
Verbraucher keine Bedeutung haben. In solchen Fällen passen Unternehmen, die
sich auf den ausländischen Markt konzentrieren, ihre Werbeansprüche an ein
bestimmtes Land aus. Das ist auch auf bestimmte kulturelle Merkmale des Landes
zurückzuführen, für das die Werbung produziert wird. In Japan verwenden sie
beispielsweise keine Namen, deren Slogans das Wort vier enthalten. Das ist damit
verbunden, dass diese Zahl im Japanischen sehr ähnlich zu dem Wort "Tod" klingt.
Daher müssen alle Kleinigkeiten berücksichtigt werden.
Man kann die Variante der wörtlichen Übersetzung am Beispiel der Werbung
für Analgetika "Aspirin" betrachten. Der Werbeslogan hört sich so an: ‚Medizin
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Deines Lebens. Etwas weniger Schmerz auf dieser Welt’. Auf der ukrainischen
Sprache kann dieser Slogan so übersetzt werden: "Медицина твого життя. Трішки
менше болю на цьому світі." In dieser Variante ändert sich die Bedeutung nicht,
was wiederum sehr wichtig für die Wahrnehmung dieses Slogans durch Vertreter
verschiedener Länder ist. Unter den zeitgenössischen Werbeanrufen auf dem
Territorium der Ukraine kann Werbung "Calgon" eingestuft werden. Die deutsche
Variante des Slogans: "Waschmaschinen leben länger mit Сalgon" und ukrainische
- "Пральні машини живуть довше з Calgon". Das ist ein weiteres Beispiel für eine
direkte Übersetzung, auch wenn im ukrainischen Fernsehen manchmal etwas
modifizierte Version der Übersetzung zu beobachten ist, die jedoch die Bedeutung
der Nachricht nicht ändert.
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Slogans zu übersetzen. Zum
Beispiel die häufig verwendete Substitutionsmethode, die dadurch gekennzeichnet
ist, dass ein Teil der Sprache durch einen anderen ersetzt wird. Zum Beispiel
"Unendlich genießen". Dieser Werbeslogan bedeutet wörtlich "нескінченно
насолоджуватися", wird aber unsinnig klingen. Aus Grund der besseren Anpassung
an die Zielgruppe wird es daher so klingen: "Нескінченна насолода". In diesem
Beispiel kann die Änderung des Verbs in das Nomen analysiert werden. Oder der
Slogan: "Essen mit Spaß". Durch die Substitution können wir es so übersetzen: "Їмо
з задоволенням", während es bei der direkten Übersetzung wie "Їжа з
задоволенням" klingt.
Das nächste Mittel zur Übersetzung ist eine Paraphrase. Der Hauptwert dieser
Technik ist die Neuformulierung. Zum Beispiel der Ausdruck "Messbar schönere
Haut". Es bedeutet: "Ваша шкіра красива і ви це відчуваєте." Das liegt daran, dass
das deutsche Wort "Messbar" "такий, який можна виміряти" bedeutet. Durch die
Kombination aller Komponenten erhalten wir solchen Ausdruck.
Die Übersetzung ist jedoch nicht immer eine einfache Aufgabe. Denn es gibt
sehr viele Hindernisse für die anpassende Übersetzung, die denauf der Wahrung des
Grundgefühls der Werbung basierten Wünschen des Werbevertreters befriedigen
könnte und den Konsumenten der Werbung, wie solchen, die die Botschaften in
diesem Slogan zuverlässig entschlüsseln sollen.
Die deutsche Sprache ist ganz einfach aufgebaut. Mit Ausnahme der
Wortbildung von Nomen, nämlich komplexen Nomen, die als Komposita bezeichnet
werden. Komposita werden durch Zusammensetzung von zwei oder mehr
Wortstämmen gebildet. Zum Beispiel das Substantiv der Kursteilnehmer
(ukr.учасник курсів). In diesem Wort gibt es drei Wortstämme: Kurs + Teil +
nehmen. Nach seiner Bedeutung sind sie unabhängige Wörter, aber in ihrer
Kombination können wir ein anderes gebildetes Wort erhalten. In dieser Hinsicht
bereitet die Verwendung von Komposita in deutschen Werbeanrufen
Schwierigkeiten bei der Arbeit der Übersetzer. Das ist vor allem dadurch erklärt,
dass die ukrainische Sprache diesen Wörtern nicht entspricht. Zum Beispiel wird das
Wort das Wirtschaftsstandort auf Ukrainisch durch drei Worten übertragen: das
Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung (ukr. центр економічного розвитку).
Auf dieser Weise verursacht dieses Merkmal der deutschen Sprache erhebliche
Hindernisse bei der Übersetzung.
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Im Hinblick auf Werbeslogans mit Komposita kann das Folgende analysiert
werden: Deutschlands größte Krankenkasse. In der ukrainischen Varianteklingt die
Übersetzung wie folgende: "Великий німецький фонд страхової медицини".
Manchmal haben Komposita mehrere Bedeutungen. Daher muss man beim
Übersetzen sehr vorsichtig sein, um Missverständnisse zu vermeiden.
Zusätzlich zu den oben genannten Wortkombinationen gibt es ein weiteres
Problem auf dem Weg zur richtigen Übersetzung. In den letzten Jahren hat sich in
Deutschland das Phänomen Denglish verbreitet. Die Grundlage dieses Konzepts war
die häufige Verwendung von Englisch im Alltag der Einwohner Deutschlands. Das
gilt insbesondere für die jungen Menschen. Als Ergebnis begannen die Wörter des
gemischten Typs, die sowohl deutsche als auch englische Zeichen enthalten. Zum
Beispiel "Hast du schon diese Informationen gegoogelt? Das Wort "googeln" hat die
englische Ursprung und die Form des deutschen Verbs. In der Werbung wird auch
häufig dieser Begriff verwendet. Zum Beispiel "Double Action Waschgel" (ukr.
гель для прання подвійної дії). Es ist klar, dass in diesem Slogan die englische
Wortverbindung verwendet wird, die die Besonderheit dieses Waschmittels
kennzeichnet.
Ein weiteres Hindernis für Übersetzer sind Neologismen. Zum Beispiel "Nach
dem Brunch geht er endlich in den Kurlaub". In dieser Aussage gibt es gleich zwei
Neologismen. "Brunch" ist ein Wort englischer Ursprung, das eine Symbiose aus
zwei anderen Wörtern darstellt, und nämlich: Breakfast+Lunch. Die direkte
Übersetzung ist ein Imbiss zwischen Frühstück und Mittagessen (ukr. перекус між
сніданком та обідом). Es ist klar, dass das ein komplizierter Begriff ist, der in der
ukrainischen Sprache keine Entsprechung hat. "Kurlaub" ist ein deutsches Wort, das
sich aus zwei anderen Wörtern zusammensetzt - Kur + Urlaub. Die Übersetzung
istрекреаційний відпочинок. Der gesamte Satz wird eine solche Übersetzung
haben: "Після перекусу, він нарешті поїде на відпочинок."
Zusammenfassend lässt es sich festhalten, dass die deutsche Sprache wie
andere Sprachen ihre eigenen Besonderheiten hat, die sich auf die Authentizität der
Übersetzung und das Verständnis der auskommenden Bedeutung der Meldungen
auswirken. Es gibt viele andere Übersetzungsmöglichkeiten. Man muss verstehen,
welche für diesen oder jenen Slogan am besten geeignet ist. Heutzutage gehört
Deutsch zu den führenden Wirtschaftsstandorten. Daher ist Werbung eine gute
Möglichkeit, enge Handelsbeziehungen zu pflegen.
Liste der verwendeten Quellen:
1. G. Rykalova. Journalistische Textorten und ihre Einteilung. Brunensis,
2007. 10 S.
2.Лисенко А. О., Константінова О. О. Лексичні трансформації у перекладі
суспільнополітичних текстів з української мови німецькою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ
ПРОФЕСIЙНОЇ САМОРЕАЛIЗАЦIЇ МАЙБУТНIХ МЕНЕДЖЕРIВ
Iнтеграцiя в свiтовий культурний, освiтнiй i економічний простiр вимагає
якiсної підготовки фахiвцiв, здатних до успiшної професійної дiяльностi в
межах світової спiльноти. В цьому контекстi володіння iноземною мовою,
насамперед англiйською, як мовою мiжнародного бiзнесу, стає необхiднiстю
для людини. У зв'язку з цим перед сучасними вузами ставиться завдання дати
фахiвцям мовну пiдготовку, адекватну вимогам сучасного економiчно
розвиненого суспiльства; розвивати професiйно-спрямованi комунiкативнi
навички майбутніх фахiвцiв, якi дозволять їм успiшно вести мiжнародний
бiзнес, вiльно спiлкуючись iноземною мовою.\
Проблеми, пов’язанi з процесом навчання iноземної мови, завжди
привертали до себе пильну увагу вiтчизняних та зарубiжних вчених i
викладачiв, якi наголошували на значеннi компетентностi: Н. Хомський,
Р. Уайт, Дж. Равен, Н. Кузьмiна, А. Маркова, В. Кунiцина, Г. Бiлицька,
Л. Берестова, В. Байденко, А. Хуторський, М. Гришанова, Г. Балл, I. Бех,
С. Гончаренко, Г. Дегтярьова, О. Кочубей, В. Кремень, I. Войнар та iн.
Метою даного дослiдження є визначення необхiдностi вивчення
iноземної мови студентами-менеджерами.
Навчання iноземних мов у немовному ВНЗ передбачає оволодiння
студентами навичками й умiннями іншомовної комунiкацiї у суто
професiйних цiлях. Головною метою професiйного навчання є формування
особистості фахiвця, який ефективно здiйснює трудову дiяльнiсть [1,с.8].
Iншими словами, воно має забезпечити не тільки оволодiння сукупнiстю знань
i умiнь, включаючи комунікативну компетенцiю iноземною мовою, що
вивчається, а й формування професiйно значущих якостей особистостi, що
посилює i робить значущим соцiальний аспект будь-якого професiйноорiєнтованого навчання. Важливу роль у цьому процесi відіграє мотивацiя
вивчення iноземної мови, яка виражається в потребi організувати професiйну
комунiкацiю, у тому числі iноземною мовою. Тому однією iз головних
особливостей iноземної мови як навчальної дисциплiни є професiйноорiєнтований характер, що має вiдображатися у цiлях та змiстi навчання.
Найбiльш розповсюдженим є вивчення англiйської та нiмецької мов
студентами економічних спецiальностей [1,c.3]. Сьогоднi все бiльше людей
усвідомлюють важливість англiйської мови у професiйному та повсякденному
життi. Англійська мова є мовою міжнародного спілкування. В свою чергу,
знання англійської мови забезпечує ширший вибір щодо працевлаштування та
більш вищий рівень заробітної плати. Менеджер, який володіє на досконалому
рівні англійською мовою більш впевнений у своєму майбутньому та його
забезпеченості.
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За інформацією менеджерiв з пiдбору персоналу великих компанiй та
кадрових агентств знання англiйської мови є обов’язковими. Одним із
аргументів на користь володіння iноземною мовою та її вивчення є те, що без
знання англійської мови на престижну посаду можна не розраховувати,
оскiльки вимоги компанiй рiквiд року посилюються. Чим більша компанiя й
вище посада, тим частiше у вимогах до працівника зустрiчається "обов'язкове
знання iноземної мови", зазвичай англiйської.
Адже майбутнiй менеджер має вивчати можливостi закордонних
партнерiв, їхню роботу, досягнення з метою впровадження кращих результатiв
у свою роботу; за допомогою технічних засобiв зв'язку, безпосереднього
спiлкування підтримувати дiловi контакти, вести ділову бесiду iз
закордонними партнерами, в тому числi й однiєю з iноземних мов; добирати
лiтературнi джерела, при необхiдностi використовувати загально науковi та
специфiчнi методи збирання первинної iнформацiї, застосовуючи науковi
методи обробки iнформацiї [2,c.5].
Вивчення iноземної мови студентами у вищих навчальних закладах
економічного профiлю спрямоване на оволодiння економічною термінологією
iноземною мовою. Цей факт передбачає вміння викладачів iноземної мови
поєднати вміння i навички студентів iз загальної iноземної мови та їх
професiйними знаннями в тiй чи iншiйгалузi науки та технiки. Автентичним
матерiалом за допомогою якого здiйснюється такий перехiд виступають
оригiнальнi тексти з перiодичних видань, монографiй або доповідей
iноземною мовою. Серед основних завдань, що стоять перед студентами в
процесi вивчення професiйно-орiєнтованої лiтератури iноземною мовою
можна видiлити такi: отримання iнформацiї, яка б доповнювала i
поглиблювала навчальний матерiал, що опановують студенти в процесi
вивчення профiльних дисциплiн навчального плану; формування необхiдних
навичок щодо подальшого самостiйного читання лiтератури за фахом;
здiйснення анотування та реферування текстів професiйно-орiєнтованої
лiтератури iноземною мовою.
Традицiйно навчання iноземнiй мовi майбутніх менеджерiв було більш
орiєнтоване на читання, переклад та розуміння спецiалiзованих, професiйних
текстiв, а також вивчення наукового стилю. Зараз необхiдно акцентувати увагу
на розвиток навичок мовлення на професiйно-орiєнтованi теми та введення
наукових дискусiй, тим паче, що робота над ними також сприяє розвитку
навичок, вмінь i знань, оскiльки саме на них базується [3,c.1].
Крім того, необхідно відмітити, що в процесі навчання повинні широко
використовуватися сучасні дидактичні принципи сугестивності, наочності,
використання аудіо- та мультимедійних засобів. Беручи до уваги систему
вправ, що передують усному мовленню, викладач повинен пам’ятати про їхню
загальну побудову та рівень складності. Працюючи в немовному вузі,
викладач іноземної мови повинен добре знати особливості наукових і
спеціалізованих текстів з відповідної спеціальності та поступово знайомити з
ними студентів[2, c. 2].
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Таким чином, знання iноземної мови передбачає не лише володiння
лексикою, граматикою, фонетикою, але й iншомовною культурою, що стають
доступними для студентiв в процесi її вивчення в усiй сукупності аспектiв:
навчальному, пiзнавальному, розвиваючому i виховному. Iноземна мова для
фахiвця в галузi менеджменту – це iнструмент, за допомогою якого вiн
повинен дiяти, переконувати, приймати рiшення, створювати сприятливу
дiлову атмосферу, розумiти культуру iншої країни i менталiтет її народу..
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Україна початку XXI століття перебуває на етапі трансформації
суспільного розвитку й радикальних перетворень у сфері освіти. За умови
трансформації українського суспільства і формування нової парадигми освіти
– особистісно орієнтованого навчання, основ наук – підвищується роль
іноземної мови, як джерела знань про країну та світ, а також її статус як
навчального предмета, головну мету якого визначає здатність студентів до
міжкультурного спілкування, сформованість у них комунікативної
компетенції та її важливого складника ‒ соціокультурної компетенції,
достатніх для здійснення міжкультурного спілкування засобами іноземної
мови.
Тому питання щодо формування соціокультурної компетентності
майбутніх фахівців, їхньої підготовки до діяльності у сучасних соціальноекономічних умовах є досить актуальним.
Чимало фахівців у своїх працях досліджують питання формування
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема,
варто відзначити М.Аріяна, Є. Верещагіна, І. Воробйову, М.Євтуха, І. Зимню,
В.Костомарова, О. Леонтьєва, В.Редька, Н. Саєнка, В. Сафонову,
Л. Смелякова, В. Топалова, Д. Брауна, Р. Ладо та інших. Проте дане питання
не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого
розгляду.
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Метою дослідження є визначення особливостей формування
соціокультурної компетенції майбутніх фахівців та її основних складових.
Соціокультурна компетенція передбачає включення студентів у
міжкультурне спілкування, що моделюється на заняттях з іноземної мови.
Реалізація
міжкультурного
спілкування
передбачає
адекватне
взаєморозуміння учасників комунікації, які є представниками різних культур.
Досягнення такого взаєморозуміння можливе за умови володіння певною
сукупністю відомостей соціокультурного характеру та особливостями
вербальної та невербальної поведінки.
Соціокультурна компетенція – це комплекс відповідних мовленнєво
виражених та позамовних знань, умінь і навичок учнів адекватно спілкуватися
іноземною мовою в умовах усномовленнєвої міжкультурної комунікації.
Гришкова Р. визначає соціокультурну компетенцію як складне словеснонесловесно-соціокультурне утворення, без якого неможливе досягнення
ефективності міжкультурного спілкування і яке виявляє себе у своєрідній
єдності мови як засобу комунікації та умов комунікації: психологічних,
соціальних, етнічних [2, с. 112].
Соціокультурна компетенція – це комплексне явище, яке включає в себе
набір компонентів, що відносяться до різних категорій. Одні вчені виділяють
такі компоненти соціокультурної компетентності, як лінгвокраїнознавчий,
соціолінгвістичний, соціально-психологічний та культурологічний. На думку
інших вчених, у структурному плані соціокультурна компетентність включає
загальнокультурну,
країнознавчо-маркіровану,
культурознавчу,
соціолінгвістичну та соціальну компетенції [1, с.147].
Але найбільш поширеним є підхід, щодо виділення чотирьох основних
складових соціокультурної компетенції, а саме:
 загальнокультурна компетенція характеризується як певний життєвий
досвід, картина світу людини, яку складає сума загальнопоширених
знань та уявлень народу країни, що сформувалася протягом багатьох
століть і об’єднує універсальні (загальнолюдські) елементи культури та
вміння використовувати такі знання;
 країнознавча компетенція знання про народ-носія мови, національний
характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти,
культури, особливості побуту, традиції, звичаї;
 лінгвокраїнознавча компетенція здатність сприймати мову в її
культуроносній функції, з національно-культурними особливостями.
Включає знання мовних одиниць, у тому числі з національнокультурним 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.
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Усі компоненти соціокультурної компетенції взаємопов'язані через
поняття культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має
відбуватися комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалій,
загальних для всього народу-носія, то соціальний контекст – це знання
конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої
вивчається. Відтак соціокультурна компетенція є вмінням людини
усвідомлено враховувати знання соціального і культурного контекстів країни
у процесі іншомовного спілкування [3, с. 166].
Важливою умовою процесу формування соціокультурної компетенції є
забезпечення студентів не тільки знаннями, але й формування в них
відповідних умінь і навичок використовувати набуті знання у практичній
діяльності.
Спираючись на теоретичні положення досліджуваної проблеми
визначаємо комплекс педагогічних умов, спрямованих на поетапне
моделювання й ефективне формування соціокультурної компетенції
майбутніх фахівців, а саме:
1)
комплексне
оволодіння
студентами
країнознавчою,
лінгвокраїнознавчою та соціолінгвістичною компетенціями;
2)
використання системного підходу до процесу формування
соціокультурної компетенції з доцільно відібраним матеріалом;
3)
використання комунікативних ситуацій як пріоритетних засобів
формування соціокультурної компетенції у навчальному процесі;
4)
використання підготовленого курсу з іноземної мови, до змісту
якого входять відібрані тексти, вправи й завдання професійного спрямування,
а також ілюстративний аудіовізуальний матеріал.
Таким чином, основними складовими частинами соціокультурної
компетенції є загальнокультурна, лінгвокраїнознавчата соціолінгвістична
компетенції. Коли перераховані складові сформовані на належному рівні, це
дає змогу майбутньому фахівцеві легко орієнтуватися в іншомовному
середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати
питання, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.
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ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Цілеспрямоване розгортання процесу інтернаціоналізації вищої освіти у
світі триває вже понад чверть століття. Одним із чинників інтенсифікації
даного процесу в українській освіті є необхідність вільного володіння
принаймні однією іноземною мовою, що й призводить до виникнення у
світовій освітній практиці такого явища, як білінгвальна освіта.
Білінгвальга освіта (bilingualeducation) – освіта, в процесі якої
використовуються дві мови – рідна (перша) та друга (іноземна) [1, с. 36].
Варто зазначити, що загальні теоретичні основи білінгвізму як засобу
загальної якісної підготовки фахівців вивчались Є. Верещагіним,
М. Михайловим, В. Маккеєм, М.Певзнером, І. Турманом, А. Ширіним,
Л. Блумфілдом, У. Вайнрайхом, В.Бондалетовим, І. Мусіним, М. Імедадзе,
В. Сафоновим, Ю. Сорокіним та іншими закордонними науковцями.
В Україні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися
нещодавно і пов’язані з працями А. Гусак, А. Ковальчук, Ф. Моісеєва.
Перевагоюбілінгвальної освіти на думку вчених вважається крок в
напрямку до освіти на кількох мовах (мультикультурна освіта). Недоліки
пов’язані з недосконалістю системи підготовки білінгвальних педагогів та
відсутністю відповідних навчальних посібників.
Статус білінгвального навчання у системі вищої освіти в Україні нині
займає проміжне положення – між неприйняттям (із різних причин – від
недостатнього розуміння його цілей до відсутності віри у його успішність) та
бездумним впровадженням без належного методичного забезпечення та
коректного цілепокладання. Насправді ж, при достатньо обміркованому
підході та міцному теоретичному фундаменті білінгвальне навчання може
стати могутнім інструментом у підготовці фахівців із різних дисциплін –
фахівців із високорозвиненими професійними компетенціями, які
демонструють конкурентоспроможність не лише в Україні, а й у світі.
На сьогоднішній день, згідно досліджень Всесвітньої туристичної
організації, саме індустрію гостинності вважають найперспективнішим
бізнесом ХХІ століття, завдяки динамічності і прибутковості [2].
Тому формування інклюзивної компетентності розглядається як
невід’ємний компонент підготовки фахівців сфери гостинності та є
обов’язковим елементом неперервної професійної освіти. Міжособистісне
професійне спілкування, будучи інструментом професійної діяльності
фахівців індустрії гостинності, спрямовується на виконання проектувальної,
конструктивної, комунікативної та організаторської функцій.
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У ході професійної підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності
зростає важливість вивчення іноземної мови, більше того, пріоритетною
виступає потреба володіння кількомаіноземними мовами, як засобом
міжнародного та міжнаціонального спілкування [3].
З огляду на це, більшість українських ЗВО включають до навчальних
програм вивчення більше ніж одну іноземну мову, що сприяєформуванню та
розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців сфери гостинності та
розширеннюїх світогляду.
Так, дослідивши динаміку змін кількості годин, що виділяються на
вивчення іноземних мов, а також термінів білінгвальної іншомовної
підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності у ВТЕІ КНТЕУ за останні 10
років, ми можемо констатувати значне збільшення академічного іншомовного
навантаження на студентів 2018-2021 років підготовки, не зважаючи на
ущільнення часових рамок (рис. 1), (рис.2).
Освітні терміни 2015-2019 н.р.
Освітні терміни 2018-2021 н.р.
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Рисунок. 1 – Вивчення дисципліни «Іноземна мова за проф.
спрямуванням» майбутніми фахівцями сфери гостинності
Дані сформовано автором на основі [4]
Освітні терміни 2015-2019 н.р.
Освітні терміни 2018-2021 н.р.
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Рисунок 2 – Вивчення дисципліни «Друга іноземна мова»
майбутніми фахівцями сфери гостинності
Дані сформовано автором на основі [4]
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З рисунку 1 бачимо, що дисципліна «Іноземна мова за проф.
спрямуванням» у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
денної форми навчання з терміном підготовки 2015-2019 н.р. складає в сумі
192 години впродовж 3 курсів (6 семестрів), на IV році навчання передбачено
вивчення дисципліни «Друга іноземна мова»у кількості 124 години (рис. 2).
На відміну від здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
денної форми навчання з терміном підготовки 2018-2021 н.р., в яких вивчення
даної дисципліни складає 392 години (рис. 1), при чому на 4 та 5 семестрах
навчання (кін. ІІ – поч. ІІІ року навчання) передбачено вивчення дисципліни
«Друга іноземна мова»у кількості 196 годин (рис. 2), а 6 семестр навчання (кін.
ІІІ року навчання) передбачає вивчення дисципліни «Іноземна мова
спеціальності» у кількості 112 годин. На IV році навчання вивчення іноземної
мови не передбачено.
Отже, з наведених даних можна стверджувати, що значне збільшення
кількості годин на вивчення дисципліни «Іноземна мова за проф.
спрямуванням» на 200 годин, а вивчення дисципліни «Друга іноземна мова»
на 72 години. Це підтверджує інтенсифікацію процесу інтернаціоналізації
української освіти до європейського наукового та освітнього простору.
Таким чином, узагальнюючи результати проведеного дослідження можна
дійти висновку, що білінгвальне іншомовне навчання на сучасному етапі є
одним із актуальних та нагальних напрямів модернізації професійної освіти у
ЗВО. Академічна інтернаціоналізація, складовою якої є білінгвальна
іншомовна підготовка майбутніх фахівців сфери гостинності, не лише
забезпечує свідоме ставлення до виконання професійних обов’язків, але й
розвиває лінгвокраїнознавчий світогляд, самосвідомість та формує
самовідповідальність, розширює можливості адаптації майбутнього фахівця у
соціальних, інформаційних та міжнародних реаліях сьогодення.
Білінгвальне іншомовне навчання полегшує процес адаптації випускників
вітчизняних ЗВО до особливостей сучасного ринку праці, необхідною
вимогою та потребою якого є вільне володіння однією або декількома
іноземними мовами за фахом.
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АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Новітні тенденції стрімкого розвитку системи освіти в Україні значно
вплинули на модернізацію вищої мовної освіти в контексті Європейського
простору. З прискоренням глобалізації і поширенням міжнародних ділових
зв’язків України з іншими державами на політичному та економічному рівнях
зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах не лише в окремих
галузях, а й здатних орієнтуватися в діловому світі, в галузі міжнародної
економіки та бізнесу. Інтеграція в світовий культурний, освітній і економічний
простір вимагає якісної підготовки фахівців, здатних до успішної професійної
діяльності в межах світової спільноти.
Нові умови життя, нові вимоги до майбутнього фахівця вимагають
удосконалення підходів до підготовки сучасного спеціаліста. В цьому
контексті володіння іноземною мовою, насамперед англійською, як мовою
міжнародного бізнесу, стає необхідністю для людини. У зв'язку з цим перед
сучасними вузами ставиться завдання дати фахівцям мовну підготовку,
адекватну вимогам сучасного економічно розвиненого суспільства; розвивати
професійно-спрямовані комунікативні навички майбутніх фахівців, які
дозволять їм успішно вести міжнародний бізнес, вільно спілкуючись
іноземною мовою [1, с. 35].
Перебудова процесу вивчення іноземної мови у вищих навчальних
закладах повинна концентруватися на вдосконаленні навчання всіх видів
мовленнєвої діяльності. Взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої
діяльності має на меті формування іншомовної комунікативної компетенції у
цих видах, оскільки саме через таку компетенцію здійснюється ділова
мовленнєва комунікація [2, с. 181].
У той же час навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах має
ряд особливостей та потребує перегляду багатьох факторів. Пошук нових
ефективних способів навчання іноземної мови постає окремою проблемою,
яка може бути розв'язана шляхом розроблення та впровадження нових
інноваційних технологій навчання. Усно-мовленнєва комунікативна
компетенція передбачає здатність слухати, розуміти, розмовляти.
Комунікативна компетенція є метою та результатом навчання, але цей
результат стає реальним лише при наявності сформованої лінгвістичної
компетенції і високої вмотивованості студентів.
Курс іноземної мови у вищих навчальних закладах пов’язаний із
вивченням іноземної мови не тільки як обов’язкової дисципліни, а як одного з
шляхів отримання обраної студентами спеціальності. Завдяки англійській мові
спеціалісти різних країн обмінюються дослідженнями та досвідом у різних
галузях науки. Вона стала ключем до міжнародних відносин між науковцями.
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Курс іноземної мови враховує специфіку оформлення необхідної документації
і засвоєння базової ділової лексики й спеціальної термінології [3, с. 27].
Іноземна мова використовується в бізнесовому оточенні, її концепція
формується і набуває ваги з поглибленням ділової інтеграції.
Схема навчання іноземної мови у ВНЗ базується з урахуванням таких
положень:
визначення моделей комунікацій, комунікативних ознак усної мови та
засобів їх вираження;
відбору лексичних і граматичних одиниць, необхідних для розуміння,
читання, аудіювання та говоріння;
системи вправ, аналізу текстів, орієнтованих на комунікацію зі
спеціальності та закріплення структурних лексичних одиниць;
використання аудіо- та мультимедійних засобів для усного мовлення із
застосуванням задач проблемно-пошукового характеру [4, с.16].
Серед основних завдань, що стоять перед студентами в процесі вивчення
професійно-орієнтованої літератури на іноземній мові виділяють такі:
отримання інформації, яка б доповнювала і поглиблювала навчальний
матеріал, що опановують студенти в процесі вивчення профільних дисциплін
навчального плану;
формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання
літератури за фахом;
здійснення анотування та реферування текстів професійно-орієнтованої
літератури на іноземній мові.
Для перевірки розуміння як прочитаного тексту в цілому, так і окремих
його розділів служать головним чином післятекстові вправи. На цьому етапі
найбільш вдалими та ефективними є такі види вправ: прочитати текст і стисло
передати зміст; скласти план прочитаного; викласти зміст тексту за планом;
підготувати усну доповідь за темою тексту з використанням додаткової
фахової літератури. На практичних заняттях з іноземної мови велика увага
також приділяється й розвитку діалогічного мовлення, що відповідає
комунікативній спрямованості навчального процесу.
Знання іноземної мови передбачає не лише володіння лексикою,
граматикою, фонетикою, але й іншомовною культурою, що стають
доступними для студентів в процесі її вивчення в усій сукупності аспектів:
навчальному, пізнавальному, розвиваючому і виховному.
Іноземна мова для фахівця – це інструмент, за допомогою якого він
повинен діяти, переконувати, приймати рішення, створювати сприятливу
ділову атмосферу, розуміти культуру іншої країни і менталітет її народу.
Володіння іншомовною культурою означає навчання спілкуванню іноземною
мовою.
Отже, вивчення іноземної мови здобувачами вищої освіти розглядається
як атрибут інтелектуального розвитку людини і умова успішної діяльності у
сфері виробництва та торгівлі. Саме вони повинні не лише досконало володіти
знаннями професійного напрямку, але також і вільно спілкуватися з
представниками інших держав у різних галузях їхньої майбутньої діяльності.
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IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN NON-PHILOLOGY
SPECIALTIES
Studying foreign languages in non-philology specialties is an important aspect
of educating professional and highly skilled students of higher educational
institutions and the next link step in studying a foreign language on the basis of
secondary school and in the process of continuous learning of a foreign language.
Modern integration processes in Ukraine open up opportunities for students to
become acquainted with and directly participate in cultural, economic, medical and
other achievements of the world civilization.
Therefore, the primary importance in this process is the study and knowledge
of a foreign language as a means communication, and is an important tool for
integrating students and means of discovering innovations in the professional field
of training.
In the study of a foreign language for special purposes, four directions can be
distinguished: foreign languages for specialities of technical direction; foreign
languages for specialities of economics direction; foreign languages for specialities
of social and humanitarian direction; foreign languages for other specialties. Each
direction, in turn, is divided into specialties: foreign languages for academic
purposes (scientists of a particular specialty); foreign languages for specialists of
each profession belonging to a direction [3, р. 59].
Teaching a foreign language in non-philology specialties requires a specific
focus of attention and additional efforts to read literature on the specialty. Purposeful
reading is a prerequisite for students gaining a sufficient level of communicative
competence in professional activity in a relatively short time. The professional
reading while learning a language refers not only the subject matter texts but also
the content of the exercises, which is the basis for the implementation of educational
activities [2, р. 173].
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The analysis of the research has clearly shown that economic specialists study
language primarily for reading, understanding and translation of complex economic
concepts, and only 10% of them have necessary communicative skills. The main
reason of such a situation is the lack of methodologically perfect textbooks on
foreign languages. Very often the textbooks are abound of exercises for mechanical
repetition, didactic materials, as a rule, donot encourage students to do self-analysis,
they lack of communicative tasks, where forms of communication are worked out
[3, р. 68].
Methodical materials for studying foreign languages should be based on text
exercises that are problematic, contain questions that the textbook does not have a
ready answer. This creates a problemsituation. It is precisely these exercises that put
students in an intellectual "impasse," inducing the analysis anddirect their efforts to
understand and evaluate text information and find an answer [1, р. 68].
Using research done by scientists in the field of studying foreign languages at
non-philological specialties of higher educational institutions, it should be noted that
this is a complex and ambiguous process that requires a very diligent and laborious
work. Each specialty is unique, therefore has its own specificity in the study of
foreign languages, based on profile conceptual apparatus and "special purposes".
Learning or reading texts in a foreign language does not meet the current
requirements of training of professional staff and, in the opinion of the researchers
in this direction, Ukrainian scientists and teachers-methodists will have to work
more than one year to develop teaching methods concerning the discipline foreign
languages for "special purposes",which will meet the professional training
requirements.
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TRANSLATION TECHNIQUES: PROS and CONS
At present translation is a highly-developedactivity and there are plenty of
perspectives and classifications, systematizing the various approaches to it.
Depending on the waylinguists approach translation process and the methods it goes
with, there can be distinguished several categories.
The main ways of translating terms are as follows:
1. Transcription (for loan terms): e.g. display – дисплей, algorythm – алгоритм,
phenomenon – феномен. This technique should not be overused. Terms may not
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survive in the borrowed form, as happened with the computer term hardware whose
loan equivalent хардвер is no longer used in computer science, but has given way
to its explanatory substitution: електромеханічне обладнання, технічне
забезпечення.
2. Transliteration: e.g. carbide – карбід, function – функція. Normally, terms are
transliterated or transcribed when a target language lacks a certain notion and
borrows its short foreign form.
3. Calque, half-calque. This technique is often applied to translating compound
terms or termphrases: e.g. preanalysis – попередній аналіз; structural system
analysis – структурний системний аналіз; one-dimensional –одновимірний.
4. Translating a word and using it as a term: e.g. mouse – миша, net – мережа,
memory – пам’ять. Gradually, specialists get accustomed to these terms and use
them widely in speech.
5. Explicatory (descriptive) translation and expansion. This technique is used for
verbalizing new objects, not existing in the target language, e.g. open housing –
житлова політика рівних можливостей, tripos – іспит для отримання
відзнаки у Кембриджі. It is desirable that a translator avoid translating
descriptively by a transliterated (technical) term for the purpose of “showing off”
knowledge. However, the descriptive technique is justified by the lack of
anappropriate technical term in the source language. In English-to-Ukrainian
translation, a more explicit character of the Ukrainian language can necessitate the
descriptive technique: e.g. radarproof – захищений від радіолокаційного
виявлення, зловживання службовим становищем.
5. Reduction takes place when one word or a smaller number of words verbalizes a
notion: e.g. computer engineer – електронник, earnings report – рахунок
прибутків та збитків кампанії. To make sure that the term is standard, it is
necessary to consult the dictionary as often as possible.
6. Analogue substitution:e.g.cold cereal – сухий сніданок, play school – дитячий
садочок. This technique is used for a receiver’s convenience when corresponding
similar standard terms exist in the target language [1].
However, the most popular and frequent methods are the following:
7. Interpretative and communicative translation. This method deals with
understanding and re-creating the original text, without inflicting any radical
changes; usually this applies to simultaneous and consecutive translation. It keeps
the purpose of the original and achieves the desired effect. The function and the
genre also remain unchanged, stylistic changes are not to be tolerated [2].
8. Word-for-word translation. This one is quite similar to the previous method. It is
characterized by specific reproduction of linguistic elements from the source text;
word-for-word translation. No stylistic or linguistic changes should be made.
Morphology and syntax and/or the meaning of the original should be strictly adhered
to. The function of the translation is subject to some change, as change is not the
priority here, but reproducing the linguistic system or the formatting of the source
text.
9. Free translation. The purpose of free translation is to keep the source language
function, even if the general meaning gets distorted. Content must remain
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unchanged. Certain changes to categories like social and cultural environment, genre
or communicative dimension (tonality, dialect) are believed to be appropriate. These
changes vary according to the target audience (e.g. if the text is aimed at children),
new designation (stage adaptation), change of context or personal choice. This
method is the easiest to apply but it doesn’t apply for any type of text; before
approaching translation “freely”, we must take into account the listed categories
subject to change.
10. Philological translation. When applying this method, the translator can add notes
of philological and historical nature to the translation, with the purpose of not only
understanding specific terms and words properly, but also for adding clarifications
of familiar meanings; in this case, the source text often becomes the subject of
examination and the translation is aimed at specialized (target) audiences
or students [3].
Furthermore, the so-called translation strategy plays a key role in the whole
process. While the method of translation is strictly specific, the strategy and the
techniques we are using are individual and object of preference by the translator.
They are not bound to each other, e.g. when using the free translation method, we
could use different translation strategies and techniques. Of course, as long as it
keeps the end result intact [4].
To recapitulate, there are several strategies, which represent a separate
methodology, approaches and take part in the overall translation. The translation
strategy depends on the translator and his or her personal approach to the process.
There are also certain translation techniques, i.e. the specific verbal procedures,
recognizable in the end result; they achieve transition and affect smaller units of text.
References:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
В ході дослідження визначено методи вивчення іноземної мови
здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей в Україні. Розглянуто
вимоги щодо знання англійської мови студентами та рівень кваліфікації
викладачів.
Англійська
мова
є
невід’ємною
складовою
у
підготовці
висококваліфікованих спеціалістів у наш час. Також це один з основних
механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий,
освітній і культурний простір.
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Питання вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах
досліджували такі науковці як А. Виселко, Є. Гончарова, О. Лосєва,
Ю. Полікарпова, О. Мисечко, І. Мозгова, Т. Стоян, О. Сухомлинська,
Ю. Шелест. Але це питання є мало дослідженим і потребує подальшого
розгляду.
Метою дослідження є процес підготовки спеціалістів економічних
спеціальностей, методи викладання іноземної мови викладачами та засвоєння
матеріалу студентами, доцільність вивчення англійської мови у професійній
спрямованості.
Під час дослідження варто звернути увагу на те, що Україна була у складі
Радянського Союзу, де діяла політика обмеження вивчення іноземної мови.
Тому зараз здійснюються різні заходи для підвищення знань англійської мови
в Україні. Для цього в школах використовуються спеціальні методики
вивчення мови, а вступ в університети без результатів зовнішнього
незалежного оцінювання з англійської мови неможливий.

Рисунок1 – Рівень володіння англійською мовою
Через те, що в Україні підсилилася сфера міжнародної співпраці,
діяльності і міжнародних контактів, потреба у встановленні більш тісних
економічних, міжнаціональних та мовних відносин стає актуальним
питанням [4].
На даний час проектом щодо покращення вивчення англійської мови
стала Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020", яка була прийнята
у 2015 року. Одним із показників реформування галузі освіти є вивчення
іноземних мов як основа внутрішньої політики України з метою європейської
інтеграції. Одним із завдань цієї програми є забезпечення присутності України
на міжнародних заходах в міжнародному середовищі” [3].
При вивченні іноземної мови велика увага приділяється професійній
спрямованості. Професійно-орієнтований підхід передбачає у студентів
формування здібностей для іншомовного спілкування в конкурентних ділових
і професійних сферах та ситуаціях з врахуванням особливостей професійного
мислення.
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Також в організацію процесу вивчення іноземних мов взято Рекомендації
Ради Європи, за якими викладання іноземних мов повинно бути на спільних
для всіх країн Європи цілях, змісті і методах навчання, маючи за меті
досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів, які
забезпечують спілкування у межах європейського простору.
Європейський досвід показує, що найбільш ефективним у навчанні
іноземних мов є компетентісний підхід. Він спрямований на розвиток
практичних умінь, формування навичок і набуття досвіду користування
повним набором теоретичних знань на практиці. За такого підходу англійська
мова є засобом та знаряддям для вирішення практичних завдань у співпраці з
іноземними партнерами, буде використовуваватися в реальному житті, а не
залишиться на рівні підручника й навчальної аудиторії [1, с. 33].
Як показує досвід - іноземна мова є ключем до багатьох можливостей у
ХХІ столітті. Кваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють англійською
мовою високо ціняться на ринку розумової праці. Тому здобувачі вищої освіти
економічних спеціальностей повинні володіти англійською мовою на рівні В2.
Європейські методики передбачають, що комунікація розглядається як
основна мета використання мови. Тому комунікативний підхід є основою
навчально-методичних комплексів, розроблених носіями англійської мови та
групами фахівців-методистів, з урахуванням новітніх досліджень методики
навчання, педагогіки, психології [2, с.19].
Отже, важливим є не тільки теоретичні знання, а й застосування їх на
практиці. Комунікація із носіями мови та ведення переговорів в економічній
сфері сприятимуть більшому співробітництву України із міжнародними
партнерами. Це покращить інтеграційні процеси та роль країн на
міжнародному ринку.
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Гусак Крістіна
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння
іноземними мовами. Без таких знань долучитися до міжнародного
співробітництва буде неможливо, так як іноземна мова розкриває перед
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людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя, дає змогу
зрозуміти іншу ментальність, сформувати таких молодих особистостей, які
сприймають себе не лише у ролі представників однієї певної культури, але і в
ролі громадян світу, що усвідомлюють свою значущість і відповідальність у
глобальних загальнолюдських процесах, що відбуваються в Україні та світі.
Основна мета навчання іноземної мови - розвиток комунікативної
компетентності, тобто готовності і здатності здійснювати іншомовне
спілкування. Однією із складових частин комунікативної компетентності є
соціокультурна компетентність, яку слід розуміти як систему уявлень про
основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова якої вивчається, а також
систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи знання.
Звернення до проблеми формування соціокультурної компетентності
майбутнього менеджера зумовлено загальною логікою розвитку наукових
поглядів на сучасну освіту, її призначення та роль в житті людини та
суспільства. В умовах євроінтеграційних процесів, які охоплюють різні сфери
життя чітко усвідомлюється необхідність коректування цілей професійної
освіти, яка має носити соціокультурний характер і формувати відповідну
компетентність у майбутніх фахівців.
Професійна діяльність сучасного фахівця багатофункціональна,
полізмістовна та інтернаціональна за своєю суттю. Вона все частіше стає
сценою взаємодії великої кількості факторів, взаємодії людей різних
національностей, народів, ствердження різносторонньої співпраці. Умовою
оптимального
функціонування
фахівця
в
системі
професійних
соціокультурних умов є досягнення високого рівня соціокультурної
компетентності, яку розглядають як атрибут професіоналізму [1].
До структури, організації та результатів навчання і виховання сучасної
молоді висувають нові вимоги та завдання. Метою навчального процесу у
закладі вищої освіти стає особистісне зростання майбутнього фахівця. Нове
соціальне замовлення в галузі освіти та зростаючі потреби у спілкуванні та
співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями
вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту і методів
навчання іноземної мови. Разом із тим виникає необхідність у формуванні
соціокультурної компетентності майбутнього фахівця у процесі вивчення
іноземної мови.
Майбутній фахівець повинен бути готовим до міжкультурної комунікації,
мати сформовану інтеркультурну та транскультурну свідомість для визнання
існування іншої національно-культурної ідентичності, яка є рівноправною з
його власною культурою. Соціокультурна компетентність є частиною
загальної та професійної культури особистості, оволодіння якою, зокрема у
процесі вивчення іноземної мови, відкриває шлях до універсалізації якостей
людини, сприяє кращому розумінню нею свого призначення у світі,
формуванню загальнолюдських цінностей. Головне ж у комунікативному
навчанні – це спрямованість навчального процесу на розвиток практичних
умінь володіння мовою як засобом спілкування у різноманітних життєвих
ситуаціях у залежності від мети спілкування, тобто на формування
комунікативної компетенції певного рівня.
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Вивчення іноземної мови є головною передумовою досягнення
адекватного взаєморозуміння між співрозмовниками, які належать до різних
культур. Іноземна мова викладається не тільки як засіб спілкування, здобуття
додаткової інформації, а й стає засобом відкриття іншого культурного світу,
досягнення 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 [2, с.179].
Слід зазначити, що організація процесу навчання повинна будуватися
таким чином, щоб іноземна мова вивчалася як феномен національної культури
народу, як модель вивчення світу цим народом [2, с.179]. Формування
соціокультурної компетентності передбачає наявність знань про національнокультурні особливості країни, мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та
немовленнєвої поведінки її носіїв і вміння будувати свою поведінку
відповідно до цих особливостей і норм [3, с.167].
Вважаємо, що формування соціокультурної компетентності майбутніх
фахівців має відбуватись на основі вивчення ними на заняттях з іноземної
мови національної культури різних країн світу.
Таким чином, формування соціокультурної компетентності майбутніх
менеджерів передбачає не лише знайомство з історією, традиціями, звичками
країни, мова якої вивчається, а й першочергово воно повинно давати знання,
які можуть стати в пригоді безпосередньо у ситуаціях спілкування. Таким
чином, соціокультурна компетентність повинна виступати як мета і результат
підготовки до соціокультурної взаємодії у світі та суспільстві. Отже
вищевикладене дозволяє дійти висновку, що однією з головних цілей вивчення
іноземної мови має стати формування соціокультурної компетентності, яка
допоможе майбутнім фахівцям зайняти у суспільстві те місце, яке б
найповніше відповідало їхнім потребам та можливостям.
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ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Разом із запровадженням у школах та вищих навчальних закладах
вивчення кількох іноземних мов, все більшої актуальності набирає питання
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інтерференції у вивченні другої іноземної мови. Інтерференція – це
негативний вплив мов, які вивчаються, одна на одну. Наслідками цього впливу
є зниження продуктивності вивчення другої іноземної мови, а також поява
помилок в усному та писемному мовленні. Міжмовна інтерференція створює
труднощі у вивченні іноземної мови. Результатом може бути повна відмова від
її вивчення. Тому це питання потребує досліджень та пошуку дієвих способів
її вирішення.
Метою є характеристика інтерференції у вивченні другої іноземної мови,
її класифікація та можливі шляхи вирішення цієї проблеми.
Питання інтерференції у вивченні другої іноземної мови досліджували
такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як В.Н. Косміров і Й. ХольцМентері, котрі досліджували проблему впливу процесів лінгвістичної
інтерференції на переклад [5]; А.С. Д'яков і З.Б. Куделько займались питанням
розробки міжмовної інтерференції, а також її класифікації [4]; О.А.Шаблій,
зокрема, акцентувала увагу на вивченні психолінгвістичного аспекту
інтерференції на міжмовномурівні [6].
Дослідження проблеми мовної інтерференції – це актуальнее питання
XXI століття, що потребує особливої уваги в період зростання глобалізації та
євроінтеграції, коли вивчення кількох іноземних мов дає молоді перспективу
одержати престижну роботу, мати можливість подорожувати різними
країнами, збагачувати свій кругозір та вступати до різних міжнаціональних
молодіжних спільнот та об'єднань.
Власне поява терміну "інтерференція" пов'язана з діяльністю Празького
лінгвістичного гуртка. Так після публікації монографії "Мовні контакти",
автором якої є У. Вайнрайх, цей термін почали широко застосовувати
лінгвісти. У творі інтерференція визначається як "випадки відхилення від
норм, які мають місце в мовленні двомовних індивідів у результаті того, що
вони володіють більше, ніж однією мовою, тобто в наслідок мовного
контакту" [3, c. 22].
Розглядаючи інтерференцію у розрізі вивчення другої іноземної мови,
можна сформулювати її визначення, як взаємовплив трьох мовних систем
(рідна мова та дві іноземні мови), наслідком якого є поява помилок як в
усному, так і в писемному мовленні.
Існує декілька підходів до класифікації інтерференції. Перший – її поділ
на пряму та непряму (за А.М. Богуш). Пряма інтерференція являє собою
миттєве, підсвідоме перенесення елементів раніше засвоєної мови в мовлення
тієї, яку вивчаєш. З іншого боку, непряма інтерференція проявляється в
значних розходженнях в морфологічній, фонетичній, семантичній та інших
структурах обох мовних систем [2]. При одночасному або послідовному
вивченні двох іноземних мов проблема інтерференції може загостритися. Як
наслідок, може виникати змішування трьох мовних систем і труднощі у
вивченні другої іноземної мови.
Згідно з В.В. Алімовим, існує п'ять рівнів інтерференції: фонетичний,
морфологічний, синтактичний, лексичний і семантичний [1, c. 19].
На думку У. Вайнраха, існує лише три рівні: фонетичний, лексичний та
граматичний [3, c. 3].
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Протее більшість науковців погоджуються з розподілом інтерференції на
фонетичну, граматичну та семантичну.
Таким чином, можна виокремити такі типии реалізації мовної
інтерференції:
1. Застосування мовного матеріалу рідної або першої іноземної мови в
контексті використання другої іноземної мови (змішування схожих між
собою слів та звуків);
2. Зміни форм утворення часів, відмінків, однини та множини (наприклад, при
утворенні минулого часу в німецькій мові застосовувати закінчення"-ed",
що притаманно англійській мові);
3. Неправильна побудова речень (наприклад, в англійській мові завжди
ставити на друге місце дієслово, що притаманно німецькій мові);
4. Заміна незнайомих слів в другій іноземній мові словами з вивченої раніше
мови (наприклад, в реченні на німецькій мові використати одне слово з
англійської мови) та інше.
Оскільки існують розбіжності не лише в класифікації мовної
інтерференції, але й у суб'єктивному сприйнятті вивчення другої іноземної
мови, підхід до вирішення проблеми повинен бути комплексним. Відповідно,
варто виділити такі шляхи вирішення даного питання:
1. Фонетичний:
- виправлення помилок у вимові;
- вивчення відмінних особливостей артикуляції звуків, їх спільні та
відмінні риси в обох іноземних мовах;
- прослуховування аудіозаписів, перегляд фільмів за участі носіїв мови,
враховуючи чергування матеріалу з різних мов;
- відвідання розмовних курсів з обох мов, також за участі носіїв мов.
2. Лексичний:
- зробити список слів, які найчастіше можна сплутати, та регулярно їх
повторювати, знаходячи відмінності у написанні;
- звертати особливу увагу на схожі лексичні одиниці двох іноземних мов
та знаходити їх відмінності.
3. Граматичний:
- детальний аналіз граматичних основ та розбіжностей їх утворення;
- система вправ для запобігання та подолання інтерференції різних
граматичних структур.
Також варто не залишати проблему та не намагатися подолати її
самостійно. Краще звернутися до спеціалістів у галузі вивчення кількох
іноземних мов. Це може бути викладач, який досконало знає обидві іноземні
мови, особливості їх утворення та розвитку. Викладач зможе проаналізувати
вашу проблему та знайти індивідуальний підхід до виправлення небажаних
помилок.
Отже, інтерференція у вивченні другої іноземної мови - це проблема, з
якою стикається більшість молодих людей, які намагаються одночасно
вивчити кілька мов. Не варто сприймати інтерференцію як індивідуальну
нездатність до вивчення іноземних мов. Це проблема, яку можна успішно
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подолати, звернувшись за допомогою до інтернет-ресурсів (аудіозаписи носіїв
мови, фільми на іноземних мовах та інше), до викладачів з вивчення іноземних
мов, мовних курсів та інших доступних джерел, що допоможуть частково або
повністю подолати проблему мовної інтерференції.
Список використаних джерел:
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной
коммуникации: учебное пособие. Изд. 4-е, испр. М.:КомКнига, 2006.160 с.
2. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку:
навчальний посібник. К.: Слово, 2003. 344 с.
3. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. Новое в лингвистике. М.,
1972. Вып. 6. C. 22; 25-60.
4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення:
семантичні та соціолінгвістичні аспекти. К.: КМ Academia, 2000. 218 с.
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Джога Віктор, Матвієнко Діана
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Туризм є однією з найбільш високопродуктивних та динамічних сфер
економіки у світі, що впливає на такі галузі господарства, як зв'язок і
транспорт, торгівля, будівництво, сільське господарство та сприяє соціальноекономічному розвитку.
Однією з необхідних умов формування висококваліфікованих фахівців в
сфері туризму є свідоме і глибоке вивчення іноземної мови. В сучасних умовах
практично в усіх сферах діяльності підвищуються вимоги до рівня володіння
іноземною мовою випускниками вищих закладів освіти. Тому питання
покращення мовної підготовки майбутніх фахівців саме туристичної сфери є
дуже актуальним.
Знання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування є
невід’ємною частиною освітнього розвитку. Процеси євроінтеграції
вимагають високого рівня володіння іноземними мовами, тому студенти, що
здобувають вищу освіту за спеціальністю «Туризм» повинні мати високий
рівень іншомовних знань.
Все це спонукає суспільство до соціального замовлення на підготовку
кваліфікованих фахівців, які б практично володіли навичками та вміннями
іншомовного професійного спілкування мовами і були здатними залучатися
до комунікацій та співпраці зі своїми партнерами та колегами за кордоном.
Але, як показує практика, рівень володіння іноземною мовою професійного
спрямування більшості випускників вищих навчальних закладів освіти
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залишається незадовільний. На нашу думку, є декілька причин, одна з них –
це недостатній рівень мотивації для оволодіння не лише іншомовним фаховим
матеріалом, але й вивчення іноземної мови загалом. Більшість студентів ще не
усвідомлюють значення іноземної мови для їхньої майбутньої професійної
діяльності [2, с. 8].
Перспектива працевлаштування за кордоном або на одному зі спільних
підприємств в нашій країні сприяє зацікавленості студентів. Значне місце у
підвищенні мотивації для вивчення іноземної мови займає можливість
спілкування людей різного віку при проходження міжнародної практики.
Мотивація є однією з найвагоміших внутрішніх умов, що впливають на
прагнення людини досягати успіху в професійній діяльності і дають
можливість отримати нові навички в спілкуванні і отриманні досвіду
використання іноземної мови.
Також, слід зазначити, що сучасна молодь має безліч можливостей для
додаткового розвитку не тільки у професійній сфері а також у відвідувані
курсів з іноземних мов, квестів, шкіл по веденню бізнесу, семінарів та ін.
Знання іноземних мов – також не менш важливий аспект у самореалізації та
удосконаленні себе як особистості, оскільки дає більші та ширші можливості
у житті у вигляді співпраці з різними закордонними компаніями. Сучасна
молодь, насамперед, повинна працювати на себе й самоудосконалюватись,
щоб мати змогу самореалізації у майбутньому.
З метою дослідження мотивації для вивчення іноземних мов студентської
молоді, нами було проведено експериментальне дослідження, в якому взяли
участь студенти групи Т-31 ВТЕІ КНТЕУ впродовж березня місяця 2019 року.
Всього експериментальною процедурою було охоплено 30 студентів, яких
було розділено на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи. Навчання
КГ відбувалось у звичайний спосіб. Для вивчення іноземної мови студентами
ЕГ нами було розроблено: дослідницькі та творчі проекти, екскурсії
іноземною (англійською) мовою, веб-квест, ділові та рольові ігри
професійного спрямування та ін. [1, с. 11].
Вивчення мотиваційної сфери показало, що в студентів ЕГ значно зросли
такі пізнавальні мотиви: здатність до відкриття нового в процесі вивчення
іноземної мови; інтерес до іншомовних знань, процесу пізнання;
відповідальність за результати наукової творчості, що забезпечило зростання
професійних мотивів: професійне зростання, саморозвиток; відповідальність
за результати професійної діяльності.
Список використаних джерел:
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗВО
Сучасна вища професійна освіта має забезпечувати високий рівень
компетентності майбутніх фахівців, сприяти їхній ініціативності, мобільності,
самостійності, створювати сприятливі умови для розвитку та
самовдосконалення особистості. На професійне становлення майбутніх
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності позитивний вплив здійснює
сформована іншомовна компетентність, яка забезпечує якісне управління
зовнішньоекономічними процесами, що позначається на національній
стабільності та просуванні.
Загальні питання професійної підготовки й змісту професійної освіти,
різнотипні моделі фахівців досліджували А.Алексюк, С.Батишев, І.Бех,
В.Безпалько, В.Галузинський, С.Гончаренко, Р.Гуревич, М.Євтух, І.Зязюн,
Н.Мойсеюк, Н.Ничкало, М, Г.Тарасенко, О.Шестопалюк, В.Штофф та ін.
Моделювання як конкретний спосіб узагальнення навчального матеріалу
відоме здавна. У процесі передавання інформації люди часто використовували
умовні позначки та знаки, які заміняли реальні предмети, а усні пояснення
супроводжувалися схемами та малюнками[1, с. 60].
Спираючись на праці провідних спеціалістів у галузі теорії системного
аналізу та системного підходу, етапи моделювання можна вибудувати у такій
послідовності:
– формулювання цілей і завдань моделювання;
– власне розроблення моделі формування іншомовної компетентності
майбутніх менеджерів; зокрема, визначено такі компоненти: встановлення
внутрішніх складових системи, виявлення взаємозв’язків системи із зовнішнім
середовищем, характеристика основних функцій системи;
– апробація моделі в процесі експериментальної роботи;
– розроблення дидактичних матеріалів з метою удосконалення системи
формування іншомовної компетентності фахівців зовнішньоекономічної
діяльності у вищій школі [2, с. 211].
Моделювання процесу формування іншомовної компетентності в
контексті дослідження розглядається на основі:
– визначення пріоритетних сфер діяльності майбутнього фахівця з
окресленням рівня іншомовної компетентності;
– формування системи професійної взаємодії, що є основою організації
механізмів міжособистісних комунікацій;
– ранжирування пріоритетних тенденцій у процесі конструювання курсу
«Іноземна мова за професійним спрямуванням»;
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– врахування специфіки реалізації професійних функцій менеджера,
системи мови та логіки оволодіння нею реципієнтом;
– виявлення специфіки формування структури та змісту професійно
значущого тезауруса засобами моделювання семантичних конструкцій на
основі правил смислового перекладу [3, с. 353].
Сучасні тенденції глобалізації соціально-економічних процесів
потребують змін у підготовці фахівців зовнішньоекономічної діяльності.
Професійне становлення конкурентоспроможного менеджера ЗЕД
передбачає: розширення професійної діяльності та спілкування з
представниками інших культур; знання іноземних мов та інших засобів
комунікативного впливу; вміння приймати самостійні рішення у
відповідальних ситуаціях; впровадження у професійну діяльність новітніх
інформаційних технологій; неперервне підвищення освітнього рівня та
кваліфікації для ефективної діяльності на світовому ринку. У контексті
соціокультурного та соціопсихологічного підходів розкривається зв’язок
управління з соціальним середовищем, його історико-культурним
наповненням [4, с. 3-6].
Менеджер розглядається як конкретна особа, розвиток професійності якої
відбувається у певному культурологічному середовищі й на конкретному етапі
розвитку суспільства. Сучасні глобалізаційні процеси актуалізують
соціальний ареал особистості, насамперед її культурно заповнений простір.
Найбільш зримим проявом глобалізації стали інтенсивні зміни у сфері
інформації.
Система та структура професійних завдань і специфіка реалізації
професійних функцій менеджером ЗЕД базуються на тому, що менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності є складним за своїм змістом видом
професійної діяльності. Ефективність цієї діяльності залежить від успішного
виконання майбутніми менеджерами ЗЕД професійних завдань. Специфіка
професійних завдань майбутніх фахівців цієї галузі полягає у розумінні всіх
процесів сучасного менеджменту та природи управлінської діяльності; знанні
посадових і функціональних обов’язків менеджера; умінні керувати
персоналом і налагоджувати зовнішні зв’язки; здатності адекватно оцінити
ситуацію та прийняти оптимальне рішення; прагненні до постійного
самовдосконалення. Професійні дії майбутніх менеджерів ЗЕД виявляються
під час реалізації ними спеціальних функцій.
Ефективне керівництво передбачає оцінювання реального стану
професійної ситуації та прогнозування її подальшого розвитку; володіння
вичерпною інформацією для досягнення поставленої мети; відбір і підготовку
працівників та здійснення управління разом з ними; організацію процесу
менеджменту для досягнення запланованих цілей; підготовку, прийняття і
реалізацію рішень; застосування різних форм контролю виробничих процесів.
Це дало змогу виокремити в структурі сфери професійної діяльності фахівців
такі системо-утворювальні компоненти: структуру інформаційного ресурсу,
параметри оцінювання професійно-значущої інформації, вимоги до
актуалізації змісту інформації [2, с. 212].
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На цій теоретичній основі було структуровано організаційно-змістовий
компонент іншомовної компетентності майбутніх менеджерів ЗЕД:
організація професійно-орієнтованого середовища (семінари-практикуми,
соціально-психологічне навчання, аналіз проектів, конструювання діалогів,
інтерв’ювання іноземців); параметри автентичного дискурсу; змістова
автентичність (інформативна, культурологічна, ситуативна, автентичність
оформлення і реакцій); лінгвістична автентичність (структурна, лексикофразеологічна, граматична) [5, с. 175]. Розроблена модель розглядається як
інструмент дослідження іншомовної компетентності та засіб активізації
навчальної діяльності майбутніх фахівців економіко-управлінського профілю.
На цій основі здійснюється формування іншомовної компетентності
майбутніх менеджерів ЗЕД в процесі фахової підготовки, включаючи систему
вимог до відбору автентичного матеріалу, етапи його конструювання та
систему принципів організації міжособистісної комунікації у процесі фахової
підготовки.
Отже, формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів
ЗЕД має системний цілісний характер і відображає загальні тенденції
професійного становлення у процесі фахової підготовки.
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DIFFERENTIATING THE UK AND THE USA CRIMINAL LAW
The abstract discusses the characteristics of criminal law in the UK and the
USA. Unlike in Continental Europe, there is no single Criminal Code in England
that would combine criminal laws. Concerning the notion of crime in the legal
systems of the states of this legal family, it can be noted that the legislative definition
of this concept is absent or codified by its formal definition.
In the UK law, the definition of crime in the traditional sense does not exist.
Under it is meant the damage caused by the act of the state and the public interest.
There is no extraordinary list of crimes in it, as English criminal law remains
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uncorrelated. Usually, the concept of crime in England is given in court sentences
on a case-by-case basis. Most modern criminal codes of the United States, on the
contrary, contain a formal definition of a crime - an act prohibited by criminal law
under threat of punishment [1].
It is worth mentioning that the classification of crimes in the UK law is rather
special. On the procedural basis, all crimes are divided into offenses prosecuted by
the indictment and reviewed by the jury, and the crimes that are dealt with by the
general jurisdiction, that is, the individual acting magistrate (judge). There are also
acts of "mixed jurisdiction" that can be dealt with in any of these orders. In addition,
the classification of crimes for "arrest" and "non-arrests" is established. The first
ones are those who impose a sentence of imprisonment for a term of more than five
years. With regard to these crimes, there are special rules for arrest (for example,
restrictions on the release of arrested on bail, etc.). All other crimes are considered
"uncontested"[2].
In Anglo-American law systems, there are various institutions that offer
criminal responsibility for considering crime in terms of "conspiracy". The
assassination is subject to criminal liability [1, 2]. In addition, the concept of an
attempt contained in the Criminal Code of many US states is so wide that it allows
courts to attribute to it a number of preparatory actions. The most complete idea of
an attempt on the criminal law of this legal system can be made in accordance with
the special law of England on the attempt, punishable by criminal procedure that was
issued in 1981. A person shall be found guilty of an assassination if, with the intent
to commit a crime, he/she acts as something "more than a mere preparation for
committing a crime". However, the issue of delimitation of the attempted crime
remains a matter of fact, and there is no special practice to apply.
Types of punishment in England are imprisonment, trial, fines. In addition,
deprivation of driving rights, a ban on engaging in certain activities, and the
provision of free services to the community for a period of at least forty and not more
than two hundred and forty times. The death penalty can be imposed in exceptional
cases, when treason is committed to the state and for piracy combined with violence
[3].
With regard to deprivation of liberty, its terms are provided for in separate
charters, but if such a term is not specified in the statute, it can not exceed two years.
Under the general law, the term of imprisonment is established by a court.
Imprisonment may also be imposed for an indefinite period, and also for life (for
example, for intentional murder).
The criminal law of the USA was formed and developed under the influence of
English case law. However, in American law, immediately became increasingly
important acts of Congress and legislative bodies of individual states. The United
States is a federal state governed by federal criminal laws and criminal laws of
individual states.
The two systems exist in parallel, with federal criminal laws imposing only
liability for offenses affecting US security (treason, espionage), as well as federal
criminals and other criminal interests involving several or all states (drug trafficking
and distribution, theft of cars, etc.). The vast majority of crimes are foreseen in the
legislation of individual states [3].
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In most states, up to now, new codes have been adopted. The basis for adopting
these codes was the Model Criminal Code of the United States, which was developed
by the Institute of American Law, and therefore has no official character. But due to
the fact that the Model CC absorbed the experience of the development of American
criminal law, he had a decisive influence on the new codification.
Although the criminal codes of the states have their own peculiarities, the main
provisions of the Model CC, perceived by them, enable the same interpretation of
the main institutes of criminal law. At the same time, the rules of general (case-law)
law continue to play an essential role in the interpretation and application of criminal
laws, while remaining one of the sources of criminal law.
Punishments in the United States are capital punishment, deprivation of liberty,
probation, and fines. The US Supreme Court has limited the use of the death penalty
in individual states only by committing a serious killing or deprivation of life as a
result of another grave crime. The death penalty in different states is carried out in
various ways: an electric chair, a gas chamber, a deadly injection, hanging, shooting.
In some states, death penalty is replaced by life imprisonment. The main type of
punishment in this legal system remains imprisonment. In England, this is a prison
term with a maximum term of 25 years. Practice has developed a system of certain
standards for the appointment of this type of punishment for various crimes that is
the system of tariffs.
Overall, the characteristics of criminal law in the UK and the USA are unlike
in Continental Europe do not deal with a single Criminal Code.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В сучасних умовах навчального закладу вимагається запровадження
нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних,
творчих і професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього
фахівця у самоосвіті на основі змісту та організації навчального процесу.
Актуальність дослідження проблеми навчання англійської мови для
професійного спілкування обумовлена соціальними потребами в спеціалістах
з високим рівнем знань англійської мови, що, в свою чергу, вимагає вивчення
процесу формування іншомовної компетенції студентів економічних
факультетів у сучасних вузах.
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В наш час перед викладачем іноземної мови за професійним
спрямуванням постала проблема пошуку шляхів підвищення зацікавленості
студентів до вивчення ними іноземної мови та посилення мотивованості до
навчання. Робота із студентами економічних ВНЗ вимагає поєднання знань з
іноземної мови з майбутньою професією. Однією з можливостей розв’язання
цієї проблеми є запровадження сучасних технологій інтерактивного навчання.
Різні аспекти використання інтерактивних методів при вивченні
іноземної мови студентами економічних спеціальностей розглянуто у
чисельних дослідженнях вітчизняних педагогів, таких, як В. Бондар, Г. Гецов,
Н. Кічук, Н. Кузьміна, А. Малибог, М. Никаноров, П. Підкасистий та інших.
Інтерактивним навчанням називається взаємодія, що відбувається у
процесі спілкування та навчання між його учасниками (викладачем і
студентами) з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань.
Інтерактивна діяльність насамперед пов’язана з організацією діалогічного
мовлення, яке стимулює взаємодію, взаєморозуміння, вирішення проблем,
важливих для кожного із учасників навчального процесу [1, с. 8].
Значний інтерес мають інтерактивні технології, метою яких є створення
сприятливих умов навчання, за яких студент відчуває свою успішність та
інтелектуальну спроможність.
В свою чергу, iнтерактивнiтехнологiї навчання iноземних мов – це така
організація iншомовного мовленнєвого спiлкуваннясуб’єктiв навчання, яка
передбачає вiдповiдно до цiлей навчання, iндивiдуальних особливостей тих,
хто навчається, найрацiональнiше комплексне застосування методiв,
прийомiв, засобiв i форм навчання з метою досягнення заздалегiдь
запланованого вiдповiдного рівня іншомовної комунікативної компетенцiї.
Інтерактивна взаємодія в процесі вивчення іноземної мови
характеризується високим показником інтенсивності спілкування учасників,
їх прямою комунікацією, арсеналом прийомів та форм спілкування, що
допомагають урізноманітнити сприйняття інформації, тим самим,
покращуючи її засвоєння [3, с. 85].
Структура заняття з англійської мови із застосуванням інтерактивних
технологій має включати наступні етапи:
1) Підготовчий етап включає організаційні моменти, а саме: підготовку
роздаткового матеріалу, домовленість про місце проведення та забезпечення
необхідних технічних засобів.
2) Вступна частина включає: повідомлення правил, мети заняття,
окреслення завдань, розподіл студентів на групи, розподілїх ролей і
визначення кількості часу, відведеного на «гру».
3) Проведення – обговорення заданих викладачем ситуацій,
індивідуальний або ж груповий пошук рішень, формулювання отриманих
висновків чи відповідей.
4) Рефлексія та результати: обговорення динаміки гри, її позитивних та
негативних моментів (зокрема частки участі різних студентів в обговоренні),
оцінювання, зворотнійзв’язок між студентом та викладачем [2, с. 66].
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Технології інтерактивного навчання можуть бути залучені до проведення
заняття як в аудиторії, так і поза її межами. Методика проведення заняття є
активною, тобто жоден студент не залишається без уваги і, у сприятливій
атмосфері, навіть пасивні студенти прагнуть бути активними учасниками.
Iнтерактивнi методи передбачають органiзацiю й розвиток дiалогового
спiлкування, яке веде до спiльного розв’язання загальних, але значущих для
кожного учасника задач. Iнтерактив виключає домiнування однiєї думки над
iншою. В ходi дiалогу студенти критично мислять, вирiшують складнi
проблеми на основi аналiзу обставин i вiдповiдної iнформацiї, зважують
альтернативнi думки, беруть участь у дискусiях, спiлкуються з iншими
людьми. Для цього на заняттях органiзується iндивiдуальна, парна i групова
робота, застосовуються дослiдницькi проекти, рольовi iгри, йде робота з
документами i рiзноманiтними джерелами iнформацiї, використовуються
творчi роботи тощо.
Таким чином, в сучасних умовах високої конкуренції iнтерактивнi
технологiї навчання iноземних мов студентами економічних спецiальностей є
перспективними, оскiльки визначають дiалог як провiдну форму навчальнопiзнавальної iнтерактивної взаємодiї та передбачають врахування основних
методичних принципiв навчання iноземних мов з точки зору комунiкативностi
й ситуативно-тематичної органiзацiї навчання. Використання iнтерактивних
методiв в органiзацiї навчання іноземних мов на економічних факультетах
пiдвищує якiсть професiйної та комунiкативної пiдготовки студентiв як
майбутнiх фахiвцiв.
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BASICS OF THE USA JUDICIAL SYSTEM
The abstract discusses the basics of the United States judicial system that is
renowned for having one of the most sophisticated judicial structures in the world.
As every day thousands of people, law enforcement officers, lawyers, judges,
government officials and even criminals, are involved in this system, it is crucial for
settling disputes for the sake of justice. The characteristics that make this system
special are related to its ability to operate successfully in a very large and diverse
country – the United States. Actually, one of the key instruments to achieve this
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success is a balanced and carefully ordered hierarchy that is issues relating to federal
law are controlled by several different federal courts. Beside, each state has its own
set of courts which adapt to the needs of its citizens.
Currently, learning how the judicial system works is quite useful even in case
one never needs to file a law suit, defends himself in court, claims damages from the
government or even pays a fine (a traffic ticket). So it is important to discuss what
different types of courts do, how judges are appointed and what is typical of the
basics of jury duty.
The essential elements of the U.S. judicial system are represented by courts and
participants of the trials.
As to the history, the U.S. legal system is partly inherited from English common
law and depends primarily on the system of justice, in which litigants present their
cases before a neutral party and the arguments expressed by lawyers are meant to
allow the judge or jury to determine the truth about the case. Written or oral
arguments, as well as evidence and testimony are collected by litigants and their
lawyers and presented to the court.
Regarding the ways how evidence and testimony are presented, how the trial
procedure, courtroom behavior and etiquette are regulated rules are designed to
ensure fairness and allow each party an opportunity to present the case properly.
According to the explanations about the workings of federal courts, the rules are
determined by committees that are composed of judges, professors and lawyers
appointed by the Chief Justice of the United States. After that the rules are approved
by the Judicial Conference of the United States and become law, though Congress
shall vote to reject or to modify them. State courts and local courts have their own
committees and procedural rules, sometimes adapted from the rules for the federal
courts.
The majority of legal disputes in the USA are settled in state courts,
though federal courts have significant power as well. Many of their rulings
become precedent, or a principle, law or interpretation of a law established by a court
ruling. Precedent is generally respected by other courts when dealing with a case or
situation similar to past precedent, this policy is known as “let the decision stand”
[2]. Nevertheless, precedent can sometimes be overturned or disregarded by a court,
but the policy generally provides continuity in courts’ interpretations of the law.
The way federal judiciary operates is separate for the executive and legislative
branches, but it often works with them as the Constitution requires. Generally federal
laws are passed by Congress and signed by the President. As to the judicial branch
it deals with the constitutionality of federal laws and resolves other disputes about
federal laws. Nonetheless, judges depend on the state government’s executive
branch to enforce court decisions.
At present “… the federal court system of the USA has three main levels:
district courts (the trial court), circuit courts which are the first level of appeal, and
the Supreme Court of the United States, the final level of appeal in the federal
system. There are 94 district courts, 13 circuit courts, all the courts in the federal
system work differently in many ways than state courts, the primary difference for
civil cases as opposed to criminal cases being in the types of cases that can be heard
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in the federal system’[2]. As to federal courts these are of limited jurisdiction, in
other words they can only hear cases that are authorized by the United States
Constitution or federal statutes. The federal district court is the starting point for any
case arising under federal statutes, the Constitution, or treaties. This type of
jurisdiction is called “original jurisdiction.” Sometimes, the jurisdiction of state
courts will overlap with that of federal courts, meaning that some cases can be
brought in both courts. The plaintiff has the initial choice of bringing the case in
state or federal court. However, if the plaintiff chooses state court, the defendant
may sometimes choose to “remove” to federal court [1].
It is a well-known fact that cases that are entirely based on state law may be
brought in federal court under the court’s “diversity jurisdiction.” Diversity
jurisdiction allows a plaintiff of one state to file a lawsuit in federal court when the
defendant is located in a different state. The defendant can also seek to “remove”
from state court for the same reason. To bring a state law claim in federal court, all
of the plaintiffs must be located in different states than all of the defendants, and the
“amount in controversy” must be more than $75,000 [2].
Criminal cases may not be brought under diversity jurisdiction. States may only
bring criminal prosecutions in state courts, and the federal government may only
bring criminal prosecutions in federal court. Federal judges and Supreme Court
“justices” are selected by the President and confirmed “with the advice and consent”
of the Senate and “shall hold their Offices during good Behavior” [1]. Judges may
hold their position for the rest of their lives, but many resign or retire earlier. They
may also be removed by impeachment by the House of Representatives and
conviction by the Senate. Throughout history, fourteen federal judges have been
impeached due to alleged wrongdoing. One exception to the lifetime appointment is
for magistrate judges, which are selected by district judges and serve a specified
term.
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У РОБОТІ ТУРИСТИЧНОЇ
АГЕНЦІЇ
В Україні туризм дуже швидко розвивається, задовольняючи тим самим
свій внесок в економічне, соціальне та культурне життя суспільства.
Враховуючи це, більшість людей мають можливість подорожувати світом, а
також, до цього списку можна віднести і працівників туристичних агенцій.
Спеціальність “менеджер туризму”, є дуже складною професію, оскільки це не
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тільки керівник і організатор туристичної діяльності, а ще й координатор
персоналу туристичної організації, який створює обслуговування туристичних
маршрутів і здійснює комунікативні контакти з діловими партнерами.
Зрозуміло, що знання іноземних мов є невід’ємною і дуже важливою
складовою роботи працівників сфери туризму, оскільки володіння іноземними
мовами дає можливість вирішувати професійні проблеми міжнародного рівня
різної складності.На сьогоднішній день, чим більше маєш знання іноземних
мов, тим більше шанс працевлаштуватися на кваліфіковану роботу [2, c.124].
Іноземна мова для працівника у туристичній агенції, це велика зброя, яка
допомагає створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру
представника іншої країни та менталітет його народу. Туризм дає змогу
відкриття нових кордонів, пізнання стародавніх культур, є наслідком
розширення власного досвіду у відкритті нових країн. Міжкультурна
комунікація посідає достойне місце у професійній діяльності. Чим вищий
рівень спілкування іншими мовами, тим вище конкурентоздатність фахівців
туризму на ринку праці [1, c.243].
У 21 столітті, працювати в туристичній агенції не легко, адже постійно
потрібно слідкувати за своїми туристами, які відпочивають в різних країнах,
також спілкуватися з діловими партнерами, застосовуючи іноземну мову. Чим
вище рівень знаньмови, тим краще працювати в сфері туризму, а також
підвищується посада працівника [4, c.48]. Починаючому працівнику у
туристичній сфері, зазвичай не вистачає знань суто з практичних тем. Навіть,
заповнюючи необхідні бланки іноземною мовою для відправлення туристів за
кордон, працівник може допустити помилкучерез те, що знання іноземної
мови є недостатніми.Варто пам’ятати, починаючий працівник, який тільки
влаштувався у туристичну агенцію, повинен володіти високим рівнем
іноземної мови, впевненості у собі, а також навичками ділової розмови, щоб
потім не виникло конфліктної ситуації з клієнтами, тому що більшість
туристичних агенціях мають уникати цього.
Головне пам’ятати мова йде не тільки про англійську мову, а й взагалі про
інші мови, хоч і англійська мова є міжнародною мовою, але знання інших мов
слугує також для саморозвитку і підвищення своєї посади. Таким чином,
отримання таких професійних навичок, слугує комунікативною
компетентністю працівників, зайнятих у різних сферах туристичних послуг.
Можна навіть не сперечатися з приводу того, що розвиток кар’єрного росту в
галузі туризму тісно пов’язаний зі знанням іноземної мови.Також можна
зазначити, що окрім володіння професійною мовою,“менеджер туризму” буде
мати достатній рівень продажу туристичних послуг [3, c.42].
Туристичні агенції, готелі, авіакомпанії, маркетинг, ведення переговорів,
рекламні тури, представлення фірми на міжнародних виставках, презентації,
конференції, ознайомлення зі спеціальними документами: патентами,
угодами, планами, письмове ведення необхідної ділової документації, готові
бланки та інші цінні папери, читання фахової літератури та інше, усе це дуже
тісно пов’язано з використанням іноземної мови, яка впливає в туристичній
агенції.
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Володіння іноземними мовами на достатньо професійному рівні у
туристичних агенціях значно підвищується інтегрованістю сучасного
покоління у міжнародний соціокультурний простір. Дивлячись на це,
фахівець, який володіє хоча б однією іноземною мовою, має готові навички
міжкультурного спілкування та володіє зарубіжним досвідом, зможе
пристосуватися до туристичного середовища й зробити свій професійний та
власний потенціал. Головне, це не тільки забезпечувати чудовий відпочинок,
а й вирішувати різноманітні професійні завдання, а також виконувати
туристичні послуги на достатньому рівні. Можна сказати, що знання і
володіння іноземними мовами , для працівників туристичних агенцій є одним
із головних знань [5, c.382].
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МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Виділення
білінгвальної
компетентності
менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності обумовлено реформуванням соціальнополітичної та економічної обстановки в країні, що актуалізує важливість
підготовки висококваліфікованих співробітників, здатних вирішувати
поставлені перед ними професійні завдання. Розробка критеріїв і показників
сформованості білінгвальної компетентності (далі БЛК) має особливе
значення в сфері кадрового забезпечення зовнішньоекономічного сектора,
професійна діяльність якого реалізується на території різних країн і
регламентується міжнародними нормативними документами.
З метою актуалізації та оптимізації процесу білінгвальної підготовки
здобувачів вищої освіти, розробки критеріїв і показників сформованої БЛК
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, було зроблено часткове
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опитування (67 співробітників) працівників Головного управління
зовнішньоекономічної діяльності на предмет залежності успішності
професійної кар'єри і зростання від сформованої білінгвальної компетентності
співробітників [1, с. 11]. Аналіз критеріїв та показників сформованості у
працюючих фахівців, показав, що найбільшого кар'єрного зростання досягли
ті працівники, які почали вивчати іноземну мову ще до закінчення закладу
вищої освіти, в спецшколах з посиленим вивченням іноземної мови (42%
співробітників); активного оволодіння і засвоєння іноземної мови у ЗВО
(34,2%); менших професійних висот досягли випускники, які почали більш
активно вивчати іноземну мову (за професійним спрямуванням), вже
впродовж виконання професійних обов'язків (16,5%); про успішну професійну
кар'єру свідчили лише 3,3% випускників, що розпочали вивчення іноземної
мови через 5-7 років після закінчення вузу; лиш 2,5% співробітників виявилися
задоволені розвитком професійної кар'єри, визначаючи невисокий статус і
рівень володіння іноземною мовою і 1,5% співробітників ухилилися від
відповідей та не виявили бажання брати участь в анкетному опитуванні. Все
це свідчить про гостру необхідність оптимізувати процес білінгвальної
підготовки студентів в процесі отримання професії на етапі вузівської
підготовки у закладі вищої освіти і визначити основні критерії та показники
сформованості досліджуваної компетентності [5, с. 136-138].
Як свідчать вище наведені дані опитування співробітників Головного
управління зовнішньоекономічної діяльності, більш результативне і
цілеспрямоване формування і розвиток особистості фахівця ЗЕД відбувається
саме в рамках навчання у вузі, оскільки в післядипломний період формування
білінгвальної компетентності відбувається найчастіше спонтанно, інтуїтивно,
нерегулярно, не послідовно при відсутності системи, що збільшує тривалість
етапів сходження фахівця до професійного зростання, не сприяє підвищенню
якості професійної діяльності, ефективному використанню внутрішнього
потенціалу
кадрів
і
адаптованості
організації
до
мінливих
зовнішньоекономічних факторів та співробітництва.
Протиріччя і фактори розвитку професіоналізму особистості
розглядалися в роботах І.А. Зимової, Е.Ф.Зеера, А.К. Маркової та ін., які
доводять, що в період професійного особистісного зростання виникають
протиріччя: між самою особистістю і зовнішніми умовами життєдіяльності;
між сформованими властивостями особистості і об'єктивними вимогами
професії і внутрішньоособисті причини. Розвиток внутрішніх професійних
якостей здійснюється поетапно і являє собою результат активної взаємодії
особистості студента з професійними групами [2, с. 140-149].
Головною умовою професійного становлення майбутнього менеджера
зовнішньоекономічної діяльності є ціла система професійних вимог,
обумовлених навчальною, освітньою та виховною діяльністю, в процесі
виконання якої і формуються нові якості професіонала.
Сучасний менеджер зовнішньоекономічної діяльності - це експерт, який
володіє необхідними знаннями в області професійної діяльності, має
сформовані комунікативні навички, вміє і бажає вдосконалювати свої знання
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та вміння. Білінгвальна компетентність розглядається як невід'ємний
компонент загальної професійної компетентності особистості фахівця ЗЕД.
Е.Ф. Зеер зазначає, що поняття «професійна компетентність»
визначається як сукупність знань, умінь, навичок, а також різних способів і
методів реалізації професійної діяльності [3, с.92]. Основними складовими
загальної професійної компетентності фахівця можуть бути:
- вузькопрофесійна компетентність як здатність особистості вирішувати
вузькопрофільні завдання, вміння оцінювати результати своєї праці,
самостійного пошуку нової інформації за фахом;
- партнерська компетентність забезпечує здатність особистості до ефективної
колективної діяльності та партнерства з іншими співробітниками,
відповідальність за реалізацію професійної діяльності;
- особистісна компетентність - готовність співробітника до систематичного
самоосвіти, підвищення професіоналізму, кваліфікації в професійної
діяльності, вміння рефлексувати, аналізувати результати своєї праці, здатність
долати професійну деформацію, відповідати постійно мінливих сучасним
вимогам і рухатися далі [4, с. 73-74].
На нашу думку, професійна компетентність майбутніх менеджерів ЗЕД
має обов`язково включати таку важливу складову як білінгвальна іншомовна
компетентність, що є необхідною вимогою ринку праці у формуванні
конкретного фахівця.
Адже, глобалізація та інтернаціоналізація економіки постійно корегує
кваліфікаційну характеристику майбутнього менеджера ЗЕД задля
підвищення його здатності адаптуватись до мінливих реалій майбутньої
професійної діяльності.
Крім того, умовах комунікації з представниками іншої культури, іншої
національності, студент може бути мотивований і отримати новий імпульс для
розвитку цікавості, розширення кругозору, до здійснення всіляких
зовнішньоекономічних комунікацій. Оскільки, є випадки, коли менеджер
зовнішньоекономічної діяльності, володіючи високим рівнем професійних
знань, навичок і вмінь, неактивно проявляє білінгвальну компетентність у
взаємодії з іншими людьми, потрапляючи в безпорадні ситуації в
іншомовному комунікаційному процесі.
Список використаних джерел:
1.Верещагін Е.М. Психологічна та методична характеристика
двомовності (білінгвізму). М .: Вид. Моск. у-ту, 2008. С. 11.
2.Де Цилла Р. Що означає білінгвальний?: Форми і моделі двомовного
навчання. М., 1995. № 6. С. 140-149.
3.Зеер Е.Ф., Психологія навчання іноземним мовам у вищій школі. M.:
Просвіта, 2011. С. 92.
4.Сафонова В. В. Соціокультурний підхід до навчання іноземним мовам.
M.: Вища школа, Aмcкоpгінтернешнл, 2014. С. 73-74.
5.Сафонова В. В. Вивчення мов міжнародного спілкування в контексті
діалогу культур і цивілізацій. Воронеж: ВИТОКИ, 2015. С. 136-138.
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
ЗАВДЯКИ ВИВЧЕННЮ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У наш час для сучасного та прогресивного українця не достатньо знань
рідної української мови. Це все пов’язане з тим, що весь прогресивний та
сучасний світ вже давно перейшов та спілкується найпоширенішими
іноземними мовами. Звичайно цими мовами є англійська, німецька та
французька. Саме ці три мови є найпоширенішими у європейських державах й
багатьох інших країнах світу. Вони використовуються абсолютно в усіх
сферах міжнародної діяльності.
Через це, знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Гарне знання однієї чи декількох іноземних
мов може покращити та спросити не тільки персональні робочі моменти, а й
підвищити власний авторитет серед колег та керівництва. Загалом людина, яка
володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, володіє кращими
здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з
людьми.
Не дарма стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти
людина». Тобто, чим більше мoв на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже,
кожна мова – це ключ, який відкриває двері дo чогось свого, дo чогось нового.
Для прикладу, англійська мова є офіційною мовою міжнародного
бізнесу та торгівлі, Інтернету та техніки, науки й мистецтв. 80% ділового
мовного простору займає саме вона [1]. Кожен з нас все частіше й частіше
стикається з нею у спілкуванні з партнерами по своїй роботі та на відпочинку.
Німецька мова є мовою техніки й фінансів. За останні п’ять років попит
на неї значно зріс, з’явилося досить багато німецьких партнерів та інвесторів.
Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, меблі, електроніка,
автомобілі та інше . Отже, потрібні люди, які можуть з цими імпортерами
вільно спілкуватися. Знання німецької мoви також вітається в
представництвах багатьох німецьких банків.
Французька мова є офіційною або адміністративною у різноманітних
спільнотах і організаціях (Європейський Союз, ООН). На разі, кількість людей
справді здатних спілкуватися французькою мовою — близько 200
мільйонів.Початок вивчення будь-якої нової іноземної мови для людини
починає розкривати перед нею нові можливості, робить її духовний світ
багатшим. Володіючи іноземною мовою, людина автоматично переходить на
вищий соціальний
ступінь, оскільки стає конкурентоспроможним
претендентом на високооплачувану посаду у тій сфері, в якій вона працює та
прагне досягти поставленого перед нею успіху [2]. Головним є подолання
мовного бар’єру.
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Можна, також, наголосити на тому, що у вивченні іноземних мов є багато
переваг. Якщо це мови однієї або суміжних груп (майже всі європейські), то їх
внутрішня структура багато в чому схожа: з граматикою не виникає проблем,
а у лексиці практично одна і та ж етимологія – латинська. Дивним фактом є
те,що кожна наступна іноземна мова буде засвоюватися простіше та швидше,
оскільки європейські мови в своїй більшостіє дуже схожими і їх порівняння
між собою стає набагато простішим [3]. Також, завдяки знанню іноземних мов
стираються усі кордони у спілкуванні з людьми по всьому світу, що є дуже
великою перевагою особисто для людини .
Список використаних джерел:
1. Важливість вивчення мов. URL: http://clubinternational.com.ua/?p=233.
2. Професійна самореалізація особистості та її дослідження в сучасній
науці.
URL:
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/38878/1/Tverdokhlebova_Profesiina_samorealizatsiia_2018.pdf.
3. Важливість вивчення іноземних мов в умовах сьогодення.URL:
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ВАЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В умовах сyчасного свiту, високого розвитку науки і тeхніки, стрімкого
накoпичення та оновлeння інформації, важливо викликати у людини iнтерес
до накопичення знань, нaвчити її вчитися. Сьогoдення постійно вимагає від
індивіда адеквaтних змін. Першочeргово набуває значення сиcтема вищої
освiти як один iз факторів, що впливає на прoфесійне станoвлення особистості.
На даному етапі розвитку суспiльства, особливого значення набуває
оргaнізація самоcтійної роботи студентiв, яка у свою чергу являється
формyванням творчої особистостi, що здатна на саморoзвиток, самоосвіту.
Сучасна людина повинна навчaтися сприймати та аналізувати вeликий обсяг
нової інфoрмації, критично ставитися до її оцiнки, вміти аналiзувати.
Вчeні розглядають поняття «самоcтійна робота студентів» у двoх
значеннях: ширoкому – як активну пізнaвальну творчу діяльність стyдента,
присyтню у бyдь-якому виді навчальних занять, і у більш вузькому знaченні –
як один з видів навчaльних занять під методичним керiвництвом викладача,
але без його осoбистої участі. Таке пoняття розглядав тaкож і відомий
наyковець П. Підкасистий, якій розрізняє самоcтійну роботу та самостійну
діяльнiсть студентів. Самостійну роботу вчeний трактує «як дидактичний зaсіб
навчання, штyчну педагoгічну конструкцію» [1, с. 45], за допомогою якoї
виклaдач організує діяльність сyб’єктів навчання як на зaнятті, так і під час
виконання домaшнього завдання.
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Голoвна мета самостiйної поза аудитоpної роботи з інoземної мoви –
формування мовлeннєвої, навчaльної, професійної компетeнції, розвиток
сaмостійності як риси особистoсті, формування позитивнoго відношення до
процeсу безперервнoї самоосвіти. Своєріднiсть дисципліни, інозeмна мова,
полягає у формyванні вмiнь і навичок кориcтування інозeмною мовою як
заcобом створeння й підтримання міжособистих зв'язків та засобом отpимання
профеcійної інформації [2].
Однак, не завжди диферeнційовано і достатньо направлeно організована
самостійна навчaльна робота з активною і пасивною лeксикою. В результaті
цього важливі лeксичні одиниці та грамaтичні конструкції залишаються
незаcвоєними, що уcкладнює подальшу роботу з ними в пeвних мовних
ситуаціях. Згідно з дyмкою Л. Н. Філімонової, самостійна pобoта з інoземної
мови повинна базуватись на таких принципах [3, с. 30- 31]:
1. Змiст кожної самоcтійної роботи повинен мати кoнкретну практичну,
навчaльну, виховну та рoзвиваючу мету.
2. Студент повинeн чітко розуміти оcновну мeту самоcтійної роботи, яка
повинна планyватися таким чином, щоб можна було б вcтановити
взаємозв’язок між завдaннями, сиcтематизувати і узагальнити свої мовні
знання і ствoрити загальну сиcтему роботи по вивченню мoви.
3. Самоcтійна робота має бyти цiкавою за формою, мати емоцiйний вплив.
Тeксти повинні бути інфoрмативними, актуaльними.
4. Самoстійна робота повинна мати творчий характeр та не мати
механічне направлення на повтoрення студентом пройдeного матeріалу на
занятті.
5. Кожна сaмостійна робота повинна мати чiткі методичні вказівки та
пояснeння, письмові метoдичні пам’ятки, засoби самоконтpолю і
взаємоконтрoлю.
6. Студент повинeн володіти основами наyкової органiзації самостійної
навчальної роботи, знати особливoсті своєї пам'яті та уваги [4].
Одним із способів зацікaвлення та заохочeння студентів до самостiйної
роботи є застосування новiтніх інформаційно-комунікаційних теxнологій.
Серед них можна виділити наступні:
1. Електронні словники (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman Dictionary,
Macmillan English Dictinary та інші), що надають можливiсть швидко
знаходити слово з усіма його значeннями та можливими грамaтичними
формами, прослухoвувати озвyчену транскрипцiю та розглядати приклади
речeнь з даним словом, щоб краще зрoзуміти його значeння у різних
контекcтах.
2. Електроннi перекладачі, що дозволяють переклaдати великі текcти
(Prompt, Magic Goody та інші), хоча вoни не завжди дaють переклад, що
відповiдає усім синтаксичним та стилiстичним нормам мови, протe можуть
застосовуватись студeнтами для самостійної роботи з текстoм (для отримання
головної дyмки тексту).
3. Програми для вивчення інозeмної мови, орієнтовані на аудиторію з
пeвним рівнем вoлодіння мовою, можуть aктивно використовyватися на
різних етапах роботи з лeксичним та граматичним матеpіалом.
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4. Програми для тестування з іноземної мови (електрoнне тестування з
TOEFL, IELTS та ін.) слyжать для перeвірки та контролю знань, визначeння
загального рівня володіння інозeмною мовою.
5. Використання відеоматеріалів. Робoта з такими матеріалaми
урізнoманітнює види діяльності стyдентів, підвищyє рівень мотивaції
вивчення інoземної мови, дає можливість працювaти з автентичними зразкaми
мови, що є особливо актyальним з огляду на відсyтність іншомовного
отoчення. Такий вид роботи забезпечує найточніше відображення мови у
кориcтуванні, тому що вона вживається конкpетними мовцями, тіcно
пов’язана з певною мовлeннєвою ситуацією, а її комунікативнa мета
пiдсилюється цілим рядом візyальних закодованих немовниx характериcтик
(пози, мімiка, жести) [5].
Тaким чином, самoстійна робота стyдентів є важливим та невід’ємним
аспектом навчального процесу. Вона охoплює різні напрямки вивчення
іноземної мови і значною мiрою визначає резyльтати та якість засвoєння
дисципліни. Систематичне виконання самостійної роботи допомагає
виховувати відчуття відповідальності, дисциплінованості та обов’язку.
Список використаних джерел:
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2. Рибачук К. Роль самостійної роботи студентів при вивченні іноземної
мови у немовних ВНЗ. URL: http: irbis-nbus.gov.ua.
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организации домашней работы студентов по английскому языку. М.:
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТІВ
Ціла низка європейських мов виступають «неідентичними самі собі на
всій території свого поширення» [1, с. 9]. Це стосується й німецької мови, яка
є єдиною офіційною мовою в Німеччині (близько 80 млн. носіїв), Австрії
(7,5 млн. носіїв) та Ліхтенштейні. У таких країнах, як Швейцарія та
Люксембург німецька мова є рівноправною з іншими державними мовами. У
Бельгії та Італії вона є регіональною. Кожна мова є гетерогенною, що
проявляється у її різноманітних варіантах, які, в свою чергу, визначаються
поширенням у просторі тих або інших мовних одиниць (напр., у формі
діалектів) та суспільною сферою їх використання. Нині ж відомо, що діалекти
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були первинними у творенні будь-якої сучасної мови, адже вони розвивалися
та стверджувалися упродовж своєї мовної історії [2,с.289]. У Німеччині, не
зважаючи на феодальну роздробленість, що тривала певний час, діалекти
вважались процесом дуже складним і суперечливим. Проте вони зберегли
свою головну роль набагато довше, ніж в інших мовах. При формуванні
писемної мови витіснення діалектів відбувалося дуже повільно.
Переплітаючись в єдину мову в процесі розвитку загальнонаціональної мовної
норми, частина діалектних явищ, особливо в області лексики, увійшла в
національну мову. Фонетичні, словникові та граматичні особливості місцевих
діалектів виявилися дуже стійкими протягом всієї історії розвитку
загальнонаціональної мови, істотно пояснюючи шляхи формування
літературної мови і взаємини між історією мови та історією народу.
Хронологічно мовознавці розрізняють три періоди в розвитку німецької мови:
давній, середній і новий [3, с. 66-69]. У давній період головною відмінністю
пануючих в той час верхньонімецьких, нижньонімецьких і нижньофранкських
діалектів був консонантизм, який отримав абсолютно особливий характер
завдяки так званому другому пересуванню глухих приголосних. Найбільшого
поширення зазнало пересування глухих t, p, k. У середині слова між голосними
вони у всіх верхньонімецької діалектах перейшли у відповідні подвоєні
спіранти [t> ss, p> ff, k> hh]. Р перейшло в pf тільки в південно-німецьких і
деяких центральних діалектах. Так як ці діалекти лягли в основу літературної
мови, то в сучасній німецькій мові ми знаходимо усюди pf замість
прагерманського p (гот. Pund, новогерм. Pfitnd, лат. Papa, новогерм. Pfaffe).
[4,с.25-27].
У давній період (з VIII по XI ст.) завершився процес редукції кінцевих і
ненаголошених складів, тобто повні голосні цих складів змінилися
ненаголошеною голосною «ə», позначеної в рукописах і збереженої дотепер
буквою «е». Завдяки цьому згладилася відмінність основ на «а» і «г» у
відмінюванні іменників. Словники – глосарії (переклад з латинської мови), що
є найдавнішими пам’ятками німецької мови, також довгий час переписувалися
відповідно своєму діалекту. У середній період особливо різко відрізняються
один від одного верхньонімецькі і середньонімецькі тексти, що містять безліч
діалектних особливостей. Словник ще близький до давньо-верхньонімецької,
багато архаїзмів в діалектних формах: множина допоміжних дієслів, wir birn, ir
birt замість пізнішого sin, sit, розрізняються давальний і знахідний відмінки
множини особових займенників 1-го особи uns і unsich. Пізніше в баварському
і середньо-німецькому діалектах з’являються нові дифтонги au, еi і еu, перехід
дифтонгів оu, uе і еu в прості довгі голосні. Майже всі короткі головні у
відкритих складах подовжені: geben, nehmen, fahren, sagen [5]. У новонімецький період єдність досягнуто в області правопису і морфології. У
лексичному ж відношенні Північ і Південь, Схід і Захід мають значні
розбіжності на рівні розмовної і частково письмової літературної мови. Так,
різні області Німеччини і тепер мають свої особливі назви для деяких речей
повсякденного вжитку, для ремесел і знарядь праці, для їжі і т.д. Порівнюючи,
наприклад, два тотожних за змістом меню берлінського і віденського
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ресторанів, можна дійти висновку, що вони написані різними мовами. “Столяр”
в північній Німеччині називається Tischler, у південній – Schreiner, “м’ясник” у
північній Німеччині – Fleischer, у південній – Metzger, на півночі говорять
Sonnabend, dieses Jahr, на півдні – Samstag, heuer. Кельнський собор називається
der Kölner Dom, страсбурзький – das Strasburger Munster. В окрузі Лейпцига
замість gehen скажуть duseln, latschen, schlumpen, zotteln або замість reden –
bapeln, labern. А берлінець зі словом Affe зв’яже багато фразеологізмів і стійких
словосполучень: lackierter Affe, Affenhitze, ik denke, der Affe laust mir і т.д.
Незважаючи на всі реформи, вона зберегла ще деякі особливості вимови,
що давно вже зникли в розмовній мові. Так, в ново-німецькій мові всі s перед
r, l, т, п, р, t, w перейшли в звук љ, тобто сер.-верхньонім. snidan –
нововерхньонім. schneiden, сер-верхньонім. swimmen – нововерхньонім.
schwimmen. На письмі, однак, звук љ, що зазвичай позначається трьома
буквами sch, перед t і р, все ще позначається буквою s. У нижньонімецьких
діалектах цей перехід s > st не знайшов місця, народ у північній Німеччині і
донині говорить slagen, swimmen і т.д. [5]. Територіальні діалекти актуальні й
до сьогодні. В історичному сенсі можна говорити про низку ланок, що ведуть
від діалекту до літературної мови. До найбільш характерних належать так
звані міські діалекти. Вони характерні тим, що в них усунені найбільш яскраві
фонетичні, граматичні та лексичні ознаки діалекту, але зберігаються інші його
особливості. Прикладом такого діалекту – берлінський діалект у північній
Німеччині. В основі – нижньонімецький діалект, але завдяки швидкому
зростанню Берліну як столиці, впливу школи, преси, військової служби тощо,
діалект все більше наблизився до літературної мови і поступово
нижньонімецький діалект позначається лише в артикуляції і ряді окремих слів
та ідіом. І той факт, що сучасні берлінці в усному спілкуванні часто плутають
форми давального і знахідного відмінків особових займенників (наприклад,
mir замість mich і навпаки). Це пояснюється тим, що берлінський діалект, як
усі нижньонімецькі, мав тільки одну форму для давального і знахідного
відмінка –mir [4,с.82]. Однак кожен етнос відрізняється від іншого,
насамперед, своєю мовою, і своєю культурою, тому, як і будь-який етнос, так
і будь яка мова "вимагає" існування тих ідентифікуючих чинників у
життєдіяльності свого народу, спроможних відрізняти її від інших народів,
оскільки "мовна територія фактично є культурною територією" [6, с.192]
проживання того або іншого народу, тобто головним виразником того або
іншого етносу. Можна зробити висновок, що діалекти є складовою частиною
національної мови та національної культури, здатні розповісти історію тієї чи
іншої місцевості і є, за словами Гете, тим елементом, з якого душа черпає
дихання, хоча вони вже багато в чому пристосувалися до загальних норм мови.
В зв’язку з тим, що з розвитком цивілізації в діалекти постійно входять нові
слова, що позначають важливі культурні, політичні, наукові та технічні
поняття, то загальнонаціональна мова, у свою чергу, все більший вплив
здійснює на територіальні діалекти. Тому, з розвитком прогресу нівелювання
діалектів буде зростати, тим паче, що діалекти, як правило, не мають своєї
писемності. Отже, не можна ігнорувати той факт, що регіональні діалекти (як,
наприклад, нижньонімецький) продовжують все ще виконувати
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комунікативну функцію (наприклад, на півночі Німеччини це – мова сільської
місцевості, виробнича мова і т.д.).
Список використаних джерел:
1. Домашнев А.И. Очерк современного неметкого язика в Австралии. М.:
Высшая школа, 1967. 180 с Марченко Н. В. Історичний аспект наукових
досліджень німецької мови. Мовні і концептуальні картини світу. 2007. Вип.
22, ч.2. С.12–20.
2. Серебренников Б. А. Общее языкознание: формы существования,
функции, история языка. М.: “Наука”, 1970, с. 62-71.
3. Домашньов А.І., Копчук Л.Т. Особливості діалектно-літературних
взаємовідносин в національних варіантах німецької мови. Лексика и
лексикографія. М., 2000, с. 82-84
4. Григорьева О.П. Исторические особенности немецких диалектов. Вестник
ВГУ, Серия “Лингвистика и межкультурная коммуникация”. 2005, № 1.
5. Bynon Th. Historical Linguistics. Cambridge: University Press, 1996. 310 p.
Yulia Klishchuk
Scientific Supervisor: Matsera O.A., Senior Lecturer
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
STUDY OF THE ENGLISH LANGUAGE USING THE FILMS
The use of innovative technologies in the process of mastering English helps to
increase the motivation of students to study it. Modern technologies give us new
opportunities for improving the learning of foreign languages through the use of new
forms of learning, one of which can be called video lessons.
Many scientists: Bobilyova O.O., Barmenkova O.I., Sherman J. worked on
studying this topiс.
The main aim of this article is to study the impact of using films to motivate
students to learn English.
To hear and understand a foreign language is one of the important language skills
necessary for a full-fledged communication. You need to be in the appropriate
linguistic environment to develop this skill. If there is no such environment, English
films will help in its creation. The film is a great tool for the practical use of language,
as well as to facilitate the process of intercultural learning. Today, people from
different countries and cultures speak English all over the world. Culture has a great
influence on the communication process, so it is useful for teachers to carry out such
classes and use such kinds of activities as different dialects, customs and other
components of culture that affect the interrelationships between different groups. A
large number of films contain excellent examples of intercultural communication and
are very useful sources for teachers. Additional reasons for using teachers' films at
classes and encouraging students to watch movies in English are:
- films combine pleasure and learning, telling a story that captures and keeps
the viewer's attention;
- films simultaneously turn to different senses and channels of cognition. For
example, a spoken language is supplemented by visual elements that
facilitate the understanding of dialogues and stories by students;
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- students are given a real spoken language;
- films capture viewers, turn to their feelings and make them sympathize with
the main characters;
- films usually come with subtitles, which facilitate understanding and
improves reading skills [1, c.125].
Films cannot replace real communication; they can provide routine preparation
for a variety of situations by promoting awareness and sensitivity development. The
study of stereotypes, ethnocentrism and acculturation in theory can be flat and
impolite. But if we experience intercultural contact in our own experience, we will
begin to understand this [2, c.21.]. In order for the viewing of English films to
become not only pleasant for students, but also productive process, the teacher needs
to organize it correctly. First, the film must be in line with the interests and age of
the students, so as not to discourage the desire to watch films in the original
language. It is better to choose the film that the students have already seen in their
native language and remember its plot. Thus, they will be guided in events; will be
able to understand most of the replicas of heroes.
Secondly, try to choose a film where the heroes will speak on everyday topics.
For starters, sitcoms, family films, cartoons are suitable. The vocabulary of such
films is not saturated with terms, but is rich in spoken language idioms. In literary
works and grammar textbooks, they are much less common. After all, their
knowledge and distinguishes a person for whom English is not native, from the
native speaker.
After watching a film or series with your students, select an excerpt that you
would like to disassemble. Write unknown words, interesting phrases and unfamiliar
grammatical constructs. Encourage students to write independently their own
examples with new lexical units. A breakdown is considered to be complete only
when students do not have unfamiliar or obscure phrases.
For a quick English acquisition, use the Shadowing technique in the classroom.
Its essence lies in repeated repetition of the authentic language of the speaker. The
method develops understanding by hearing, improves pronunciation and helps to
remember even complex grammatical constructs and phrases. Suggest a movie
snippet to a topic of 3-5 minutes. The student`s task is to repeat each character’s
phrase. In this case students must catch the pace of the language of the actors and
intonation. It is necessary to repeat 3-7 times, until the students remember the basic
phrases and grammatical constructions [3, c.2].
The effectiveness of the use of a video depends on the rationally organized
structure of video work, as the educational capabilities of the video film coincide
with the objectives of training. Having studied the use of video materials, we observe
the following impact on students: attention management; influence on the amount of
memory; emotional impact, which increases motivation for learning, promotes the
intensification of the educational process and creates favorable conditions for the
formation of communicative competence of students.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
В наш час значення вивчення іноземних мов майбутніми фахівцями
значно вище, ніж раніше, це зумовлено тим, що у сучасному світі існування
будь якої цивілізованої країни неможливе без співпраці зісвітовою
спільнотою. Тому проблема викладання іноземних мов у ЗВО є актуальною.
Як показує практика, той рівень володіння іноземною мовою
професійного спілкування, який наявний у сьогоднішніх випускників ЗВО
залишається далеким від задовільного. Можна виділити декілька очевидних
причин,які передують цьому.
По-перше - рівень мовної підготовки, з яким колишні учні
загальноосвітніх шкіл та, особливо, сільська молодь вступає у ЗВО є
недостатнім. У зв'язку із невеликою кількістю годин, що заплановані
навчальним планом першого курсу на вивчення іноземної мови, викладач
часто не взмозі починати роботу з вивчення спеціальної термінології та
читання спеціальних текстів за фахом. Такі часові рамки дозволяють лише
почати ознайомлення студентів з основами іншомовної підготовки.
По-друге - не усвідомлення студентами важливості вивчення іноземної
мови, для подальшої професійної діяльності і, як наслідок, відсутність
мотивації для опанування матеріалом.
По-третє – безпосередньо недостатня кількість годин, які виділяють ЗВО
для вивчення іноземних мов.
Через це викладачі завжди знаходяться у пошукуе фективних форм
мотивації студентів, прийомів, які б дозволили за обмежений період
сформувати у студентів необхідні фахові знання та можливість ефективно
користуватись ними. З оглядом на це у викладачів сформувалась своя
методологія викладання іноземних мов. Серед основних методик викладання
іноземних мов можна виділити дві найпопулярніших: класичну та
комунікативну. Перша зосереджує свою увагу на чотирьох аспектах:
аудіюванню, говорінню, граматиці та читанню. Її перевага полягає в
довгостроковому результаті та комплексному вивченні всіх аспектів мови.
Комунікативна методика навпаки ґрунтується на двохосновних аспектах:
говорінню і аудіюванню, що в свою чергу дозволяє студентам глибше
зануритися в іншомовне середовище.
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Провідну роль у навчальному процесі відіграють практичні заняття, під
час яких студенти ознайомлюються з новою лексикою, опрацьовують
автентичні тексти, вчаться використовувати здобуті знання на практиці.
Розв’язання комунікативно-пізнавальних завдань здійснюється завдяки
різноманітним сучасним засобам іншомовного спілкування: рольові ігри,
навчальні ситуативні завдання, парні та групові форми роботи тощо.
Основними підходами до навчання іноземної мови за професійним
спрямуванням також залишається особистісно-діяльнісний і комунікативнокогнітивний, у центрі уваги котрих є особистість студента, урахування його
особливостей, можливостей та здібностей.
Контроль за діяльністю студентів здійснюється завдяки оцінюванню як
процесу, так і результату. Більшою мірою використовують спосіб
підсумкового контролю, до якого належать письмовий звіт самостійної роботи
та розроблений студентами матеріал, підкріплений усними відповідями
Наступним, не менш важливим, питанням є питання пошуку та відбору
навчального матеріалу, який є основою змісту навчання англійської мови за
професійним спрямуванням. У немовному ЗВО універсальною дидактичною
одиницею професійноорієнтованого навчання є автентичний текст, який надає
фактологічний матеріал для організації навчального спілкування. Від змісту
тексту залежить ефективність організації навчальної інтерактивної діяльності
з розуміння смислової інформації та результативність засвоєння
термінологічної лексики при вживанні її у висловлюванні студентів. Тексти за
фахом є джерелом словникового запасу студентів, прикладом вживання
термінологічної лексики у контексті, що допомагає конкретизувати значення
слів, пояснити й уточнити випадки їх вживання відповідно до усталених
мовних норм і стандартів[1, с.10].
Проте, дослідники у галузі викладання іноземної мови наполягають на
вироблені концепції, яка б дозволила наблизити якість навчання іноземних
мов у ЗВО до європейських стандартів. Для побудови такої концепції
необхідно враховувати рекомендації Комітету з питань Ради Європи та
програми "Англійськамова для професійного спрямування" [2, с.35].
Певною мірою подолання цієї проблеми можливе, якщо почати
застосовувати такі методи викладання, які б не тільки передавали сукупність
знань, а й забезпечували оптимальний розвиток особистості загалом. Особлива
увага в цьому приділяється застосуванню новітніх технологій [3, с.30].
У процесі навчання студенти ЗВО мають набути такого рівня компетенції
в іноземній мов і свого професійного спрямування, який би дозволив їм брати
участь у наукових конференціях за кордоном, та встановлювати усні контакти
із закордонними фахівцями [4, с.24].
Отже, можна зробити висновок, що іноземна мова професійного
спрямування є обов'язковим компонентом фахової підготовки спеціаліста.
Аналіз джерел проблеми дозволяє зробити висновок про необхідність
створення таких умов навчання, які б сприяли формуванню "мовної"
професійної компетенції у майбутніх випускників ЗВО та підготували б їх до
здійснення ефективної комунікативної взаємодії у майбутньому професійному
середовищі.
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MAJOR CHARACTERISTICS OF JUDICIARY SYSTEM OF GREAT
BRITAIN
The study of different sources proves that the structure of the court system in
Britain is many-layered. As in many countries the courts in Great Britain are divided
into two large groups: criminal courts and civil courts. Besides, there are many
special tribunals – independent judicial bodies that are set up by the British
Parliament. According to official regulations Criminal courts are Magistrates' Courts
and Crown Courts. Magistrates' Courts are the courts of first instance, so cases that
involve minor offences begin and end there. While cases that involve more serious
offences normally start in Magistrates' Courts before being referred to higher courts,
that is Crown Courts, for trial. Crown Courts deal with serious cases such as murder,
rape, arson, armed robbery, fraud, and the like. As to civil courts, these include
county courts as the courts of first instance, and the High Court as a higher court. At
present jurisdiction of county courts is statutorily unlimited, and the number of cases
tried at this level is quite big.
The High Court of Justice consists of three separate subdivisions, namely: the
Queen's Bench Division, the Chancery Division and the Family Division. All these
subdivisions are independent of each other and deal with different cases, both
criminal and civil. As to appeals against decisions of the High Court and the Crown
Court, according to the law these may be taken to the Court of Appeal with its
Criminal and Civil divisions. A few appeals are heard before the House of Lords,
which is the ultimate court of appeal for civil cases throughout the country.
Studies prove that the United Kingdom does not have a single body of law
applicable throughout the realm. While Scotland has its own distinctive system and
courts in Northern Ireland, certain spheres of law differ in substance from those
operating both in England and Wales. Still, a common feature to all UK legal
systems, that is the one that distinguishes them from many continental systems, is
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the absence of a complete final code, due to the fact, that legislation and unwritten
or common law are all part of the "constitution" [1].
Figures show that the main civil courts in England and Wales are 218 county
courts for small cases and the High Court, which is divided into the chancery
division, the family division, and the Queen's Bench division together with the
maritime and commercial courts, for the more important cases. In comparison, in
Scotland, civil cases are heard at the sheriff courts (corresponding roughly to the
English county courts) and in the Outer House of the Court of Session, which, in
fact, is the supreme civil court in Scotland. As to appeals, they are heard by the Inner
House of the Court of Session. Trial by jury in civil cases is common in Scotland
but it is very rare in the rest of the United Kingdom.
Traditionally, all contested cases receive a jury trial, with cases involving
persons under 17 years of age being heard by justice of the peace in specially
constituted juvenile courts [2]. In this case, appeals may be heard successively by
the Crown Court, the High Court, the Court of Criminal Appeal, and in certain cases
by the House of Lords. In comparison, in Scotland, minor criminal cases are tried
without jury in the sheriff courts and district courts, and more serious cases with a
jury in the sheriff courts. In Scotland, the supreme criminal court is the High Court
of Justiciary, cases are heard by a judge sitting with a jury. Besides, it is also the
ultimate appeals court.
The type and maximum level of sentence for each offence in the United
Kingdom is fixed by the Parliament of the country in special statutes that are known
as Acts of Parliament. Some offences have a maximum of life imprisonment: these
include manslaughter and rape. In such cases the judge has complete discretion
when sentencing: the offender may be sent to prison or receive a shorter term, or a
non-custodial sentence may be passed. The only exception is murder which carries
a mandatory life sentence [3].
There are four main types of sentence in the UK: prison is the punishment for
the offenders who sometimes spend half their sentence in prison, and the rest on
license in the community. For some this will mean wearing an electronic tag,
severely restricting where they can go. If they break the conditions of their license,
they can be sent back to prison for the rest of the sentence. Community sentences
combine rehabilitation with activities carried out in the community, such as unpaid
work to remove graffiti or clear up litter, getting treatment for drug addiction or
keeping to a curfew. Fines are the most common type of sentence, and these are for
less severe offences. The amount is set by the court after considering the seriousness
of offence and the offenders’ ability to pay. Discharges are used for the least serious
offences for which the experience of being prosecuted and taken to court is thought
to be punishment enough. However, if an offender commits another crime within a
set period, a sentence for the original offence as well as a new one can be given [2].
Central responsibility for the administration of the judicial system of the United
Kingdom lies with the Lord Chancellor who also heads the judiciary simultaneously
serving as a cabinet minister, as speaker of the House of Lords and the home
secretary. Judges are known to be appointed by the crown, on the advice of the prime
minister, Lord Chancellor, or the appropriate cabinet ministries. Overall, the United
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Kingdom accepts the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice
with reservations.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Туризм – потужний засіб і форма міжкультурних зв’язків, які сприяють
інтенсифікації міжнародних контактів, розширенню кордонів, що має
наслідком відкритість іншим країнам і взаємозбагачення різних культур.
Надзвичайної важливості набуває правильна організація туристичної
діяльності в сучасному суспільстві, тобто менеджмент туризму і рівень
міжкультурної підготовки спеціалістів сфери туризму.
Виходячи з основного прийнятого в науці поняття «менеджер туризму»,
слід зазначити, що він не лише контролює й координує роботу інших
робітників туристичної організації, організовує обслуговування на
туристичних маршрутах, а також здійснює комунікативні контакти з діловими
партнерами, представниками інших країн. Очевидно, що міжкультурна
комунікація і взаємодія посідає чільне місце у професійній діяльності
менеджера туризму.
Важливість формування готовності до міжкультурної комунікації у
менеджерів туризму пояснюється, насамперед, тим, що для них головним
видом діяльності є саме комунікація, вирішення комунікативних завдань. Для
майбутнього спеціаліста необхідними умовами успішної професійної
діяльності є усвідомлення особливостей процесу комунікації, володіння
прийомами вербальної й невербальної комунікації, комунікативними
стратегіями і сформована комунікативна компетенція, яка містить у собі
здатність використовувати іноземну мову для досягнення професійно
значущих цілей [2, c.50].
Іноземна мова для менеджера сфери туризму – це один із інструментів,
який допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й
створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника
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іншої країни та менталітет його народу. Здатність якісно здійснювати
професійне іншомовне спілкування значною мірою сприяє підвищенню
конкурентоздатності фахівців сфери туризму на ринку праці [1, c.43].
Починаючому менеджеру, колишньому студенту, часто не вистачаєне
стільки практичних знань, скільки незнання іноземної мови. Так, наприклад,
турист виїжджає за кордон і йому необхідно заповнити бланки чи інші
документи іноземною мовою, і прямий обов’язок працівника тур фірми
допомогти клієнту в цьому. Все це веде до формування комплексу «страху
невідомого», невпевненості в собі, що, безумовно, позначається на його
компетентності та якості виконаної роботи. Слід зазначити, що випускник
факультету туристичного профілю повинен мати не тільки професійні знання,
уміння і навички, а й володітиіноземною мовою професійного спрямування.
Саме знання іноземноїмови професійного спрямування для фахівця, що
працює в сфері туризму, є ознакою його професійної компетентності.
Мова йдеться не про англійську мову взагалі, яку можна вивчити на
курсах, а про підготовку англійської мови професійно-орієнтованого
спрямуваннядля фахівців, що працюють у сфері туризму, що має відповідну
термінологію та специфіку. Таким чином, отримання навичок професійноорієнтованого спілкування, забезпечує формування комунікативної
компетенції працівників, зайнятих у різних сферах ринку туристських послуг.
Не можна не погодитися з тим, що можливість кар’єрного росту в галузі
туризму безпосередньо пов’язана зі знанням іноземної мови. При цьому, якщо
рівень мовної компетентності, наприклад, обслуговуючого персоналу готелю
може зводитися до знання деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень
мовної підготовки фахівців, що займаються туроператорською або
турагентською діяльністю, повинен відповідати всім вимогам професійної
мовної підготовки. Також не можна не погодитися і з тим, що
висококваліфікований фахівець з професійним знанням іноземної мови буде
конкурентоспроможним на ринку праці [2, c.49].
Професійно-туристична діяльність, пов’язана з використанням іноземної
мови для вирішення різноманітних завдань охоплює: спілкування з
іноземними клієнтами, налагодження контактів із туристичними агенціями за
кордоном, ведення переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури,
взаємодія з авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною, представлення
фірми на міжнародних виставках, презентаціях, конференціях, а також
ознайомлення зі спеціальною документацією (угодами, патентами, планами
тощо), письмове ведення необхідної фахово-ділової документації, заповнення
бланків та інших документів, робота з діловою кореспонденцією, читання
фахової літератури та інше, що потребує високого рівня знань іноземних мов
[3, c. 116].
Нині завданням фахівців є не лише забезпечувати комфортний
відпочинок своїх клієнтів, а й, володіючи належними особистісними і
професійними якостями, успішно вирішувати різноманітні професійні
завдання і потреби користувачів туристичних послуг. Тому володіння
іноземними мовами менеджерами сфери туризму є одним із головних
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чинників, після спеціальних знань, що сприяють ефективній майбутній
професійній діяльності.
Отже, необхідність володіння іноземними мовами на належному
професійному рівні менеджерами туризму значно посилюється інтегрованістю
сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З огляду на це,
фахівець, який володіє принаймні однією іноземною мовою та має сформовані
навички іншомовного спілкування, зможе адаптуватися до полікультурного
середовища й реалізувати свій професійний та особистісний потенціал.
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СЛІВ-СЛЕНГІЗМІВ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У сучасній лінгвістичній науці тривають дискусії про різні методи
дослідження молодіжної мови, до якої лінгвістичної категорії її слід віднести,
про функції, які вона виконує, і навіть про те, чи існує вона як цілісне явище,
тобто чи потрібне узагальнююче визначення Jugendsprache взагалі. Увага до
цього явища пояснюється, тим, що молодіжна лексика має свої, не характерні
для літературної мови особливості, що здійснює вплив на розмовну мову та на
загальномовний стандарт.
Лексика німецької молоді за останні десятиліття стала предметом
ретельного та все стороннього вивчення у зарубіжній та вітчизняній
лінгвістиці (Н. Henne, М.Heinemann, Н.Ehmann, Е.Береговська, В. Дєвкін,
А. Домашнєв, Е. Коломієць та ін.).
І хоча молодіжна мова часто суттєво оновлюється, вона не втрачає своїх
загальних характерних рис – яскраву образність, підвищену виразність та
експресивність з великою кількістю слів, що підсилюють основне значення, а
також спрощену побудову фраз. Актуальність вивчення німецького
молодіжного сленгу зумовлена швидкою змінюваністю лексичного складу
молодіжного сленгу, який на кожному етапі свого розвитку потребує нових
досліджень.
Лексикон сучасних молодих людей змінюється дуже швидко. Нові
молодіжні сленгізми швидко досягають піку популярності не тільки у
внутрішньо групових мовних контактах. Часто їхню популярність зумовлює
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вихід у сферу між групової та загально-соціальної комунікації. Проте ця
популярність так само швидко спадає, новизна та актуальність образного
висловлювання щезає, а багато сленгізмів продовжують жити лише у
спеціальних словниках.
Молодіжна мова (сленг) трактується як соціальний діалект молодих
людей, який виникає з протиставлення себе не стільки старшому поколінню,
скільки системі. Головним мотивом у використанні молодіжної мови є потреба
молоді у самоствердженні і самоідентифікації. Вчені зазначають, що
політичне й економічне життя країни, відображається в лінгвістиці. Саме
гострі соціальні проблеми знаходять відгук у молодіжній мові з багатим
стилістично забарвленим словником.
Під терміном сленг Хомяков В.А. у своїй праці “Трилекції про сленг”
розуміє “особливий периферійний пласт не літературної лексики і
фразеології” [7, с. 8], при цьому він вводить два поняття: загальний сленг та
спеціальний.
Береговська Е.М. стверджує, що молодіжний сленг є
найцікавішим лінгвістичним феноменом, існування якого обмежене не лише
певними віковими рамками, як це зрозуміло з його номінації, але й
соціальними, часовими та просторовими рамками. Він побутує у середовищі
міської молоді – в окремих більше чи менше замкнених референтних групах
[1, с. 32–41].
Найважливішою особливістю молодіжної мовної культури є широке
розповсюдження сленгу, який виникає як протест проти словесних штампів,
одноманітності повсякденної мови, і, зрештою, просто прагненням до
елітарності в тексті, бажання сказати гостре слівце, виділитися, бути
оригінальним, що властиво молоді у всі часи.
Використовуючи сленг, молодь хоче висловити своє критичне, іронічне
ставлення до цінностей старшого покоління, виявити свою незалежність,
самоутвердитися, завоювати популярність у своєму середовищі, а також,
виділитися з натовпу особливою “модною мовою”. Загальновідомим є те, що
молодь прагне до самовираження за допомогою зовнішнього вигляду, способу
проведення дозвілля, захопленням графіті, хіп-хопом тощо.
Сленг це також один із способів самовираження молодих людей, а також
спосіб приховати зміст сказаного від навколишніх, тобто це їхня прихована,
зашифрована, таємна мова. Молодіжний сленг – це пароль усіх членів
референтної групи [1, с. 32–41]. Їхній словесний репертуар відрізняєтьсяя від
загальноприйнятого наявністю типових слів та висловів, які регулярно
використовуються молоддю навчального закладу, кварталу, міста, та які стали
до певної міри “візитними картками” молодіжної культури.
Досліджуючи феномен молодіжного сленгу у німецькій мові, варто, на
нашу думку, звернути увагу на його лексико-семантичні особливості.
Німецький молодіжний сленг є дуже цікавим лінгвістичним феноменом, який
обмежено не лише віковими, а й соціальними, часовими рамками та навіть
територіальними кордонами. Він функціонує зазвичай у середовищі учнів,
студентів та міської молоді. Досліджувана лексика є складовою лексикосемантичної системи мови. Слід зауважити, що сленгові лексеми, для яких
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характерна підвищена експресивність та нормативна зниженість,
відображають асоціативно-образне уявлення молоді про навколишній світ.
Власне картина світу молодої генерації проявляється у сукупності значень
слів, через які дублюються та модифікуються загальновідомі поняття.
Слово, як основний об’єкт лексико-семантичної системи мови,
організовує свій зміст за трьома структурними напрямами: парадигматичним,
синтагматичним та епідигматичним. Парадигматична вісь утворює лексикосемантичні поля, синтагматична виявляється у лінійних, контекстових
зв’язках слова, а епідигматична базується на асоціативних зв’язках та
образності людського мислення [6, с. 144 ].
Молодіжна сленгова лексика є невід’ємною частиною лексикосемантичної системи мови і має власну структурну організацію.
Таким чином, вивчення сленгу німецької молоді набуває щоразу більшої
актуальності в умовах поглиблення міжнародних контактів, допомагає
студентам краще опанувати особливості та своєрідність національної картини
світу, зрозуміти національні особливості менталітету німецької молоді.
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
Перше місце в рейтингу популярності методик вивчення англійської мови
активно посідає комунікативний підхід, який спрямований на практику
спілкування. Ця методика вивчення англійської мови досить активно
застосовується як в Європі, так і в США. Комунікативна методика вивчення
англійської мови спрямована саме на можливість спілкування.
Комунікативна методика – це поєднання традиційного та інтенсивного
методів, вона має ряд переваг. Її ідеєю є підхід, заснований на схожості
освоєння мови з тим, як це роблять маленькі діти, вперше вивчаючи рідну
мову. Людина, яка вивчає англійську мову, знаходиться в центрі навчального
процесу. Для пояснення нових слів і правил, викладач використовує знайому
студенту лексику, пояснює граматику за допомогою наочних ілюстрацій,
жестів і міміки. У сучасному світі комунікативна методика надзвичайно
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поширена. Більшість зарубіжних мовних шкіл (включаючи їх представництва
в Україні) використовують її у своїй роботі – наприклад, British Council,
International House, Live English. Ця методика передбачає присутність носія
мови. За мету покладено подолання бар'єру перед усним спілкуванням
англійською. Комунікативний метод розвиває навички мовлення, навички
читання і сприйняття інформації на слух. Що стосується вивчення граматики,
то це відбувається під час спілкування. При цьому спочатку освоюються слова,
вирази і мовні формули, а вже потім відбувається їх розбір в грамматичному
плані [1].
Цей метод навчання іноземних мов базується на тому, що процесс
навчання є моделлю комунікації. Комунікативний метод навчання
мовленнєвої діяльності ґрунтується на п’ятьох принципах:
1) принцип мовленнєво-розумової діяльності;
2) принцип індивідуалізації при керівній ролі особистісного аспекту;
3) принцип функціональності;
4) принцип ситуативності;
5) принцип новизни.
Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху у
практичному оволодінні студентами іноземної мови. Як показує практика,
цьому значною мірою сприяє атмосфера коллективного спілкування,
організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють
студентів до комунікативно-мотивованого виконання мовленнєвих дій, а
спілкування в таких ситуаціях дає змогу свідомо засвоїти іншомовний
матеріал. Велике значення має діалогічне та монологічне мовлення. У цьому
процесі можуть бути задіяні декілька учасників. З позицій комунікативного
підходу процесс навчання іноземної мови будується адекватно реальному
процессу мовленнєвого спілкування, тобто процесс навчання є моделлю
процессу мовленнєвої комунікації. Максимальне зближення процесів
навчання і реального спілкування за такими найважливішими параметрами, як
комунікативно-вмотивована мовленнєва поведінка викладача та студентів, а
також предметність процессу спілкування забезпечується ретельним відбором
комунікативно-мовленнєвих намірів, ситуацій, які віддзеркалюють інтереси та
потреби студентів. Необхідне спілкування – емоційно забарвлене, воно
змушує хвилюватись і приносить радість, зацікавленість і створює передумови
успіху як у навчанні, так і в повсякденномужитті [2].
Комунікативний метод вивчення англійської мови існує, насамперед, для
того, щоб уникнути страху перед спілкуванням. Людина, яка володіє
стандартним набором граматичних конструкцій і словниковим запасом в 6001000 слів, легко знайде спільну мову в чужій країні. Однак існує і інша сторона
медалі: наявність мовних кліше і небагатий лексикон. Додайте до цього велику
кількість граматичних помилок, і ви зрозумієте, що єдиний спосіб не
виглядати необізнаним співрозмовником – увага до партнерів, знання етикету
і постійне бажання самовдосконалення.
Ще одна чітка градація методик викладання англійської мови проходить
по лінії «наша-зарубіжна». Зарубіжних не так вже й багато. Якщо відкинути
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американський і англійський тест TOEFL, як індикатор підсумків вивчення
мови, то залишаються два монополісти в області викладання британської
англійської – Оксфорд і Кембридж.
Основна ціль цієї методики – навчити студента спочатку вільно говорити
англійською мовою, а потім думати нею. Важливо і те, що механічні вправи
відсутні: їх місце займають ігрові ситуації, робота з партнером, завдання на
пошук помилок, порівняння, які підключають не тільки пам’ять, але й логіку,
вміння мислити аналітично й образно [2].
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що британські методики вивчення
англійської мови мають ряд своїх особливостей. Більшість з них розроблена
на основі інтегрування традиційних і сучасних методів викладання.
Диференціація по віковим групам і багаторівневий підхід дають можливість
розвитку особистості, впливають на її світогляд, систему цінностей,
самоідентифікацію, вміння мислити. Тобто, вона базується на
індивідуальному підході. Всі без виключення британські методики вивчення
англійської мови спрямовані на розвиток чотирьох мовних навичок: читання,
говоріння, письмо і аудіювання. При цьому велика увага приділяється
використанню аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів. Завдяки
різноманітності методичних прийомів, серед яких одне з провідних місць
займають мовні технології, британські курси сприяють формуванню навичок,
необхідних людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь,
проводити презентації). Безперечними перевагами британських науковців є
розробка курсу англійської мови на базі аутентичного матеріалу, велика увага
приділяється стилістиці та викладанню «ситуативної» і «живої» англійської
мови.
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СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Німецька мова розвивається й оновлюється відповідно до вимог
сучасного світу. Мова молоді – зокрема молодіжний сленг – є тією рушійною
силою, що формує основну базу німецькоїмови. Специфіка такої мовленнєвої
форми ґрунтується перш за все на особливостях психічного та фізичного
розвитку молоді. Підростаюче покоління Німеччини відрізняється від
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звичайного оточення зовнішнім виглядом, поведінкою та мовленнєвою
манерою.
Молодіжний сленг сучасної німецької мови являє собою окрему
підсистему, яка повністю залежить від літературної нормативної німецької
мови та перебуває із нею у постійному взаємозв’язку. Саме тому у межах
статті спробуємо з`ясувати сутність поняття «німецький молодіжний сленг»,
джерела формування, його характерні риси та варіації у сучасній німецькій
мові.
Поняття сленгу все більше привертає увагу сучасної філології. Цю
проблему розглядали вчені-лінгвісти І. Гальперін, Г. Генне, М. Горке,
Г. Еманн, В. Єлістратов, Г. Мозер, І. Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова,
В. Хом’яков, К. Якоб, Т. Шіппан.
Поняття «сленг» і дотепер є відкритим питанням. Так, російський
науковець І. Ґальперін вважає, що такого феномен сленгу взагалі не існує.
В. Єлістратов характеризує сленг як «найновіший мовний варваризм»,
В. Хом’яков розглядаєсленґ як лексико-фразеологічне просторіччя,
O. Олєйнік вважає, що сленґ – це помилка, леґалізовані вживанням [1].
Вітчизняні науковці І. Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова стверджують,
що молодіжний сленг – це окремий соціолектні мецької мови, «субкультурні»
імпульси соціальногожиття суспільства [2; 3].
Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну,
оригінальну, невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан
характеризує сленг як «специфічний спосіб спілкування певної групи, який
виражається високим рівнем експресивності та невимушеності, які доходять
інколи до вульгаризму», «сленг – це феномен живої і рухливоїмови, яка йде в
ногу з часом і реагує на будь-які зміни у житті суспільства».
Враховуючи вище зазначене, німецький молодіжний сленґ можна
охарактеризувати як соціолект, феномен динамічної, живої і рухливої мови,
що відповідає вимогам часу і реагує на суспільні зміни, певний різновид
мовлення, яким користується молоде покоління переважно в усному
спілкуванні.
У межах дослідження спробуємо окреслити джерела формування
німецького молодіжного сленгу. Початки його виникнення в німецькій
національній мові сягають часу заснування перших університетів (Відень1365,
Хайдельберг 1368, Кельн 1388), коли поступово почав створюватися
особливий мовленнєвий запас німецької студентської молоді [3].
У XVII – XIX ст. джерелами формування німецького молодіжного сленгу
були французька, давньоєврейська й античнімови. Яскравим прикладом цього
слугує праця «Studenten-Lexikon» К. Кіндлебена (Халле,1781): Kneipier (Wirt),
Pumpier (Geldverleiher), Suitier (Witzbold), illuminiert (betrunken) та інші [2].
Із плином часу основними джерелами формування німецького
молодіжного сленгу поступово стають:
І. Пісенна творчість – зокрема рок-музика (Bingo (alles in Ordnung, alles
bestens), heizen (rasch, schnellfаhren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger
Knabe), paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverständlich))[5].
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ІІ.Жаргонізми: військових–abziehen (jmdn.übers Ohrhauen, ausnehmen,
betrügen), робітничий – Muffe (Angst, Befürchtung), наркоманів –draufsein /
haben (unter Drogeneinflußstehen; gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose
(tote) (Langweile, «Esistnichtslos», «Esspieltsichnichtsab»), Trip (Reise, Ausflug,
Fehler), комп’ютерний – Basic (Klartext, Eindeutigkeit, Genauigkeit), Schaltfehler
(Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, «fertig», kaputt sein,
Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im Internet plaudern)).
ІІІ. Запозичення з іншихіноземних мов – латини (absolut (sehr, besonders,
vorallem), depri (Einzelgänger; Leute, die zu Depression enneigenodersich an keiner
Gruppenaktionen beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger,
schlechte
Laune),
Horror
(unangenehmes
Erlebnis,
Abneigung,
Unangenehmlichkeit), korrekt (alles klar, richtig, stimmtganzgenau, genau so), logo
(ganzklar, richtig), normalo (Normalbürger, stinknormaler Durchschnittsmensch),
radikalo (besonders, ganz, stark), Sponti (spontaner Mensch, aufgeschlossener Typ),
super (hervorragend, besondersschön), total (echt, tierisch, toll, voll), turbo (schnell,
besonders, übermäßig, Schnellgang, hoheGeschwindigkeit); англійської (der User
– drogensüchtiger Mensch; der Euro Payer – europäischer Bürger; der Tüftler – der
Arbeiter; der Schlappi – der schwache Mensch; die Schickse – eine Frau, die es
nichtsbewegt; die Bombenfigur – schöner Körper); іспанської мови (Macho
(starker Typ, toller Kerl, «Frauenfresser», Bodybildertyp)); арабської мови: Sultan
(Herrscher, eine (mit Geld protzende) männliche Person, die sichvomanderen
Geschlecht besonders verwöhnenlößt); з російської: Towaritsch (Freund, Kumpel;
drohend – Freundchen, «Früchtchen»).
Окреслені джерела формування німецького молодіжного сленгу дають
можливість визначити основні його риси, а саме: відкритість – на розвиток
німецького молодіжного сленгу значною мірою впливають такі
екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства,
різноманітні соціальні відносини, високий розвиток науки, техніки, мистецтва,
загальнолюдський
прогрес
загалом;
короткочасність
(рухливість,
швидкоплинність) – швидка змінa актуальних варіантів, з’явившись на
певному етапі розвитку суспільства і ввійшовши у користування, вони швидко
старіють і виходять з ужитку; вікова неоднорідність носіїв сленгу пояснюється
насамперед збільшенням фази «молодість» у житті сучасної людини. Так само,
як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між окремими соціальними
групами – учнями, студентами, молодими працівниками й іншими. Згідно з
віковими інтересами, багато молодих людей належать до різниху груповань
(Spontis, Skinheads, Punks) й до великої кількості менших груп за місцем
проживання й навчання; вторинність (синонімічність) – найчастіше сленг
виступає як своєрідна вторинна назва існуючих речей і явищ. Німецький
молодіжний сленг наповнений іронічними, зневажливими, жартівливими,
схвальними, негативними синонімами, які заміщують різні слова та звороти.
Наприклад, студенти часто говорять Uni (Universität), школярі називають
школу Penne (Schule), вчителя – Pauker (замістьLehrer), учня першого класу
жартівливо називають Griffelfresser.
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Зауважимо, що, оскільки німецький молодіжний сленг є компонентом
множинної структури німецької мови та окремим соціолектом, різновидом
побутово-розмовної мови молодого покоління, постала нагальна потреба
класифікації його компонентів або варіацій. Як доказ вищезазначеного,
спробуємо навести приклади варіацій німецького молодіжного сленгу: 1)
персоніфіковані узагальнення (der Punker – панк, дивак з ірокезною зачіскою,
der Fruppie – фрустрований житель великого міста, die Pop-Goren(Pl) – попдіви; der Jet-set – високозабезпечений клас суспільства); 2) «модні
прикметники», які виражають ставлення до гарних або поганих речей, почуття
задоволення чи розчарування (famos, kolossal, allerliebst, blöd, spitze, irre, super,
grell, fett, geil, voll, krass, scheisegal, ey!); 3) кліше та сталі вирази, які є
влучними, дотепними та містять умовивод, пораду, наказ, попередження або
констатацію факту (Kein Bockaufnix! –Немає жодного бажання щось робити.
Wir sind die Null-Bock-Fraktion.–Ми фракція, у якої не виникає жодних бажань.
Dreht Euch nicht um, der Frustgehtum!–Не оглядайтеся, бо позаду
розчарування!); 4) експресиви, що іноді можуть містити нецензурні слова (der
Gehirnbonze – вчений, arschlos – безглуздий, bombastisch, maxigeil, affengeil –
дуже класний).
Презентовані варіації німецького молодіжного сленгу в жодному разі не
є завершеною класифікацією, це лише початкова спроба систематизувати
сленгізми німецької молоді. Перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку полягають у тому, щоб здійснити структурний аналіз варіацій
німецького молодіжного сленгу та ретельне вивчення динаміки їх змін і
джерел формування.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ
«Той, хто володіє мовами - володіє світом.»
Уїнстон Черчілль
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі,
самовдосконалення,де спілкування іноземною мовою та обробка величезних
обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов
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традиційно великий, бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо
сказати, що той, хто володіє мовами - володіє світом. Людина, що вдосконалює
свій мовний запас – різнобічно розвинута особистість, вона володіє кращими
здібностями до вивчення нового, вільна та впевнена у спілкуванні з людьми.
Зовсім недавно вчені з Лондонського університету шляхом проведення
великого статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що
люди, які вчать іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення.
Цей висновок базується на тому, що вчені науковим шляхом підтвердили
прямий зв'язок між активністю сірої речовини і знанням кількох мов.Давня
приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина». Тобто, чим
більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, кожна мова – це ключ до
пізнання,самоствердження. Наприклад, іноземна мова – це офіційна мова
міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв.
Більшість від 100%-го коефіцієнту ділового мовного простору займає саме
вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у спілкуванні з партнерами по
роботі і на відпочинку. Англійська мова використовується при заповненні
різних анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні.
Володіння іноземною мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність. Нині
її навчають у дитячих садках, школах, вузах, курсах та тренінгах. А в деяких
країнах навіть біологія,математика і деякі інші предмети шкільної програми
викладають англійською мовою.Завдяки англійській мові,яку вивчали в школі,
ми можемо поспілкуватись з іноземцями на базовому рівні, також можемо
закінчити курси «Вивчення та застосування мов на професійному рівні» , щоб
ще більше вдосконалити мовні навички. Ми можемопов'язати з іноземними
мовами своє життя, вивчати їх на більш глибокому рівні і будувати на їх базі
свою кар'єру.
Галузей, де вкрай необхідне знання іноземної мови, незліченна безліч:
юриспруденція, економіка, освіта,переклад та багато інших. Всі великі
компанії, що мають зарубіжних партнерів, вимагають від своїх кадрів
досконалого володіння англійською мовою.
Зазвичай,у фахівців, які
володіють декількома мовами, заробітна плата більша,ніж у працівників,що
володіють тільки державною мовою.Однак використання іноземної мови
важливо не тільки в плані кар'єри, воно допомагає і в побуті. Більшість
інструкцій до товарів, куплених за кордоном, часто не мають перекладу на
українську чи російську мову, а от англійська є завжди. Знання англійської
стане в нагоді під час подорожей, ви завжди зможете запитати дорогу, якщо
заблукаєте, зрозуміти дорожні карти, розпитати продавця в магазині про
товар, який вас зацікавить, замовити їжу в кафе чи ресторані і просто приємно
поговорити з місцевими жителями. Також англійська мова досить поширена в
Інтернеті, на різних форумах та онлайн-іграх… Сам комп'ютер “говорить з
нами
іноземною”,
видаючи
повідомлення
про
помилки
або
несправності.Англійська мова давно стала невід'ємною частиною нашого
життя, і нам не варто цьому опиратися, знаходячи різні аргументи проти
вивчення іноземних мов.Отже, навіщо? Освоїти англійську мову на базовому
рівні не так вже і складно, а, враховуючи нові технології навчання, ще й цікаво.
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А від знання англійської мови життя - суцільна користь! Отже, у наш час
з'являється все більше і більше охочих знати іноземні мови. Вони розуміють
важливість їх вивчення. Вони не вважають це прагнення лише даниною моді,
а замислюються про ті переваги, які дає знання іноземних мов будь-якій
культурній людині. 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. Адже, як відомо, престижні
організації, зазвичай, або самі є представниками іноземних фірм, або ведуть з
ними активну партнерську діяльність. А там без знання іноземної мови не
обійтися! Іноземні мови покращують якість нашого життя у всіх її сферах.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ І
ПРИКАЗОК
Прислів’я та приказки є невід’ємною частиною англійської мови,
узагальненою пам’яткою народу та результатом спостереження над життям та
явищами природи, що дає змогу наступним поколінням формулювати свої
погляди на етику, мораль та історію . Неодноразове вживання їх в мові
пояснюється тим, що вони надають особливої виразності, колоритності. Крім
того, прислів’я та приказки є емоційно забарвленими і цим вдосконалюють
комунікативну функцію красномовства.
Вживаються вони як в усному, так і в писемному мовленні: засобах
масової інформації та художніх творах. Такі вислови супроводжують людей з
давніх часів, збагачують мову та роблять її більш виразнішою. Прислів’я та
приказки часто використовують такі засоби, як точна рима, проста форма та
стислість. Вони є стійкими, тобто такими, що зазвичай швидко
запам’ятовуються і використовуються в побуті. Розуміння та знання таких
висловів необхідне для продуктивного спілкування у будь-якій життєвій
ситуації.
Особливу увагу дослідженню теорій походжень і класифікації прислів’їв
і приказок приділили Ю.М. Соколов, В.С. Виноградов, Л.Ф. Свиридов,
М.А. Рибніков, Н.Н. Амосов, Л.В. Щерба, Ш. Баллі, Т. Левицька, А. Фітерман,
Р. Зорівчак, М.М. Гухман, А.В. Смирницький.
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Прислів’я є складним об’єктом вивчення в рамках таких дисциплін як
лінгвістика, фольклористика, психологія, етнографія тощо. Основними
рисами слід вважати народність, стислість, повчальність, образність. Серед
інших властивостей прислів’їв виділяють системність, дидактичність,
експресивність і емоційну оцінку.
Використовують різні способи передачі англійських прислів’їв і приказок
українською мовою.
В. Виноградов виділяє п’ять можливих способів:
-повний відповідник (еквівалент);
- частковий відповідник;
-описовий переклад;
-«псевдоприслівний» відповідник;
-калькування.
Отже, слід проаналізувати наступне:
1. Адекватний переклад полягає у відтворенні як форми так і змісту
перекладу на українську мову. У ньому часто використовуються заміни і
відповідності [2, c. 265 ].
Наприклад:
Kings have long arms – У королів довгі руки.
Forewarned, forearmed – Попереджений - озброєний.
2. Повний відповідник (еквівалент) означає те, що в мові перекладу є
прислів’я, яке рівноправне за змістом, функціями та стилістичними
характеристиками прислів’ю оригіналу. Цей спосіб не втрачає лексичну
образність прислів’я.
A friend is need is a friend indeed. - Друзі пізнаються в біді.
Money can’t buy happiness. - За гроші щастя не купиш.
There is no smoke without fire. - Немає диму без вогню.
Two heads are better than one. - Одна голова добре, а дві краще.
Повні еквіваленти часто можна зустріти у інтернаціональних прислів’ях
і крилатих виразах.
Keep as an apple of an eye. - Берегти як зіницю ока.
Wolf in sheep’s clothing. - Вовк в овечій шкурі.
Learn to control yourself. - Вчіться володіти собою.
3. Часткові еквіваленти – прислів’я, які є подібними за лексичним
складом, комунікативними значеннями та стилістичними забарвленнями.
Відповідник при такому способі часто буває приблизним. Ці прислів’я можуть
мати розбіжності у складі і співпадати по змісту, але бути різними за образом.
Наприклад:
To kill two birds with one stone. - Одним пострілом двох зайців убити.
A drop in the bucket. - Краплина в морі.
A good beginning makes a good ending. - Добрий початок - половина діла.
Action speak louder than words. - Не по словах судять, а по ділах.
To teach the dog to bark. - Не вчи рибу плавати.
Часткові еквіваленти, що співпадають за змістом, але є абсолютно
різними за образами, називають аналогами. За допомогою них переклад є
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досить цікавим,а заміна образу пов’язуєтьсязі збереженням експресивного
забарвлення.
Every cloud has a silver lining. - Нема лиха без добра.
Firstcome, firstserved. - Хто рано встає, тому Бог дає.
Every miller draws water to his own mill. - Своя сорочка ближча до тіла.
Rain before seven, fine before eleven. - Сім п’ятниць на тиждень.
Також є й окремі випадки, в яких аналог підібрати не можливо. Тоді слід
використати антонімічне прислів’я, тобто негативне значення, що
передається за допомогою стверджувальної конструкції, або позитивне
значення, яке можна передати за допомогою негативної конструкції.
A rolling stone gathers no moss. - На одному місці й камінь травою
поростає.
Slow at meat, slow at work. - Скоро їсть, скоро й робить.
4. Безеквівалентні - у такому способі часто не має відповідників або
аналогів в іншій мові. Тоді використовують описовий переклад, калькування,
«псевдоприслів’я». Якщо у мові перекладу відсутній повний або частковий
еквівалент, то перекладач «винаходить» прислів’я та відтворює з незначними
змінами образний зміст прислів’я оригіналу, але при цьому зберігає його
значення [1, c.22]
Наприклад:
The nurse was ten minutes late again. Has she ever been reprimanded for tha? – Not
once. – And? – Like water off the duck’s back. – Медсестра знову спізнилась на
десять хвилин. Їй раніше вказували на це порушення? – І не раз. – Ну й що? –
Як з гуски вода.
5. Описовий переклад зумовлений відсутністю в мові необхідних
відповідників та неможливістю калькування. Часто цей спосіб зводиться до
тлумачення, пояснення прислів’я або приказки, яка в перекладі практично
перестає існувати [1, c.18].
Прислів’я зазвичай тут перекладаються вільними виразами.
Наприклад:
Familiarity breeds contempt. - Чим більше знаєш людину, тим краще бачиш
її недоліки.
Butter to butter is no relish. - Все одноманітне набридає.
Self done is well done. - Добре робиться те, що робиться своїми руками.
Виходячи із результатів дослідження слід підкреслити, що існують п’ять
способів, за допомогою яких можна перекласти англійські прислів’я та
приказки на українську мову. Проте, є труднощі, які можуть виникнути при
перекладі прислів’їв за допомогою часткових еквівалентів, аналогів,
описового перекладу. У таких випадках важко або практично не можливо
точно передати емоційне забарвлення прислів’я та його образність.
Список використаних джерел:
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ
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Значні зміни, що відбулися в нашому суспільстві, євроінтеграційні
напрями сучасної освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики
навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України
необхідність осучаснення змісту та методів застосування інноваційних
підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. У
процесі викладання іноземної мови викладач ВНЗ використовує традиційні
методи, які доповнює за допомогою нових тенденцій, що диктує сучасне
суспільство. На сьогоднішній день існує ряд інноваційних технологій та
методів.
Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких
стало використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному
процесі. В Україні даній проблематиці присвячені дослідження таких
науковців, як В. Биков, Я. Булахова, О. Бундаренко, В.Заболітний,
Г. Кізлакова, О. Міщенко, О. Пінчук та ін. Розробкою і впровадженням у
навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі
дослідники як, Г. Баранова, Н. Гез, В. Гузеев, Е. Дмітреєва, О. Кузнєцова,
О. Кулькіна, В. Кумарін, Б.Лапідус, С.Логачевська, М.Ляховицький,
Ж-П. Мартан, Н. Мойсеюк С. Новіков, І. Підласий, Л. Подимова, Е. Полат,
Т. Полілов, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін, О. Тарнопільський,
Л. Цвєткова та багато ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування інноваційних тенденцій при
вивченні іноземної мови.
Процес утворення термінів є стрімким і безперервним, саме тому
вивчення іноземної мови професійного спрямування у великій мірі
сконцентроване на опанування основ фахового перекладу. Студент вищого
технічного навчального закладу вивчає як вузькоспеціалізовану лексику, так і
як загальнотехнічну термінологію, а викладач у свою чергу залишається у
постійному пошуку найбільш ефективних навчальних технологій. На думку
вчених, застосування комп’ютера є невід’ємною частиною процесу вивчення
іноземної мови професійного спрямування, оскільки дозволяє полегшити
роботу з великими обсягами фахової інформації та прискорити темпи й
ефективність засвоєння. Саме це дозволить перевести навчальний процес на
якісно новий рівень [3, с. 360].
Використання нових інформаційних технологій, Інтернет- ресурсів,
методу проектів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до
процесу навчання, забезпечує його індивідуалізацію та диференціацію з
урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їхнього рівня володіння
мовою, нахилів і вподобань, спонукає викладачів до пошуку нових форм
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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 необхідних ресурсів. 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 творчопошуковий потенціал.
Наразі, можливості використання інформаційних ресурсів і технологій у
навчальному процесі є практично безмежними. Одним із найбільш поширених
засобів інформаційних технологій є електронні підручники. Це своєрідна
навчальна накопичувальна база, 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. При виконанні
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, значно підвищувати їхню мотивацію [2].
На нашу думку, найефективнішим методом 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.
Проте, на даному етапi розвитку методичної науки основним методом
навчання iноземних мов є комунiкативний метод. У процесi навчання за
комунiкативним методом студенти набувають комунiкативної компетенцiї –
здатностi користуватись мовою залежно вiд конкретної ситуацiї. Вони
навчаються комунiкацiї у процесi самої комунiкацiї. Вiдповiдно усi вправи та
завдання повиннi бути комунiкативно виправданими дефiцитом iнформацiї,
вибором та реакцiєю (information gap, choice, feedback). Найважливiшою
характеристикою комунiкативного пiдходу є використання автентичних
матерiалiв, якi реально використовуються носiями мови. Мовленнєва практика
студентiв
найчастіше
проходить
за
спiвучастю
викладача
в
найрiзноманiтнiших формах: парах, трiадах, невеликих групах, з усiєю
групою. З початку студенти оволодiвають усiма чотирма видами мовленнєвої
дiяльностi при обмеженому використаннi рiдної мови. Об’єктом оцiнки є не
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тiльки правильнiсть, але й швидкiсть усного мовлення та читання [1, с. 57].
На вiдмiну вiд традицiйних, застосування активних методiв навчання
спонукає студентiв до творчого пошуку, активiзує їх розумову дiяльнiсть,
навчає аналiзувати, правильно висловлювати свою точку зору, будувати
зв'язне логiчне висловлювання, бути готовим до професiйної комунiкацiї
iноземною мовою iз колегами та споживачами. Отже, застосування активних
методiв навчання веде до розвитку комунiкативної компетенцiї та направлене
на створення стiйкої мотивацiї до вивчення iноземної мови.
Таким чином, навчання iноземної мови, проектна робота в навчаннi,
застосування iнформацiйних та телекомунiкацiйних технологiй, робота з
навчальними комп’ютерними програмами з iноземних мов (система
мультимедiа), дистанцiйнi інтерактивні технологiї в навчаннi iноземних мов,
створення презентацiй в програмi PowerPoint, використання iнтернет-ресурсiв,
навчання iноземної мови в комп’ютерному середовищi (форуми, блоги,
електронна пошта), новiтнi тестовi технологiї (створення банка дiагностичних
матерiалiв з курсу навчального предмета «Iноземна мова» для проведення
комп’ютерного тестування).
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ЗНАЧЕННЯ АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ СВIТI
Важливiсть англiйської мови в сучасному свiтi досить велика. Зовсiм
нещодавно англійська мова була для нас iноземною мовою, а сьогоднi є
мiжнародною. У всiх країнах свiту вивченню англiйської мови надають
величезне значення. Майже кожен мрiє вивчити її хоча б на початковому рiвнi.
Сьогоднi дiти починають вивчати цю мову ще в дошкiльному вiцi. Багато хто
не розумiє, потреби англiйської мови в сучасному свiтi. Однак, нi для кого не
секрет, що сьогоднi вона грає важливу роль при влаштуваннi на роботу. Люди,
якi бажають знайти престижну та високооплачувану посаду, повиннi в
обов'язковому порядку добре знати англiйську мову. Це пов'язано з тим, що
великi компанії нерiдко спiвпрацюють з iноземними партнерами. Тому
потрiбно досить добре володiти англійською для того, щоб повноцiнно вести
переговори та укладати угоди з iноземними партнерами.
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Необхiднiсть вивчення англiйської мови та її роль у сучасному свiтi
розглядалась наступними вченими: В.М. Буринським, В.М. Вергасовим,
П.I. Пiдкасистим, М.I. Сичовою, М.М. Солдатенком, I.М. Шимком,
В.Н. Белкiна, В.I. Боднар, З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкова та iн.
Метою даного дослiдження є обгрунтування значення англiйської мови в
сучасному свiтi.
Англiйська мова – це офiцiйна мова мiжнародного бiзнесу та торгiвлi,
Iнтернету i технiки, науки i мистецтва. 80% дiлового мовного простору займає
саме вона. Кожен з нас все частiше стикається з нею у спiлкуваннi з
партнерами по роботi i на вiдпочинку. Англiйська мова використовується при
заповненнi анкет, складанні резюме, у дiловому та приватному листуваннi.
Володiння англiйською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхiднiсть.
Нинi її навчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи вже про численнi
курси та тренiнги. А в деяких країнах навiть математика i деякi iншi предмети
шкiльної програми викладають англiйською мовою [1, с. 66].
В цiлому, полiтичне, економiчне, наукове, спортивне життя всього свiту
«протiкає» англiйською мовою. Всiлякi самiти i зустрiчi глав держав,
пiдписання указiв, дебати – все це проводиться англiйською мовою.
Мiжнародна торгiвля, робота банкiвської системи, дiяльнiсть транспортної
системи здiйснюються англiйською мовою. Мiжнароднi конференцiї,
вивчення свiтового досвiду та обмiн iнформацiєю вiдбуваються лише з
використанням англiйської мови. олiмпiйськi iгри i спортивні змагання мiж
країнами, кiноiндустрiя та музичний олiмп вибрали офiцiйною мовою саме
англiйську. Фiльми американського виробництва мiцно увiйшли в наше життя,
а будь-який поп-виконавець вважає престижним заспiвати не менше однiєї
пiснi англiйською мовою.
Знання англiйської – важлива конкурентна перевага, не лише для окремо
взятої людини, але й для країни в цiлому. Згiдно з дослiдженням, що було
проведене компанiєю Education First у понад п’ятидесяти країнах свiту, iснує
пряма залежнiсть мiж рiвнем володiння англiйською та станом економiки.
Пояснити це можна так: що краще мешканцi тiєї або iншої держави знають
англiйську, то вища її iнвестицiйна привабливiсть (звичайно, це стосується не
всiх галузей економiки), тим легше знайти квалiфiкованих фахiвцiв, якi вже
сьогоднi готовi працювати в мiжнародних компанiях [2, с. 20].
В рейтингу, складеному Education First, першi 11 рядкiв займають
європейськi країни. Для європейцiв гарні знання англiйської – можливiсть
бiльше подорожувати i вiльно спiлкуватися, доступ до престижних вакансiй у
великих багатонацiональних компанiях в сферi сучасних технологiй.
Роль англiйської мови в сучасному свiтi очевидна студентам, якi бажають
отримати гiдну освiту. ЇЇ знання дозволяє пройти навчання в бажаному
унiверситетi. Отриманий документ про освiту враховується у всiх країнах. Не
секрет, що маючи, наприклад, диплом Оксворда чи Гарварда, випускник може
влаштуватися на престижну роботу в будь-якiй точцi свiту.
В будь-якiй великiй бiблiотецi присутнi книги англiйською мовою.
Детективи, романи, вiршi та iншi твори можна читати в оригiналi, знаючи
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iноземну мову. Не секрет, що переклад книг не завжди є точним i дослiвним.
Не менш цiнними вважаються i оригiнали технiчної лiтератури. Завдяки
знанню англiйської можна бiльш поглиблено вивчити потрiбну технiку або
обладнання [3, с. 120].
Робота для тих, хто володiє англiйською мовою завжди є у великих
компанiях. Там потрiбнi спецiалiсти-перекладачi. Деякi фiрми готовi навчати
перспективних кандидатiв за свiй рахунок. Варто вiдзначити, що в деяких
компанiях на керівну посаду беруть тiльки тих спiвробiтникiв, якi володiють
англiйською мовою. Студенти зi знанням англiйської мови мають також
величезну перевагу. Деякi фiрми, в тому числi великi, готовi взяти на роботу
недосвiдчених фахiвцiв i надати їм високу заробiтну плату в тому випадку,
якщо вони володiють iноземною мовою. Далеко не кожному вiдомо, що багато
роботодавцi готовi платити бiльше спiвробiтникам, якi володiють англiйською
мовою. Згiдно з дослiдженнями кандидати зi знанням iноземної заробляють
приблизно на 10-40 % бiльше, нiж їхнi колеги. Знання англiйської мови
особливо необхiдно для секретарiв, оскiльки у великих компанiях вони
напряму контактують з мiжнародними партнерами.
Найбiльш часто фахiвцi зi знанням iноземної необхiднi у сферi освiти i
науки. Найвищий рiвень володiння англiйською повиннi мати студенти, якi
бажають пов'язати своє життя з iнформацiйними технологiями. Не обiйтися
без iноземної мови і працiвникам туристичної сфери.
Варто зазначити, що серед основних перепон для вивчення англiйської
мови можна назвати вiдсутнiсть по-справжньому сильної мотивацiї, вiльного
часу i вiри в результат. Вкрай важливо обрати цiкавi i дiєвi методи навчання i
не кидати заняття англiйською надовго, практика в тiй або iншiй формi
потрiбна постiйно. При цьому варто звернути особливу увагу на розмовну
практику, а коли ваша мета – пiдвищити свiй рiвень володiння англiйською,
примiром, освоїти дiлову мову, це повинна бути по-справжньому якiсна
розмовна практика, найкраще – з викладачами-носiями мови. Щоб не
витрачати забагато часу на вiдвiдування навчального центру або репетитора i
займатися, коли вам зручно, можна вивчати мову дистанцiйно, наприклад, за
допомогою скайпу.
Таким чином, сьогодні знання англiйської мови вiдiграє важливу роль у
всіх сферах життя і є обов’язковою для вивчення.
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В умовах глобальних світових тенденцій туризм став невід’ємною
складовоюрозвитку
міжнародних
зв’язківміж
країнами.Специфіка
професійної діяльності фахівців з туризму передбачає повсякденну активну
роботу з іноземними клієнтами та контрагентами.
В світі існує безліч мов, та лише деякі з них потрапляють в категорію
міжнародних, які, в тому числі,є офіційними мовами ООН: англійська,
французька, іспанська, російська, китайська та арабська. За оцінками фахівців,
до 1,5 млрд. людей в світі володіють англійською мовою [2, с. 48]. Незважаючи
на величезну відстань, яка розділяє англомовні країни на різних континентах,
форми англійської мови залишаються загальнозрозумілими для всіх її носіїв.
За визначенням дослідників лінгвістичної глобалізації, мова досягає
статусу глобальної, якщо відповідає наступним критеріям: 1) її вага та роль
визнається в багатьох країнах світу, тобто мова має широку географію
застосування; 2) значна кількість населення країн використовує її як першу
(рідну) мову; 3) їй надається статус державної, офіційної чи регіональної;
4) вона використовується як головний засіб спілкування в таких сферах
діяльності, як державне управління, судочинство, засоби масової інформації,
освіта; 5) мова відіграє домінуючу роль в іншомовній підготовці великої
кількості країн [5, c. 422].
На сьогоднішній день існує безліч професій, де знання іноземної мови є
необхідним для вирішення професійних завдань.У сфері ж туризму – цей
навик є не просто необхідним, а є, клаліфікаційною вимогою. Чим більше мов
на сьогодні ти знаєш, тим краще. Кожна мова – це ключ, який відкриває двері
до чогось свого, до чогось нового.
В процесі активної інтеграції України до європейського співтовариства, а
також запровадження безвізового режиму виникла гостра потреба в
працівниках туристичної сфери, здатних спілкуватися двома і більше
іноземними мовами, аби адекватно вести комунікаціюз клієнтами. Кількість
українців, подорожуючих за кордон стрімко збільшується. Також
збільшується і кількість іноземних туристів, бажаючих відвідати Україну.
Іноземна мова для менеджера сфери туризму – це один із інструментів, який
допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й створювати
сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника іншої країни
та менталітет його народу. Здатність якісно здійснювати професійне
іншомовне
спілкування
значною
мірою
сприяє
підвищенню
конкурентоздатності фахівців сфери туризму на ринку праці [1, с. 243.]
Тому, варто зазначити, що вимоги до сучасного кваліфікованого
спеціаліста у сфері туризму однозначно полягають у тому, аби він був
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учасником цих глобалізаційних процесів, що означає, що такий спеціаліст
повинен бути активним учасником міжкультурної комунікації та повинен
володіти навиками ситуативного та професійного спілкування як в писемній,
так і в усній формах. Також важливо аби він міг оволодіти фаховою
інформацію з іноземних джерел і вміти ефективно її застосовувати. Зрозуміло,
що це значно підвищуватиме рівень його кваліфікації, а також попит на нього
на ринку праці у сфері туризму.
Фахівцям сфери туризму необхідно мати високий рівень не лише
розмовної англійської мови, а й ділової мови.Це пояснюється тим, що
висококваліфікований спеціаліст у сфері туризму повинен мати навики
вірного оформлення документів, повинен вміти домовитись з перевізниками,
екскурсійним бюрю чи з трансфером, вміти взаємодіяти з іноземними
партнерами. Важливим є швидке прийняття рішень, особливо у ході
переговорів, які частов відбуваються іноземною мовою. Туристична
діяльність неможлива без знання особливостей інших культур і прояву поваги
до них. У подібних нюансах допомагає розібратися міжкультурна комунікація.
Міжкультурна комунікація не тільки знайомить з особливостями менталітету,
але й розвиває здатність мислити як представник іншої культури.
Майбутньому фахівцю необхідно вміти співвідносити інший менталітет з
нормами та специфічними особливостями рідної мови [3, c. 39].Вільне
володіння іноземною мовою дозволить підтримувати ділові зв’язки з
партнерами та клієнтами, розуміти культуру представника іншої країни та
його менталітет, а також створити сприятливу атмосферу. А це, у свою чергу,
сприятиме розвитку міжнародних комунікацій та міжнародному туризму. У
цих умовах іноземні мови є джерелом культурно-формуючих та виховних
цінностей для менеджера туризму.
В процесі вивчення іноземних мов необхідне використання інноваційних
технологій, оскільки в умовах навчального заняття найбільш ефективним при
оволодінні іноземною мовою є створення і відтворення елементів природного
мовного середовища [4, c. 157].
Таким чином, важливість вивчення англійської мови у сфері туризму
важко переоцінити. Як вже було зазначено, в умовах активної глобалізації та
розвитку міжнародної співпраці вивчення англійської мови, покращення
навиків та вмінь професійного спілкування на іноземній мові є необхідною
комунікативною компетентністю спеціалістів, які займають різні посади у
сфері туризму. Володіння однією або, більшою кількістю мов є одним з
найважливіших критеріїв професійної компетентності та професійної
підготовки спеціалістів сфери туризму, що є необхідною умовою їх успішної
кар’єри. 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. Адже, як відомо, престижні організації, зазвичай, або самі є
представниками іноземних фірм, або ведуть з ними активну партнерську
діяльність. А там без знання іноземної мови не обійтися! Іноземні мови
покращують якість нашого життя у всіх її сферах.
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ПЕРЕВАГИ ВОЛОДІННЯ ДВОМА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В
МЕЖАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Туристична індустрія стає однією із провідних галузей економіки,
набираючи все більшої популярності та розширюючи свої кордони. Специфіка
роботи фахівців з сервісу та туризму припускає роботу з різними партнерами,
клієнтами, в тому числіз іноземцями. В умовах глобалізації у всіх економічних
і політичних сферах розвиваються міжнародні зв’язки, туристична індустрія
не є виключенням. Розширення ринку туристичних напрямків і послуг
передбачає грамотну роботу з клієнтами і партнерами, що здійснюється
висококваліфікованими фахівцями, які володіють певним набором якостей.
Насамперед, фахівці з туризму повинні бути уважними, гостинними,
люб’язними бути готовими до роботи з різними клієнтами, в тому числі
іноземними. Передусім, робота з іноземними клієнтами передбачає володіння
хоча б двома іноземними мовами. Майбутньому фахівцю необхідно вміти
співвідносити інший менталітет з нормами та специфічними особливостями
рідної мови [1, c. 39].
Сучасна туристична індустрія є однією з найбільших галузей світового
господарства, що динамічно розвиваються. Констатуючи виключно важливе
значення туризму в його інформаційно-економічної функції, необхідно
відзначити, що в сучасному світі туризм розглядається в якості позитивного
інструменту
та
важливого
фактора
утвердження
міжнародного
взаєморозуміння, миру та спокою.
Міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина
послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш
помітну роль у світовій економіці. Очевидно, що в процесі вивчення іноземних
мов необхідним є використання інноваційних технологій, оскільки в умовах
навчального заняття найбільш ефективним при оволодінні іноземною
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мовою є створення і відтворення елементів природного мовного
середовища [2, c. 157].
Важливою функцією туристичної діяльності є розширення та зміцнення
каналів комунікації між різними соціумами. Звичайна міжособистісна
комунікація не викликає жодних труднощів у співрозмовників, вербальні й
невербальні знаки є зрозумілими, слова та репліки є цілком зрозумілими.
Проте якщо у діалог вступають представники різних культур – можуть
виникнути труднощі у спілкуванні, що може бути ознакою міжкультурної
комунікації.
Завданням міжкультурної комунікації є формування міжкультурної
компетентності, необхідних знань про різні народи та культури з метою
уникнення міжетнічних і міжкультурних конфліктів та встановлення
комфортних умов спілкування у різних сферах та життєвих ситуаціях [3].
Виділяють три основні типи невизначеності, які виникають, коли людина
вперше стикається з новою культурою, і відповідно, не має достатніх знань
про це культурне середовище: когнітивна невизначеність (мовець не може
точно знати уявлення і установки співрозмовника), поведінкова
невизначеність (мовець не може передбачити свого співрозмовника), емоційна
невизначеність (такий психологічний стан, коли мовець стурбований тим, що
його можуть неправильно зрозуміти, негативно оцінити чи завдати шкоду
гідності).
Отже, об’єктивно існуюче явище – міжнародний туризм – активно дає
поштовх до розвитку міжкультурних комунікацій та обміну інформацією між
туристами, а також поглибленому вивченню їх поглядів на життя, традицій,
звичаїв, історії, вірувань; сприяє вивченню як мови тієї чи іншої країни, так і
невербальних засобів спілкування.
Міжкультурна комунікація в міжнародному туризмі, маючи складові
соціальної взаємодії та комунікації, виконує по відношенню до інших сфер
життєдіяльності суспільства здебільшого функцію комунікації, котра
орієнтована передусім на встановлення відносин довіри та взаєморозуміння,
має зв'язок між іншими сферами життя суспільства. Також аналіз окремих
аспектів міжкультурної комунікації дозволяє стверджувати, що в процесі її
розвитку відбувається формування ціннісних орієнтацій, відбувається
осмислення та переосмислення туристами життєвих цінностей, світоглядних
орієнтацій та культурних горизонтів власної свідомості.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Розвиток суспільства диктує соціальне замовлення на всебічно
розвинену, національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка вміє
орієнтуватися у потоці різнопланової інформації і спроможна вільно, у
досконалій мовній формі, не лише висловлювати, але й відстоювати власні
життєві переконання. Саме тому провідне завдання навчально-виховного
процесу підготовки фахівців харчових технологій – формування особистості з
комплексом життєво необхідних компетенцій, важливих для становлення
особистості, її самореалізації, виконання відведених їй соціальних функцій,
повновартісного існування у соціумі.
Проблемі формування мовної компетенції студентів в процесі вивчення
іноземних мов приділено велику увагу в дослідженнях Г. Богіна,
Л. Варзацької, М. Вашуленка, С. Карамана, В. Карасика, Ю. Караулова,
Л. Мицько, Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Скуратівського, Г. Шелихової та ін.
Метою даного дослiдження є обгрунтування основних аспектів
формування мовної компетенції фахівців харчових технологій в процесі
вивчення іноземних мов.
Формування мовної особистості починається зі школи, й продовжується
у ВНЗ, де студенти засвоюють професійну термінологію, для застосування в
подальшій професійній діяльності. Мовна освіта покликана формувати у
майбутнього фахівця високий рівень мотивації до вивчення рідної та
іноземних мов, забезпечувати усвідомлення їхніх суспільних функцій, а також
виробити поважне ставлення до них. Від сформованих мовно-мовленнєвих
навичок фахівця великою мірою залежить інтерес і його учнів до даної
дисципліни та процесу навчання в цілому. Позаяк недостатньо просто мати
знання й досконало знати свій предмет, потрібно вміти висловлюватися й бути
комунікабельним, щоб зацікавити своїми знаннями аудиторію [1, с. 82].
В свою чергу, мовна компетенція як система знань з граматики, фонетики,
лексики, стилістики тієї мови, що вивчається, не повинна розглядатися окремо
від мовленнєвої, а слугувати її теоретичною основою шляхом аналізу і синтезу
текстів. До мовнихкомпетенцій належать:
 знання базових мовознавчих понять, основних відомостей з різних
розділів мовознавства, передбачених програмою з іноземної мови за
професійним спрямуванням;
 базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні
вміння;
 розуміння зображувально-виражальних можливостей рідної та
іноземної мови;
 уміння внутрішньо проникати в смисл дидактичного тексту;
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 уміння здійснювати різні види мовного розбору;
 лінгвосоціокультурні компетенції;
 досвід самостійної предметної діяльності, навчально-пізнавальної,
аналітичної, синтетичної та ін. [3, с. 10].
В нашi днi, як нiколи, необхiдно, щоб люди володiли iноземними мовами,
зокрема студенти харчових спецiальностей, якi мають можливiсть в процесi
своєї трудової дiяльностi мати справу з iноземцями або ж працювати
закордоном. Однак складнiсть у вирiшеннi даної задачi полягає у тому, що для
бiльшостi студентiв iноземна мова є цiннiстю потенцiйною, а не реальною. Це
протирiччя повинен усунути викладач, який являється посередником мiж
суспiльством та студентом. Для того, щоб вiдповiдати такiй ролi, викладачевi
необхiдно проникнутися вiдчуттям гордостi за свiй предмет. В сучасному
суспiльствi виростає роль iнтернацiонального виховання. I зараз дисципліна
«Іноземнамова» в силу своєї специфiки володiє бiльшими можливостями, нiж
iншi предмети. На сьогоднiшнiй день iноземна мова може сприяти
покращенню культури спiлкування людей. В процесi навчання студенти
навчаються технiки спiлкування, оволодiвають мовним етикетом, вчаться
вирiшувати рiзнi комунiкативнi задачi, оволодiвають стратегiєю та технiкою
дiалогiчного та групового спiлкування, навчаються бути мовними партнерами.
Iноземна мова сприяє розширенню не лише фiлологiчного, але i загального
кругозору студентiв. При вивченнi iноземної мови студенти оволодiвають не
лише новими засобами спiлкування, а й дiзнаються про культурнi цiнностi
країни, мову якої вивчають: її iсторiю, географiю, науку, лiтературу,
мистецтво.
Досить актуальним при навчанні іноземних мов є використання нових
мультимедійних засобів, в яких використовується аудіо-візуальний формат,
надають такі можливості, які традиційні підручники надати не можуть
[2, с. 8]. Комп'ютеризоване навчання iноземних мов з використанням
мультимедiйних програм значно розширює та урiзноманiтнює програму
вивчення iноземних мов у ЗВО, надає доступ до рiзноманiтних автентичних
матерiалiв (комп'ютерне подання мовного матерiалу на основi художньої
лiтератури, статей, матерiалiвiнформацiйнихсайтiв; робота зi словником таiн.),
зацiкавлює студентiв до вивчення iноземних мов, розширює мотивацiю
студентiв до навчання, надаючи їм можливiсть працювати над мовою у
зручному для них темпi, сприяючи, таким чином, iндивiдуалiзацiї навчання та
ефективному оволодiнню iноземною мовою.
Таким чином, вивчення іноземної мови студентами харчових технологій
є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та
економічних контактів в майбутній професійній діяльності. Оволодіння
студентами іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного
рівня комунікативної компетенції, яка дозволяє отримати кращу посаду або ж
вищий рівень оплати праці.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК
ПЕРЕДУМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
У сучасних умовах, коли європейська інтеграція стала стратегічним
пріоритетом зовнішньополітичної діяльності України, у майбутніх фахівців
актуалізується потреба у набутті соціокультурних компетенцій: ціннісного
ставлення до своєї та інших культур, розуміння соціокультурних
відмінностей, здатності до міжкультурної комунікації тощо. Соціокультурна
компетенція сприяє універсалізації якостей особистості як складова загальної
та професійної культури.
Чимало фахівців у своїх працях зверталися до питання формування
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема,
варто відзначити А.М. Алексюк, В.С. Болгаріної, В.С. Лутай, Е.М. Верещагіна,
Р.О. Гришкову, В.Г. Костомарова, Г.В. Онкович, І.А. Зязюна, І.Ю. Пассова,
Л.П. Пуховської, С.У Гончаренка, Н.К. Скляренка, Р.П. Мільруд та інших.
Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою дослідження є обгрунтування основних аспектів формування
соціокультурних компетенцій як передумови професійної самореалізації
майбутніх фахівців.
Соціокультурна компетенція – це знання культурних особливостей носіїв
мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти
комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно використовувати
набуті знання в процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої
культури.
Мета соціокультурної діяльності полягає у створенні сприятливих умов
для соціалізації студентів, їхнього культурного розвитку та виховання,
професійного самовизначення, самореалізації. Водночас соціокультурна
діяльність спрямована на прищеплення культурних цінностей молодому
поколінню. У процесі реалізації соціокультурної діяльності виражаються
суб’єкт-суб’єктні або суб’єкт-об’єктні відносини особистості в межах певного
соціокультурного середовища, представленого сукупністю соціальних
інститутів.
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Основними складовими частинами соцiокультурної компетенцiї є:
1. загальнокультурна компетенція, щохарактеризується як певний
життєвий досвiд, картина свiту людини, яку складає сума
загальнопоширених знань та уявлень народу країни, що сформувалася
протягом багатьох столiть i об’єднує унiверсальнi (загальнолюдськi)
елементикультури та вмiння використовувати такi знання;
2. До складових лiнгвокраїнознавчої компетенцiї належить мовленнєва та
немовленнєва поведiнка. Мовленнєву поведiнку складають знання
лексичних одиниць з нацiонально-культурним компонентом семантики,
вмiння i навички адекватно володiти ними в умовах мiжкультурної
комунiкацiї.
Немовленнєва
поведiнка
передбачає
володiння
невербальними знаннями, умiннями i навичками;
3. соцiолiнгвiстична компетенцiя –знання особливостей нацiонального
мовленнєвого етикету i невербальної поведiнки та навички врахування
їх у реальних життєвих ситуацiях, здатнiсть органiзовувати мовленнєве
спiлкування вiдповiдно до комунiкативної ситуацiї, соцiальних норм
поведiнки та соцiального статусу учасникiв комунiкацiї;
4. країнознавча компетенція - знання про народ-носія мови, національний
характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти,
культури, особливості побуту, традиції, звичаї.
Усi компоненти соцiокультурної компетенцiї взаємопов'язанi через
поняття культурного та соцiального контекстiв i оволодiння ними має
вiдбуватися комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалiй,
загальних для всього народу-носiя, то соцiальний контекст - це знання
конкретних соцiальних умов спiлкування, прийнятих у країнi, мова якої
вивчається. Вiдтак соцiокультурна компетенцiя є вмiнням людини
усвiдомлено враховувати знання соцiального i культурного контекстiв країни
у процесiiншомовного спiлкування.
Для майбутнього фахiвця важливою умовою є оволодiння усiма
елементами соцiокультурної компетенцiї. Адже якщо перерахованi складовi
сформованi на належному рiвнi, то це дає змогу людинi легко орiєнтуватися в
iншомовному середовищi, швидко адаптуватися до нього та конструктивно
вирiшувати перешкоди, якi виникатимуть у процесi мiжкультурної
комунiкацiї.
Розвиток соціокультурної компетенції студентів вищої школи ‒
майбутніх фахівців, передбачає реалізацію таких завдань:
- засвоєння значення поняття «культура» як єдності продуктів культури
(література, фольклор, мистецтво, музика, артефакти), ідей (вірувань,
цінностей, інституцій), культурної поведінки (традицій, звичаїв, одягу,
харчування, навчання, відпочинку тощо);
- усвідомлення студентами того факту, що поведінка людини значною мірою
зумовлена її культурною приналежністю;
- розуміння того, що соціальні відмінності (вік, стать, соціальний клас, місце
проживання тощо) значно впливають на мовлення людини;
- формування толерантного ставлення до інших людей та культур в цілому;
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- усвідомлення студентами власної культурної поведінки, розвиток уміння
здійснювати її аналіз (адже своя культура пізнається тільки через зіставлення
її з іншою),
- розвиток здатності студентів розпізнавати культурні коннотації (додаткові
значення) і дешифрувати їх, а також розпізнавати, розрізняти і продуктивно
користуватися культурними кодами для максимального досягнення
комунікативної мети;
- розвиток у студентів уміння визначати, як їхня власна соціокультурна
приналежність впливає на їхню поведінку,
-уміння коригувати свою поведінку відповідно до ситуації.
Таким чином, формування соціокультурної компетентності – процес
цілісний і багатогранний. Він потребує становлення його мотиваційної,
інтелектуальної, ефективної і поведінкової сфер особистості. Тому
формування соціокультурної компетентності доцільно здійснювати в межах
основної професійної підготовки, тобто в процесі навчання і у вищому
навчальному закладі на тому наочному змісті, який складає основу майбутньої
спеціалізації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ЯКОСТІ ДРУГОЇ
ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОТІ У СФЕРІ
ГОСТИННОСТІ
Сьогодні Україна все впевненіше входить у світове співтовариство, стає
активним фінансовим, торгівельним, промисловим та науковим партнером
країн Європи. Швидкі темпи інтернаціоналізації економіки, її глобалізація,
нові електронні засоби комунікації стали поштовхом до потужного
розширення міжнародних контактів.Перед фахівцем з
готельної та
ресторанної справи ставляться ряд вимог, яким він повинен відповідати, а
саме: бути кваліфікованим працівником, конкурентоздатним, компетентним,
вільно володіти своєю професією, спроможним до ефективної праці за
спеціальністю на рівні світових стандартів, вільно володіти хоча б декількома
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іноземними мовами (англійська та німецька у пріоритеті). У сучасних умовах
спілкування іноземними мовами стало вкрай необхідним чинником
майбутньої професійної діяльності, у зв’язку з чим значно збільшується роль
знання не тільки англійської мови, а й німецької.
Актуальність німецької мови, як другої невід’ємної мови в професійній
діяльності гостинності зумовлює створення передумов до комплексного
підходу вивчення німецької мови і подальшого застосування її у сфері
гостинності та ресторанної справи. Останні роки демонструють швидкі темпи
інтеграції України до ЄС, це зумовлює об’єднання соціального і духовного
розвитку всіх держав союзу, орієнтуючись на світові ринки надання послуг
гостинності, актуальність вивчення другої іноземної мови зростає, від цього
залежить затребуваність спеціаліста, його професійний клас. Знання німецької
мови в цьому плані виходять на перший план, так як Німеччина-одна з
головних членів країн ЄС та має значний вплив на формування культури та
соціальної політики у всій Європі.
Головними завданнями, які постають перед співробітниками сфери
гостинності є: реформуванняпрофесійних якостей фахівців готельної справи;
значне зростання ролі німецької мови у професійній діяльності фахівців
готельної та ресторанної справи та формування в них іншомовної
комунікативної компетентності.
Мною було розглянуто значення володіння німецькою мовою
спеціалістом з готельної та ресторанної справи для здійснення професійної
діяльності. Також обґрунтовано важливість іншомовної комунікативної
компетентності з огляду на інтеграцію нашої держави до європейського
простору. Визначено, що німецька мова грає одну з ключових ролей.
Проблематика іншомовної комунікативної компетентності звертає на
себе увагу у зв’язку з тим, що вільне володіння іноземною мовою є не тільки
засобом спілкування, а також дозволяє здійснювати всі передбачені для
спеціаліста з готельної та ресторанної справи функції у професійно-трудовій
діяльності. Як наслідок інтеграції нашої держави до європейського та
світового співтовариства, виникла потреба в активній полікультурній та
багатомовній особистості працівника готельного та ресторанного бізнесу,
здатного адекватно вести діалог культур, спілкуватися двома і більше
іноземними мовами в різних фахових ситуаціях міжкультурної комунікації.
Знання іноземних мов є однією з вимог, що висувається до фахівців у галузі
готельної та ресторанної справи, адже це є інструментом, необхідним для
вирішення певних професійних проблем, невід’ємним компонентом
професійної компетентності фахівців готельної та ресторанної справи [2].
Відомо, що співвідношення на прикладі лексичних систем англійської та
німецької мов інше, ніж англійської та французької мов. Так, в англійській
мові, як зазначає І. В. Арнольд, міститься близько 30 % слів германського
походження [1], присутні аналогії окремих граматичних явищ німецької мови
з їх англійськими відповідниками, а також лексичні аналогії між німецькими і
англійськими словами, що збільшує їх як його практичну, так і філологічну
цінність, використано семантичну та орфографічну подібність німецьких і
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англійських лексичних одиниць. Німецька мова для фахівця з готельної та
ресторанної справи – це один із інструментів, який допомагає не тільки діяти,
переконувати, приймати рішення, а й створювати сприятливу ділову
атмосферу. Здатність якісно здійснювати професійне іншомовне спілкування
значною мірою сприяє підвищенню конкурентоздатності фахівців на ринку
праці.Саме професійне знання іноземної мови для фахівця, що працює в сфері
туризму, є ознакою його професійної компетентності. Мова йде не про
німецьку мову, яку можна вивчити на курсах, а про підготовку німецької мови
професійно-орієнтованого спілкування висококваліфікованих фахівців.
Мається на увазі німецька мова, де є своя термінологія та специфіка, які не
можна вивчити на звичайних курсах.
Таким чином, отримання навичок професійно-орієнтованого спілкування,
забезпечує комунікативну компетентність працівників. При цьому, якщо
рівень мовної компетентності, наприклад, обслуговуючого персоналу готелю
може зводитися до знання деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень
мовної підготовки фахівців, що займаються ресторанною справою, повинен
відповідати всім вимогам професійної мовної підготовки. Також не можна не
погодитися і з тим, що висококваліфікований фахівець з професійним знанням
іноземної мови буде мати на ринку праці дуже високий попит. Фахівець з
готельної та ресторанної справи здійснює комунікативні контакти з діловими
партнерами, представниками інших країн, очевидно, що міжкультурна
комунікація і взаємодія посідає чільне місце у його професійній діяльності.
Тому для спеціаліста необхідними умовами успішної професійної діяльності є
усвідомлення особливостей процесу комунікації, володіння прийомами
вербальної й невербальної комунікації, комунікативними стратегіями і
комунікативною компетенцією, яка містить у собі здатність використовувати
іноземну мову для досягнення професійно-значущих цілей [3].
Таким чином, слід звернути увагу на те, що для формування професійного
престижу фахівця з готельної та ресторанної справи необхідно володіння
декількома
іноземними мовами (зокрема німецькою) на високому
професійному рівні, про що може стверджувати наявність відповідних
міжнародних сертифікатів. Вона значно посилюється інтегрованістю
сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З огляду на це,
тільки той фахівець, який володіє англійською і німецькою мовами, має
сформовані навички міжкультурного спілкування та володіє навичками
іншомовної компетентності, зможе адаптуватися до полікультурного
середовища й реалізувати свій професійний та особистісний потенціал. Нині
завданням фахівців є не лише забезпечувати комфортний відпочинок своїх
клієнтів, а й, володіючи належними особистісними і професійними якостями,
успішно вирішувати різноманітні професійні завдання і потреби користувачів
послуг. Тому фактор володіння німецькою мовою фахівців готельної та
ресторанної справи є одним із головних після спеціальних знань.
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НАВІЩО ЮРИСТАМ ВИВЧАТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ
Англійська – найпопулярніша мова у світі. Понад 1,3 млрд. людей
розмовляють китайською, що робить цю мову незаперечним лідером. Однак
англійська має набагато більше значення у світі. Якщо на китайській
спілкуються тільки в КНР, то англійською говорить весь світ! Якщо ви ще не
знаєте, чи варто вчити англійську мову, то просто погляньте на статистику.
196 країн світу офіційно визнали англійську другою мовою. Це мова
дипломатії, бізнесу, науки та інших важливих сфер. Сьогодні 1,5 млрд людей
вже знають англійську і приблизно 1 млрд починають вчити. Чи будете ви
одним з них? Англійська мова відкриває вам набагато більше можливостей.
Вивчивши англійську, у вас з'являється можливість спілкуватися з
людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші
сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб.
Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для
власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам
відкривається весь світ! Ваша цінність як працівника стає більшою в очах
наймача. Згідно зі статистикою, люди, які знають англійську отримують в
середньому на 30% більше. Такі співробітники завжди представляють цінність
для роботодавця, в якій би сфері діяльності ви не були. Сьогодні англійська це мова бізнесу. Якщо у вас є мрія стати успішним підприємцем, отримати
високооплачувану роботу, переїхати за кордон і бути відмінним фахівцем, тоді
англійська-це ваш щасливий квиток!
Державні службовці зобов’язані володіти іноземною мовою відповідно до
закону. Так, в статті 20 Закону «Про державну службу» передбачено, що особа,
яка претендує на зайняття посади державної служби, окрім відповідності
іншим вимогам, повинна володіти мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи. А в прикінцевих положеннях зазначено, що Закон набирає чинності з
1 травня 2016 року, крім пункту 1 частини другої статті 20 цього Закону в
частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради
Європи, який набирає чинності через два роки після набрання чинності цим
Законом. Робота з документами іноземною мовою. Це особливо актуально
для юристів, які спеціалізуються на господарському та міжнародному праві,
консалтингових та корпоративних юристів. Зрештою, сфера діяльності
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юристів дуже широка, вона охоплює всі сторони суспільного життя, тому для
тих, хто прагне розширити сферу своєї діяльності і працювати з іноземними
клієнтами, а відповідно отримувати вищі гонорари, краще все ж вивчити
англійську. Юристу, що працює з документами на іноземної мови, необхідно
добре розбиратися в тому, що він робить. Чи варто говорити про те, якою
великою може бути ціна помилки? Для компанії це може обернуться втратою
репутації, колосальними штрафами, упущенням фінансових вигод і багатьма
іншими неприємним наслідками. Для ведення переговорів. Звісно, це також
стосується роботи з іноземними компаніями. Проте, ми навмисне виділили це
окремим пунктом, оскільки навички спілкування вільного володіння
професійними термінами вимагають особливої майстерності. Це може
включати не тільки роботу з документами, консультації та допомогу при
веденні бізнесу, але й діяльність медіатора, що набуває все більшої
популярності при вирішенні спорів. Якщо робота з документами дозволяє
затратити на неї більше часу можна підглянути слово, яке вам не знайоме,
скористатись перекладачем, перечитати двічі, то при живому спілкуванні,
мислити потрібно швидко, а висловлюватись чітко та зрозуміло, що
однозначно потребує значної підготовки та тривалого навчання.
Отже, юристам потрібно вивчати англійську мову на вищому рівні ніж на
побутовому для того, щоб збільшити свій потенціал у тій чи іншій справі,
заробляти більше грошей завдяки знанням англійської мови,захистити того чи
іншого громадянина від засуджень у судах, незалежно від країни,а також для
знайомства з іноземними юристами для набуття від них певного досвіду.
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USE ОF THE INTERNET IN EDUCATIОN: ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES ОF ОNLINE LEARNING
Fоrmal educatiоn can help a persоn tо survive, and оnly self-educatiоn will
lead him/her tо success. Оne оf the main sоurces оf peоple's success is the penchant
tо read and cоnstantly gain new knоwledge. The latest trend in educatiоn is оnline
cоurses where yоu can learn any language, learn the basics оf psychоlоgy, begin tо
understand the painting оr get basic knоwledge оf marketing, etc. Educatiоnal
platfоrms оffer learning with a native speaker оf any level: frоm experienced
educatоrs with many years оf teaching, tо beginners whо are just learning tо teach.
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Massive оpen оnline cоurse (MООC) is оne оf the types оf distance learning that
invоlves the use оf means оf interactiоn between teachers and students [1, p. 10].
In general, there can be distinguished twо main types оf оnline cоurse: the first
type is the synchrоnоus Internet cоurses. It is characterized by the simultaneоus
training оf a large number оf students, with the teacher lecturinges ing оnline at a
certain time. Amоng the advantages оf such cоurses is their maximum prоximity tо
classes, the student has an оppоrtunity tо ask questiоns tо lecturers and receive
answers in real time.
Hоwever, such classes alsо have disadvantages, as the listener оf such a cоurse
must be cоnnected tо the brоadcast оf a lecture at a specific time, which is
determined by the teacher himself/herself [3]. Fоr example, if a cоurse is cоnducted
by a prоfessоr frоm the USA, classes will take place either late at night оr early in
the mоrning in Kyiv. Alsо, such lectures need tо be listened tо (fоllоwed) withоut
translatiоn оr subtitles. Thus, fоr successful study the student must have at least a
minimum knоwledge оf a fоreign language.
The secоnd type is – an оpen cоurse. Such cоurses are deprived оf the abоvementiоned drawbacks. Everything yоu need tо participate in them is a cоmputer and
the Internet cоnnectiоn. Usually, lectures and additiоnal materials are freely
available fоr 24 hоurs a day. The student himself/herself chооses the time and place
fоr having a lessоn, as well as fоrms an individual schedule [2].
Fоr example, the mоst gifted students can cоmplete an 8-week training prоgram
during оne weekend, while students whо, in additiоn, are busy with sоmething else,
have the оppоrtunity tо stretch оut this prоcess fоr six mоnths.
Certainly, оpen cоurses alsо have few drawbacks. Оnly 5-7% оf registered
users оf educatiоnal platfоrms cоmplete them. The prоblem is that in the absence оf
cоntrоl, a persоn оften lоses his оr her mоtivatiоn fоr finishing educatiоn, and, as a
result, dоes nоt receive a certificate оf cоmpletiоn оf the curriculum [3].
Speaking abоut all оnline cоurses, tоday, thanks tо their pоpularizatiоn,
lectures by prоfessоrs frоm leading wоrld and natiоnal universities such as Harvard
University, University оf Оxfоrd, Massachusetts University оf Technоlоgy, Yale
University, Natiоnal University оf “Kyiv-Mоhyla Academy”, Natiоnal Technical
University оf Ukraine “Igоr Sikоrsky Kyiv Pоlytechnic Institute”, Taras
Shevchenkо Natiоnal University оf Kyiv, and many оthers are available fоr realtime viewing. It is alsо wоrth nоting that lectures by western schоlars are mоst оften
presented in English with a wide selectiоn оf subtitles. Оf cоurse, yоu will nоt
always find Ukrainian in the languages оf translatiоn, but English оr Russian text is
present оn brоadcasts in mоst cases. As a result, any Ukrainian whо has a cоmputer
can nоw easily take a free cоurse, that cоsts a fоreign student ranges frоm a few
thоusand tо tens оf thоusands оf dоllars.
Sоme оf the mоst pоpular fоreign platfоrms fоr оnline educatiоn are:
1. Cоursera – оne оf the “veterans” оf the оnline educatiоn marketplace. It
cоllabоrates with Stanfоrd, Princetоn, Michigan and Pennsylvania Universities.
2. EdX is a jоint prоject оf Harvard University and the Massachusetts Institute
оf Technоlоgy, which оffers the fоllоwing areas fоr anyоne interested in оnline
educatiоn: cоmputer technоlоgy, chemistry, mathematics, ethics, music, statistics,
literature, and оthers.
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3. Prоmetheus is a well-knоwn Ukrainian оnline educatiоnal prоject. Amоng
the teachers – lecturers frоm leading Ukrainian higher educatiоn institutiоns such as
Taras Shevchenkо Natiоnal University оf Kyiv, The Natiоnal Technical University
оf Ukraine “Igоr Sikоrsky Kyiv Pоlytechnic Institute” , Natiоnal University оf
“Kyiv-Mоhyla Academy” , as well as practicing lawyers and оther prоfessiоnals [2].
Thus, the main advantage оf оnline learning is its availability and virtually
unlimited pоssibilities. Despite all the оbviоus advantages, distance educatiоn still
cannоt cоmpete with the classical fоrm оf educatiоn, and there are several
cоmpelling reasоns fоr this. Hоwever, technical prоgress will sооner оr later take its
place, and оnline educatiоn will becоme as cоmmоnplace as statiоnary. It is alsо
pоssible that the distance learning will be mоre pоpular due tо the quality оf the
prоvided knоwledge and practically unlimited pоssibilities in chооsing cоurses,
specialties and places оf study. Accоrdingly, there will be great prоspects fоr
emplоyment. The graduates whо have graduated frоm оnline cоurses will be able tо
try their hand in the cоuntries where they really want tо wоrk, nоt оnly where their
pоstgraduate diplоma is valid.
Hоwever, оne shоuld nоt think that the distance educatiоn will cоmpletely
replace the classical fоrm оf learning. Each оf the fоrms has its pluses and minuses,
and chооse the right balance between them – the persоnal chоice оf everyоne whо
wants tо learn.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНІВ У
СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Юриспруденція має свою спеціальну лексику – юридичну термінологію,
без знання якої оволодіння правовими знаннями та юридичною професією
просто неможливе. Правова термінологія базується на латинській мові та бере
свій початок з римського права. На основі римського права складені численні
поняття цивільного права.
Розенталь І.С., Гамзатов М.Г., Астапенко П.М., Скорина Л.П. – наукові
діячі, які розглядали латинську термінологію в юриспруденції, праці яких
стали основою для вивчення цієї теми. Їхні роботи включають необхідні для
початківця юриста речі: латинську граматику, необхідний лексичний мінімум
і латинські юридичні вирази.
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Працівнику правничої сфери необхідне знання не тільки юридичних
термінів, а й самої латинської мови, щоб змогти повніше осягнути матеріал
римського права. Вивчення римського права, засноване на читанні
першоджерел в оригіналі, навчає юриста правильно висловлювати свої ідеї, а
також дає йому безліч понять і навичок, здатних збагатити культуру його
професійного мислення [2, с.11].
Переважна більшість римських юридичних термінів дійшли до наших
днів та стали здобутком багатьох сучасних законодавчих систем. Латинізми
прийшли в різні мови не тільки безпосередньо з латини, але і при
посередництві інших мов.
Латинська – це мова римського права. Норми і принципи, розроблені та
сформульовані майже два тисячоліття тому римськими iurisprudentes
(мудрецями права, юристами) стали основою сучасного правового мислення.
Кожного дня ми використовуємо латинські терміни, навіть не
замислюючись про їх походження. Наприклад, такі слова як: акт (actum),
імперія (imperium), конституція (constitutionis), нотаріус (notarius), республіка
(res publica), федерація (foederatio), юстиція (iustitia), процес (processus),
презумпція (praesumptione), адвокат (advocatus), казус (casus), революція
(revolution), плебісцит (plebiscitocensi), вето (veto), легітимний (legitimny),
кримінальний (criminalis)дійшли до нас саме з латинської.
Специфіка професійної підготовки фахівців у галузі юриспруденції
відображена саме у латинській юридичній термінології. Майбутньому юристу
надзвичайно важливо опанувати не тільки знання чинних норм і приписів, а й
культурно-правової спадщини людської цивілізації, що передбачає, насамперед,
знання понять і термінів, які використовувалися юристами та правознавцями
протягом усього культурно-історичного розвитку людства [1, 5 с.].
Дуже чітко висловив свою позицію щодо важливості латини в
юриспруденції правознавець-романіст З.М. Черніловський: «Латинська мова
необхідна для освоєння термінології римського правового спадку, яка дає себе
знатиу наші дні - насамперед, її систематика, методи пристосування до потреб
швидкоплинного ділового життя, її творчий дух взагалі, не кажучи вже про
термінологію та визначення, що увійшло у світову культуру права» [3, с. 19].
Відтепер багато людей здобувають професію юриста, щоб стати
висококваліфікованими фахівцями та допомагати людям. Однак для того, аби
стати професіоналом у цій сфері та набути необхідних професійних навичок,
потрібно бути всебічно розвинутою особистістю. Саме для формування
високої комунікативної компетентності юриста необхідно підвищувати рівень
володіння юридичною термінологією латинського походження. У
юриспруденції латинську мову використовують в основному на теоретичному
рівні, але щоб досягти певних висот у цій професії, важливо володіти багатьма
знаннями, особливо латинською мовою. Тому проблема запозичення
латинської термінологіїє значущою.
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INFLATION AS A MONETARY POLICY STRATEGY
At present, inflation seems to be one of the most burning issuesin the country's
economic development. Recently there has been a tendency to accelerate its growth
rate. Rising prices, lack of stability, and depreciation of national monetary units
comprise not a complete list of negative effects that inflicts the Ukrainian economy.
The inflation high level is a negative indicator, as prices for all goods and services
in the country keep growing, which, in its turn, is reducing the purchasing power of
the national currency, and accordingly diminishing its rate. This issue of inflation
obviously requires immediate consideration. Among many ways of dealing with the
problem, one should really be focused on, namely the mode of inflation targeting.
Target inflation is defined as a monetary regime that involves the responsibility
of the central bank for compliance with the declared value of the official inflation
indicator (target) for an indefiniteperiod of time [6, р. 5]. Ukrainian scientist Petrik
O. found out that the mode of inflation targeting appeared as an alternative to
monetary targeting at the end of the eighties and had been rapidly developing in the
next decade. Most of the countries that switched to inflation targeting have done this
because of the low efficiency of the monetary policy aimed at targeting the exchange
rate or supply of money [5].
The following major characteristics of the inflation targeting regime are:
1. Ad target worth noting inflation rate;
2. Normative definition of only one purpose of monetary policy of low and
stable level of inflation;
3. Independence of the central bank in the choice and application of monetary
policy instruments in order to achieve the goal [1].
As in any mode, this mode has both positive and negative aspects. Among the
benefits of this regime are as follows:
1. It helps, in most cases, quickly reduce inflation.
2. It strengthens the real independence of the central bank, clearly targeting it
to one goal (lowering inflation and stabilizing it at a low level).
3. It promotes professionalism, transparency and confidence in monetary
policy, as well as upgrades the professional level of macroeconomic analysis and
debate in this country [3, p. 3].
The downsides of the regime are manifested for the most part for low
andmiddle income countries, namely:
1) for poor-quality financial management of the public sector;
2) undeveloped financial markets;
3) low level of confidence of economic agents in monetary policy;
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4) significant “dollarization”;
5) high sensitivity of the economy to the dynamics of international capital
flows;
6) weakening of the flexibility of monetary policy;
7) restricting opportunities for stimulating economic growth and reducing
unemployment [2].
Even if one does not go into the detailed analysis of the abovementioned
factors, one can say that they are all present in Ukraine, and therefore the transition
to full-fledged inflation targeting is more problematic than it seems at first glance.
However, this does not mean the inappropriateness or unnecessity of such a regime,
but rather the need for a more balanced and integrated approach by the NBU
(National Bank of Ukraine) to create the appropriate prerequisites for inflation
targeting, as well as the need for modification of its classical structure.However,
despite the shortcomings inflation targeting itself is the most effective way of
implementing monetary policy and stimulating economic development of Ukraine.
The essence of inflation targeting is to achieve a stable and low inflation in a shortterm period [4].
Researches in economics show a consensual consensus that the central bank
can contribute to sustainable economic growth by maintaining low and stable
inflation. At the same time over the past decades the Ukrainian economy suffered
from volatile and unpredictable inflation, which had at least threemajor
consequences:
- high interest rates on deposits and loans;
- stimulation of an increase in dollarization due to the natural desire of
depositors to hedge their risks, as well as due to the relatively low cost of foreign
currency loans for borrowers;
- impeding economic growth due to an unstable economic environment [2].
Many government experts and independent experts have been insisting on the
need to improve the current monetary system Ukraine for several years. The key
reason is that it has long failed to meet the requirements of the modern economy
because of the lack of transparency in monetary policy and the lack of clear longterm guidelines for changing the value of national currency. However, in reality
Ukraine is still far from the effective control of inflation. The policy of targeting the
exchange rate no longer works and hinders the attraction of foreign investment [5].
Taking into account the changes in the macroeconomic environment and
ongoing reforms, the Ukrainian economy is expected to undergo significant
structural transformation in the coming years. In addition, Ukraine’s economic
system as a small open economy is predicted to remain vulnerable to external shocks.
Underthese conditions, the fluctuations of the nominal exchange rate should
serve as the main buffer against the effects of these shocks. This means that in case
of negative external shocks (for example, a decrease in demand for Ukrainian
exports or a deterioration in terms of trade), the moderate depreciation of the hryvnia
will help maintain the competitiveness of Ukrainian exports and mitigate the
negative impact on output and employment.In case of the implementation of positive
external shocks strengthening hryvnia will prevent the economy “overheat” and high
inflation. This characterizes a significant shift from the policy of a fixed exchange
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rate, which was held in Ukraine for several long periods during its independence. In
accordance with this policy, the exchange rate should be an anchor of the nominal
value of all contracts and consider the level of inflation.
However, the fixation of the exchange rate led to the accumulation of
macroeconomic imbalances and proved to be ineffective not only to provide stable
and low levels of inflation, but also to support economic growth. Moreover, the
policy of the exchange rate has made public expectations quite sensitive to exchange
rate fluctuations. Accordingly, it created incentives for the adoption of excessive
risks by economic agents, thus limiting the use of the exchange rate as a buffer
against external shocks. The National Bank's task will be to gradually redirect public
attention to the fluctuations of the exchange rate against the level of inflation. This
can only be done by developing a consistent, transparent monetary policy aimed at
ensuring price stability. Meanwhile, monetary targeting used to be seen as a
transition to a full-fledged inflation targeting regime [2].
Starting from 2016, the priority mission of the National Bank of Ukraine in
accordance with the Strategy of Monetary Policy for 2016-2020 is to achieve and
maintain price stability. In other words, since 2016, the NBU has moved to a new
monetary regime – inflation targeting, which involves achieving the established
targets for the annual change in the consumer price index.
Summarizing all the above, let us note that the inflation targeting regime will
help to effectively solve the problems with inflation and strengthen the actual
independence of the central bank, provide economic system of Ukraine with
additional mechanisms of resistance to external shocks and changes in demand for
money by observing the optimum value of the national currency and achieving the
maximum level of controllability of the movement funds in all sectors of the
economy.
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NECESSITY OF STUDYING ENGLISH BY STUDENTS OF
ECONOMIC DEPARTMENTS
Knowledge of foreign languages is the key to success in the modern world,
where communication in foreign languages and processing of huge amounts of
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information is becoming increasingly important. Interest in learning languages is
traditionally great, because paraphrasing the famous statement one can say that the
person who knows languages owns the world!
In general, a person who speaks languages is a versatile personality, has the
best opportunity to learn something new. Such a person is more confident in
communicating with people [1].
In the modern world, English plays a significant role in people's lives. Until
recently, it was just a foreign language, but now it is an international language. It
should also be said about the transformational processes in our national economy
that have being implemented recently. And without the English language, this issue
has no prospects. Therefore, this topic is extremely relevant and interesting for
economists and students of economic specialities [2].
The current state of development of foreign economic relations, modern
processes of transformation and globalization of the economy requires a essentially
new approach not only to the problems of studying the economy in general, but also
to the EFL training of the future economist. Today, English is defined as the official
language of the Organization United Nations. All summits of heads of different
states, signing laws and decrees, negotiations and debates - all this is done in English.
International trades, the work of the banking system, the activities of the transport
system are carried out in English.
What does the English language give to a student of an economic university
nowadays?
Firstly, opportunity to study in English-speaking countries. Knowledge of
English gives you the opportunity to study at prestigious foreign economic
universities, as one of the most important selection criteria for admission. Having a
diploma, say, a London University graduate gets an opportunity to get a job around
the world, because, as you know, a diploma issued in the United Kingdom is one of
the most convertible [3].
Secondly, a career. Nowadays, in order to get a prestigious job in a large
organization, it is necessary to speak language fluently. This is due to the fact that
large organizations deal with foreign suppliers and buyers, and, accordingly,
negotiate, achieve agreements, sign contracts. All this is carried out in the
international language - English. Knowing English, you can always communicate
freely with business partners, take part in international conferences, read
international journals and business newspapers [3].
Further, scientific and economic achieve. By reading foreign books in the
original context, without translation, one can get much more pleasure from reading,
since the translation, as a rule, is not entirely accurate, depends on the subjective
thought and skills of the translator, and is cannot present the authors true thoughts
and emotions. And resources on economics? Language offers great opportunities for
studying the economic mechanism, the works of great economists who wrote in
English.
Fourthly, trips abroad. Everyone knows that a modern person who is an
efficient and inquisitive person, seeks to visit as many different countries and cities
as possible in his life, to get acquainted with the culture and customs of other
peoples. And how is it possible without knowledge of English? In tourist countries,
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whether Turkey or Spain, everyone who works with tourists, speaks English. This
increases the quality of service for visitors, and, therefore, attracts more and more
tourists. The tourists themselves, being in a foreign country, feel much more
confident, knowing that, in case of that, they will always be able to get in touch with
the locals, ask the way, clarify the location of something, etc.[2].
And finally, while you speak English, you always have the opportunity to chat
with interesting people from other countries on different topics, get useful
acquaintances and find new friends among foreigners.
Having analyzed the preliminary information, we can say with certainty that it
is just necessary to study English in economics. It is used not only by economists,
but also by programmers, lawyers, scientists in their activities and everyday life. The
knowledge of English in the modern world is a kind of a window to the world.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ
ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ФАХІВЦІВ
Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її
знання не є привілеєм і розкішшю. Англійську мову, як іноземну, вивчають в
усіх освітніх закладах, але 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 отримати
доступ до іноземних сайтів і друкованих видань. З часом можна навчитися не
тільки читати й писати іноземною мовою, але й думати, а отже, створювати
іншомовні презентації, відвідувати міжнародні конференції та тренінги, вести
ділове листування. Знання іноземної мови дають можливість майбутньому
фахівцію бути конкуретоспроможним на сучасному ринку праці.
Серед іноземних мов англійська мова є мовою міжнародного спілкування.
Сьогодні вона використовується в усіх сферах – бізнес, подорож, наука,
навчання, Інтернет, фільми та ін. Англійська об’єднує людей і допомагає
отримувати знання, інформацію з різних джерел [2].
За інформацією менеджерів з підбору персоналу великих компаній та
кадрових агенцій, знання англійської мови є обов’язковими. Перший аргумент
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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 професійно значущою 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 [1].
Можна виділити декілька переваг, які надають вам знання іноземної
мови:
− підвищення «вартості» на ринку праці: на яку роботу ви б не
влаштовувалися, найвірогідніше, однією з вимог буде знання іноземної мови
(англійськой), оскільки зараз існує багато міжнародних компаній, а також
компаній, які співпрацюють з іншими країнами. При сьогоднішній
конкуренції на ринку праці знання англійської мови допоможе вам
працевлаштуватись.
− тренування пам’яті: чим більше ви тренуєте пам’ять, тим краще вона
працює. Спеціалісту необхідно знати багато інформації, а для цього потрібно
мати пам’ять, яку можна тренувати при вивченні іноземних мов.
Можливість спілкування на мові місцевих мешканців: під час подорожі за
кордон знання англійської стануть у нагоді, оскільки можна легко
порозумітися з іноземцями; під час екскурсій зрозуміло, що говорить
екскурсовод і, зрештою, можна краще дізнаєтеся про країну, спілкуючись з її
мешканцями.
Отже, вичення іноземної мови є ключем до подальшої самоосвіти та
самовдосконалення, тоді як знання англійської мови є своєрідним вікном у
світ. Володіючи мовою міжнародного спілкування, ви зможете досягти
поставлених цілей у майбутній професійній діяльності.
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LANGUAGE TRANSFER
Language transfer (also known as L1 interference, linguistic interference, and
crosslinguistic influence) refers to speakers or writers applying knowledge from one
language to another language. It is the transfer of linguistic features between
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languages in the speech repertoire of a bilingual or multilingual individual, whether
from first ("L1") to second ("L2"), second to first or many other relationships. It is
most commonly discussed in the context of English language learning and teaching,
but it can occur in any situation when someone does not have a native-level
command of a language, as when translating into a second language.
When the relevant unit or structure of both languages is the same, linguistic
interference can result in correct language production called positive transfer: here,
the "correct" meaning is in line with most native speakers' notions of acceptability.
An example is the use of cognates. However, language interference is most often
discussed as a source of errors known as negative transfer, which occurs when
speakers and writers transfer items and structures that are not the same in both
languages.
Within the theory of contrastive analysis, the systematic study of a pair of
languages with a view to identifying their structural differences and similarities, the
greater the differences between the two languages, the more negative transfer can be
expected. For example, of negative transfer concerns German students trying to learn
English. Since the German noun "Information" can also be used in the plural –
"Informationen" – German students will almost invariably use "informations" in
English, too, which is grammatically wrong. From a more general standpoint "all
new learning involves transfer based on previous learning". That could also explain
why initial learning of L1 will impact the learning of L2.
The results of positive transfer go largely unnoticed and so are less often
discussed. Nonetheless, such results can have a large effect. Generally speaking, the
more similar the two languages are and the more the learner is aware of the relation
between them, the more positive transfer will occur. For example, an Anglophone
learner of German may correctly guess an item of German vocabulary from its
English counterpart, but word order, connotations and collocation are more likely to
differ. Such an approach has the disadvantage of making the learner more subject to
the influence of "false friends".
In addition to positive transfer resulting in correct language production and
negative transfer resulting in errors, there is some evidence that transfer from the
first language can result in a kind of technical, or analytical, advantage over native
(monolingual) speakers of a language. For example, second-language speakers of
English whose first language is Korean have been found to be more accurate with
perception of unreleased stops in English than native English speakers who are
functionally monolingual because of the different status of unreleased stops in
Korean from English. That "native-language transfer benefit" appears to depend on
an alignment of properties in the first and the second languages that favors the
linguistic biases of the first language.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ
Iнтенсивний розвиток комп’ютерно орiєнтованих технологiй є предметом
постiйного iнтересу та зацiкавлення працiвникiв освiтньої сфери: сьогоднi ми
не уявляємо навчальний процес без комп’ютерних технологiй. Стрiмка
еволюцiя освiтнiх процесiв, орiєнтованих на створення сприятливих умов для
задоволення iнформацiйних потреб суспiльства, зумовила появу великого
розмаїття форм, засобiв та технологiй навчання. Сучасна модель навчального
процесу дозволяє реалiзовувати новi педагогiчнi задачi, якi визначають
перспективи розвитку освiти, та значно пiдвищити ефективнiсть навчання в
будь-якiй сферi за умови правильного вибору та використання комп’ютерно
орiєнтованих технологiй.
Варто зауважити, що педагогiчнi i теоретичнi аспекти використання
iнформацiйних технологiй у навчальному процесi дослiдженi у працях
Б. Бесєдiна, Ю. Горошка, М. Жалдака, Ю. Жука, В. Загвязiнського,
Ю. Машбиця, В. Монахова, Н. Морзе, А. Пенькова, Є. Полат, С. Ракова,
Ю. Рамського та iнших. Розробкою i впровадженням у навчальний процес
нових iнформацiйних технологiй активно займаються такi дослiдники, як,
Є. Полат, Е. Дмитреєва, С. Новиков, Т. Полiлову, Л. Цвєткова i т. д. Тому
актуальнiсть даної теми може бути аргументована важливiстю проблеми, у той
же час її недостатньою розробленiстю для застосування в умовах вищої
школи.
Метою даного дослiдження є обґрунтування використання iнтернеттехнологiй у процесi iншомовної пiдготовки майбутнiх менеджерiв.
На сьогоднішній використання iнформацiйних технологiй є однією з умов
успiшного вивчення iноземної мови. Тому викладач iноземної мови повинен,
окрiм ґрунтовної фахової пiдготовки, володiння сучасною комунiкативною
методикою, використовувати iнформацiйнi технологiї на усiх етапах навчання
– це вимога часу. Сучаснi iнформацiйнi технологiї мають бути ефективним
iнструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання
iнтерактивним, комунiкативно спрямованим, цiкавим, наочним та
iндивiдуальним.
Розглядаючи питання щодо використання Iнтернет-ресурсiв у навчаннi
iноземних мов, можна видiлити такi позитивні моменти :
- мотивує навчання, можливо навiть бiльше, нiж аудiо- та вiдео матерiали;
- дає можливiсть викладачевi застосовувати iндивiдуальний пiдхiд;
- сприяє розвитку самостiйностi студентiв, спонукає користуватися
iнформацiєю, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи
професiйного життя;
- пiдвищує iнформованiсть щодо iнших мов та культур;
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- завдяки наявностi рiзноманiтних типiв текстiв пiдвищує мовнi
компетенцiї;
- забезпечує сучасним матерiалом, що вiдповiдає iнтересам i потребам
студентiв;
- пропонує автентичний i актуальний матерiал [1, с. 58].
Найпростiше використання Iнтернету - це використання його як джерела
додаткових матерiалiв для викладача та студента. Це величезна довiдковоiнформацiйна система, яка може бути використана для вивчення мов.
Матерiали можуть бути роздрукованi i використанi пiд час традицiйного
заняття в аудиторії.
Доцiльнiсть застосування аудiо та відео iнтернет-джерел у навчаннi
iноземної мови визначається метою розширення, поглиблення та спецiалазацiї
мовного матерiалу. Широке застосування оригiнальних аудiо- та вiдеозаписiв
iз супровiдними титрованими рядками, якi зорово вiдбивають на екранi або
iншомовнi висловлення, або ж їх переклад, уможливлює ефективну реалiзацiю
в практицi навчання багатьох дидактичних правил, зокрема такого
основоположного, як принцип наочностi. Аудiовiзуальна наочнiсть може
виконувати функцiю джерела iнформацiї про мовнi знаки. Мультимедiйнi
засоби навчання об’єднують позитивнi властивостi вiзуальних та вербальних
засобiв завдяки властивiй їм унiверсальностi та реалiзують їх з безумовно
бiльшим ефектом [3, с. 100].
З огляду на сучасний етап технологiчного розвитку суспiльства Iнтернетспiлкування є не додатковим, а окремим повноцiнним видом людського
спiлкування. У такому контекстi рiвень сформованостi iншомовної
комунiкативної компетенцiї студентiв буде визначатися не лише вмiнням
спiлкуватись iноземною мовою за особистої присутностi учасникiв
спiлкування, а й умiнням обмiнюватись iнформацiєю через сервiси та служби
Iнтернет ресурсів.
Для використання Iнтернету на заняттях з iноземної мови потрiбна
комп’ютерна аудиторiя з пiдключенням до Iнтернету. Викладач повинен добре
розумiти якi сайти є корисними для вивчення iноземної мови i якi слiд
використовувати на заняттях. Треба розумiти усi аспекти вiд котрих залежить
ефективнiсть навчання за допомогою Iнтернет-сайтiв. Викладач повинен чiтко
формулювати завдання; коректно робити добор матерiалу вiдповiдно до
потреб комунiкацiї та компетенцiї студентiв; вмiло використовувати час i
простор. Також потрiбно допомагати студентам зрозумiти навчальну
iнформацiю та спiлкуватися в Iнтернетi iноземною мовою. Викладач повинен
бути поруч зi студентом, коли вiн потребує допомоги, однак не заважати йому
працювати самостiйно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином,
щоб усi студенти були задiянi протягом усієї пари [2].
Таким чином, використовуючи iнформацiйнi ресурси мережi Iнтернет,
можна, iнтегрувати їх у навчальний процес, бiльш ефективно вирiшувати
цiлий ряд дидактичних завдань на заняттi з англiйської мови. Враховуючи всi
переваги й можливостi сучасних iнформацiйних технологiй, не варто забувати,
що комп’ютер, здiйснюючи цiлу низку функцiй навчання, все ж таки не може
269

повнiстю замiнити викладача iноземної мови. Комп’ютер не потрiбно
протиставляти викладачу, а використовувати його як додаткове джерело
знань.
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МІСЦЕ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ
Будь яка спільна діяльність людей передбачає контакти між ним у вигляді
обміну інформацією. Саме завдяки цьому люди, які об’єднані в організацію
можуть досягти спільної мети [1]. Усі підприємства, навіть дужемалі
обов’язково мають відповідну систему комунікації [5]. Туристичні
підприємства не є виключенням в цьому [2].
У вузькому розумінні слова, комунікація – це обмін інформацією між
двома і більшою кількістю людей. Основним матеріалом у комунікації
виступає інформація. Інформація – це сукупність повідомлень, які
відображають конкретний стан явища, події, виробничо-господарської
діяльності.
У туристичному бізнесі найчастіше використовуються така форма
передачі інформації як мова [3]. Мова – це фактично процес перекодування
думок у звукові або графічні структури. У діловому спілкуванні, де
використовується мова, функціонують три основні елементи: суб’єкт мовної
комунікації, мовне повідомлення і об’єкт, тобто отримувач інформації.
Існують так звані аспекти, які функціонують у якісній мові, розглянемо
докладніше кожен з них.
Одним із головних аспектів мови є тон. Судячи з тону співрозмовник
може зрозуміти, чому його повчає, що докоряє той, хто говорить, служить
індекатором психологічного стану доповідача. За допомогою тону легко
здогадатися чи впевнений доповідач в тому, що він говорить, що він доносить
до слухачів, чи надає цьому значення. Буває і таке, що тон може бут м’яким, а
зміст доповіді жорстким. У такому випадку можна сказати, що тон і зміст не
співпадають.
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Наступним аспектом є гучність голосу. Гучність голосу проявляється в
його діапазоні, резонансі татемпі. Діапазон голосу – це використання в мові
високих та низьких тонів. Монотонна мова сприймається аудиторією неохоче.
Резонанс – це наявність у Голосі таких характеристик, як шипіння, сиплість.
Не одну промову неможливо уявити без жестів. Усі жерсті поділяються
на такі групи: ілюстраторі, регулятори, емблеми й афектори. Ілюстраторі – це
жести, які підкріплюють повідомлення наприклад, жестом відтворити розмір
предмету. Регулятори – це усмішка, кивок головою, спрямування погляду.
Такі жести сигналізують про ставлення доповідача до аудиторії.
Емблеми – це жести-замінники слів або навіть цілих висловів. Прикладом
можуть буті складені за манерою рукопотискування. Доповідач повинен
усвідомити для себе важливу істину: помилки в застосуванні емблем не
прощаються. Особливо уважним і обережним доповідач має бути при
застосуванні емблем в інших країнах, де звичайний для нас жест може бути
образливим для населення цієї країни. Афектори виражають емоції. Це рухи
різними частинами тіла, в першу черга лицевими м'язами, які відіграють
особливо важливу роль в системімовноїповедінкі людини. У даного випадку
мається на увазі «читання» лиця людини, бо як нам відомо ще з давніх часів,
що весь спектр емоційних переживань людини, це і здивування, страх, злість,
відраза, радість, засмучення відображається на її обличчі [4].
Отже, щоб справити на слухачів гарне враження, мати над ними вплив,
слід забезпечити гармонійне поєднання слів та жестів. У туристичному бізнесі
постійно відбувається обмін і передача інформації, ми не можемо уявити собі
туризм без комунікації. Вміння правильно і чітко формувати свою думку,
вміння донести її до слухачів веде до успішних переговорів, а успішні
переговори в свою чергу до успішного ведення бізнесу у туристичній
індустрії.
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THE ISSUE OF SAVING WATER CONSUMPTION IN UKRAINE
Human beings have got used to living in a consuming society where
everybody believes that consumption will last forever and in the future is going to
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be even more profitable than today. However, the basic unit of consumption is a
family, where an algorithm and scope of consuming habits are usually formed.
Consumption by population is one of the main components that determine the
development of the country\s economy. From two thirds to three fourths of gross
domestic products account for the consumers’ needs.
Consumption is defined as the final phase of public reproduction, in which a
public product is used to meet the needs of people [1]. Water is one of the most
important substances necessary for organic life. Plants and animals consist of more
than 60% water by weight. Human body consists of more than half of water.
Dehydration of 10-20% is hazardous to health, especially during a hot period. During
his/her lifetime, one person consumes about 75 м of this life-giving liquid on
average. On Earth 70.9% of the surface is covered with water. It functions as a neverending cycle of nature evaporating from the surface of the planet and returning to it
in the form of atmospheric precipitation. Water is important for any field of
economy: agriculture and industry. Fresh water, suitable for drinking, accounts for
only 2.5% of the total amount of water on Earth. Lack of water can be one of the
most acute problems of mankind in coming decades [2].
Reserves of fresh water on the Earth are distributed extremely unevenly. In
some regions of the planet water resources are enough or can even boast excessive
amount of drinking water. In other regions, there is observed an obvious lack of
drinking water. Frequently if the region is provided with water, the latter is of low
quality. Fortunately, Ukraine is one of the regions that is sufficient for existing
anthropogenic loads of fresh water in sufficient quantities.
The issue of drinking water in Ukraine has been discussed for a long time
since the country belongs to the under developed ones with the reserves of water
resources available for use. In recent years only 52.4 kм years of drainage have
been formed on the territory of Ukraine, i.e. about one thousand м per person.
Meanwhile, according to the definition of the UN Economic Commission for
Europe, a state whose water resources do not exceed 1.7 thousand. м per year per
person is considered unsecured. In Canada, for example, this number is
94.3 thousand. м a year, in Russia − 31 thousand. м a year, Sweden − 19.7
thousand м a year, the USA− 7.4 thousand. м a year, Belarus −5.7 thousand м a
year, France − 3.4 thousand м a year, England − 2,5 thousand. м a year, Germany
1.9 thousand m³ a year, Poland − 1,6 thousand м a year. Among the 152 countries
of the world, Ukraine ranks the 111th for this indicator. In the world, the water intake
from rivers, lakes, reservoirs accounts for 11.3 billion м , underground sources −
2.5 billion м , directly from the seas − 0.9 billion м .
The average drinking water consumption in Ukraine is 250 liters per person
per day. Thus, in Ukraine, about 10 bcm of fresh water is used annually. More than
half of the total amount of water resources is consumed by industrial enterprises for
production needs. The rest is distributed among the population and water usage for
agricultural needs, including irrigation [3].
Water is one of the most important factors that determine the location of
productive forces, and very often the means of production. The main sources for
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meeting the needs of mankind in freshwater are river waters, the world's reserves of
which amount to 40 thousand km . Such stock is not large, considering that only
half of this volume can actually be used. The growth of water consumption at
unchanged resources of the river runoff creates a real threat of a deficit of fresh
water. Some experts believe that in a few decades, water will be no cheaper
commodity than oil.
The population consumes 1.5-2 billion m 3 water per year for domestic and
drinking needs. Since 2010 there has been a tendency towards a steady decrease in
water consumption by the population (Table 1).
Table 1 - Consumption of water resources by the population in 2010−2014
Indicators
Consumption of water for household
and drinking needs, million cubic
meters
Population, millions of people
Water consumption per person per
year, m3
Water consumption per person, liters
per day

2010
1917

2011
1860

2012
1848

2013
1765

2014
1500

46,0
41,7

45,8
40,6

45,6
40,5

45,6
38,7

45,4
33,0

114

111

111

106

90

As it can be obviously seen from the table water consumption decreased from
114 to 90 liters per day per person [4].
The main water source in Ukraine is the Dnipro river. Its pool water accounts
for 80% of all water resources in Ukraine. The average perennial volume of its
drainage at the mouth is 53 km . In «shallow» years, it decreases to 43.5 km , and
in very shallow water – up to 30 km . The Dnipro provides water not only to water
consumers within its own basin, but serves also as the main and sometimes the only
source of water supply for large industrial centers in the south and south-east of
Ukraine. But from the flowing river the Dnipro River has become a cascade of
reservoirs, most of which can be attributed to shallow waters. Increasing water
pollution of surface water bodies, reinforced by the inefficient operation of water
treatment plants (inconsistency of technological schemes of water purification,
violation of technological regimes, poor technical state of the distribution network,
etc.) creates a serious problem of obtaining quality drinking water. Physical,
chemical and biological properties of the Dnieper water in this regard have changed
radically and continue to deteriorate from year to year. The nature of toxic
components that are formed as a result of rotting, fermentation of blue-green algae
is not fully disclosed, but they include phenols in concentrations of 0.02-0.05 mg per
litre, other toxic metabolites within 10-3-10 -8 mg per litre.
Intensive contamination of reservoirs creates additional problems in water
intake and water treatment facilities, which arise when phytoplankton accumulation
in water is higher than 200-500 mg per litre.
The influence of intensive human activities on the groundwater is also
increasing. The greatest violations in the hydro-geochemical situation are observed
in such economically developed areas as the Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia
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regions with a high level of industrial development and a high population density.
The main sources of pollution are the storage of industrial and domestic liquid and
solid wastes, mineralized mines and mine waters, mineral fertilizers, plant protection
products, waste storage in livestock farms and agricultural industry. The storage in
underground waters leads to solutions of various salts, petroleum products, which
are hazardous to people’s health, make water undrinkable and poisonous.
To recapitulate, the issue of drinking water reserves in Ukraine as well as its
quality is burning and needs effective and fast solutions.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ЯКОСТІ
ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ
Реформування вищої освіти і науки України вимагає перегляду та
оновлення цілей, принципів, змісту навчання, методів викладання, форм
контролю та критеріїв оцінювання та самооцінювання, засобів навчання як
загалом в системі вищої освіти, так і в межах кожної конкретної спеціальності.
Так, розвиток професійної досконалості, що забезпечить появу
висококваліфікованих фахівців та їх мобільність як на українському, так і
міжнародному ринку праці, робить вивчення іноземної мови та культури
неодмінним компонентом системи освіти майбутнього менеджера.
Дослідженням необхідності вивчення німецької мови економістами
займались чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких:
А.В. Парахіної, А.О. Миролюбова, І.В. Самойлюкевич, Л.І. Богатикової,
М.Г. Кочнєва, Н.В. Войнаровська, Р.Р. Кузнецової, С.А. Самойленко,
Т.М. Шепеленко та ін.
Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення
німецької мови майбутніми менеджерами.
Інтеграція у світовий культурний, освітній та економічний простір
вимагає якісної підготовки фахівців, здатних до успішної професійної
діяльності в межах світової спільноти. Нові умови життя, нові вимоги до
майбутнього фахівця, нові прийоми прийняття на роботу вимагають
удосконалення підходів до підготовки сучасного фахівця. В цьому контексті
володіння іноземною мовою, насамперед англійською та німецькою, як
мовами міжнародного бізнесу, стає необхідністю для людини. У зв'язку з цим
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перед сучасними вузами ставиться завдання дати фахівцям мовну підготовку,
адекватну вимогам сучасного економічно розвиненого суспільства; розвивати
професійно-спрямовані комунікативні навички майбутніх фахівців, які
дозволять їм успішно вести міжнародний бізнес, вільно спілкуючись
іноземною мовою [1].
Причин, через які майбутні менеджери обирають для вивчення саме
німецьку мову як другу іноземну, чимало:
1) економічна та культурна політика ФРН спрямована на відкритість та
залучення представників інших культур, адже саме Німеччина є країною, яка
в Європі пропонує найбільшу кількість освітніх і культурних програм;
2) 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;
3) 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
[3].
Важливим фактором при вивченні німецької мови як другої іноземної
після англійської є те, що англійська й німецька як германські мови споріднені
в багатьох аспектах. Насамперед це простежується у лексиці, особливо на
початковому етапі, де можна помітити багато відповідностей та очевидний
зв’язок між німецькою та англійською мовами на рівні всіх частин мови.
Цілі занять з німецької мови за професійним спрямуванням у немовному
ВНЗ це розвиток іншомовної діяльнісної компетенції як у повсякденних,
загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, що, поряд з навчанням
іншомовного спілкування, передбачають:
-усвідомлення студентом відносин між власною та іноземними
культурами;
-розвиток і активізацію міжфахового мислення;
-формування навичок та вмінь автономного навчання, що передбачає
формування у студента власної відповідальності за результати навчання
шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем.
Процес вивчення другої іноземної мови майбутніми менеджерами
супроводжується і певними труднощами. Серед найвагоміших – психологічні
труднощі, зумовлені переходом до нового навчального предмета «Друга
іноземна мова»; труднощі, пов’язані з впливом на процес навчання рідної та
першої іноземної мови (міжмовна інтерференція); труднощі, викликані
різницею у фонетичному, граматичному, орфографічному аспектах першої та
другої іноземних мов тощо. Шляхами подолання цих труднощів можуть бути
визначення форм роботи і способів активізації мовленнєвої діяльності
відповідно до вікових особливостей учнів; раціоналізація процесу навчання за
рахунок використання вже набутого мовного і мовленнєвого досвіду у
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вивченні рідної та першої іноземної мови; вибір оптимальної технології
навчання, яка враховувала б взаємодію нового іншомовного механізму з
механізмом рідної і першої іноземної мови; послаблення впливу міжмовної
інтерференції; визначення спільного і схожого в рідній, першій і другій
іноземних мовах у всіх видах мовленнєвої діяльності і у зв’язку з цим – у
використанні міжмовного перенесення як важливого чинника раціоналізації
навчального процесу [2, с. 647].
Таким чином, до найважливіших особливостей вивчення німецької мови
майбутніми менеджерами 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
вищих навчальних закладах.
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ЗНАЧУЩІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ
МОВОЮ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У сучасному світі роль іноземної мови у підготовці майбутніх фахівців,
зокрема менеджерів, набула особливого значення. Сучасний фахівець повинен
не тільки добре розбиратися у своїй професійній діяльності і мати високу
класифікацією, він повинен вміти вирішувати поставлені завдання в умовах
іншомовної комунікації.
В даний час йде процес глобалізації, а саме процес загальносвітової
політичної, культурної та економічної інтеграції. Відбувається формування
єдиної світової ринкової економіки, створення спільного інформаційного
простору, а отже зростає число контактів між людьми з різних країн. У зв'язку
з цим процесом, потреба у фахівцях, які знають іноземну мову, тільки зростає.
У багатьох вузах і школах проводиться навчання за обміном, молодь бере
участь у міжнародних спортивних змаганнях та олімпіадах, де студенти
заводять нові знайомства з іноземцями, обмінюються досвідом. Те ж саме
стосується і наукових кіл. Для проведення міжнародних наукових
конференцій, а також для обміну отриманого досвіду, іноземну мову мають
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знати не тільки організатори цих заходів, а й самі учасники, в таких галузях
науки як: фізика, математика, хімія [2].
З розвитком сучасних міжнародних економічних відносин і розширенням
тісної професійної співпраці з компаніями інших країн попит на фахівців, які
володіють іноземною мовою, різко зріс. Зросла і кількість людей, які прагнуть
отримати додаткову мовну освіту. У зв'язку з цим з'явилася величезна
кількість курсів, тренінгів, мовних шкіл, які готові не тільки, навчити всіх
бажаючих основам іноземної мови, а й підвищити вже існуючий рівень
підготовки фахівців у мовній сфері.
На наш погляд, недостатньо просто вивчити іноземну мову, необхідно
звернути увагу на отримання конкретних знань за фахом, вивчити
термінологію, навчитися працювати з професійною документацією, вміти
читати і переводити наукові роботи або статті мовою оригіналу. Так само не
менш важливо враховувати професійну специфіку мови. Все це буде свідчити
про рівень підготовки фахівця, його компетентності.
Велика частина молодих людей вважає, що людина, яка володіє хоча б
однією іноземною мовою, має більше шансів влаштуватися на престижну і
високооплачувану роботу, володіє конкурентною перевагою перед іншими
фахівцями. І це дійсно так, адже практично в будь-якій компанії або державній
установі вас запитають, володієте ви іноземною мовою чи ні. Тому вивчення
іноземної мови вважається обов'язковим компонентом отримання вищої
освіти [1].
Знання іноземної мови це дійсно важливий аспект в житті сучасної
людини, але тоді постає питання: які іноземні мови необхідно вивчати? На
сьогоднішній день найбільш затребуваними мовами є такі мови як: англійська,
китайська, іспанська, французька. Ці мови мають велике поширення, а країни
громадяни яких є носіями даних мов мають досить значний політичний та
економічний вплив на міжнародній арені.
Отже, іншомовна підготовка студентів, це дійсно невід'ємна частина
здобуття
вищої
освіти,
яка
значно
впливає
на
ступінь
конкурентоспроможності випускників та і їх професійної компетентності.
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TRANSLATING SONG LYRICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
While music has always been considered as international language, song lyrics
have been translated for various reasons. One of them was reaching international
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audience as though most people listening to English music do not think about the
content of the song, there are people who are interested in the translation of the song.
Their translation is not always verbal, does not adequately convey the imagery of
the song and its meaning that the author wanted to convey. Ukrainian community
has been made up of users who pride themselves in being able to efficiently
transcribe lyrics, including translations. As a result, this causes a revival of interest
in US/European culture, the promotion of international song contests, the broadcast
of songs by foreign performers on television and radio, broad access to music
resources via the Internet. TED’s Localization Community Manager who has been
dealing with a lot of musicians from Poland concerning translating their songs
believes that “there’s so much work that goes into translating lyrics: you need to
think about the connotations of the words, rhymes, alliteration, which words will be
stressed by the singer, how to adapt the song to make as much sense in the target
culture… By translating these lyrics and bringing the fun and humor in this video to
so many audiences all over the world, these guys are truly proving that music can be
the universal language.” [3]. Thus, the issue of translating English-language songs
seems to be very relevant.
In this thesis we will consider the methods and techniques concerning
translating the lyrics of contemporary songs. Each individual perceives and
understands words, sentences, and utterances differently, because the same song can
cause people of various cultures more or less the same feelings, or absolutely diverse
emotions with the difference on the intensity of their emotional color. Theoretical
research in the field of translation studies show that even in the best, most perfect
translations there are deviations from the original [1, p. 130-131]. In the translation
of expressive and emotionally rich artistic works, deviations will be much more than
translating emotionally and expressively neutral scientific and technical texts. The
text of the translation should convey the idea of the original text, the feelings of the
author and his /her mood. It can be argued that the subject of artistic translation is
the ideological and figurative structure of the original. When translating songs, it is
expedient to use two methods: 1) direct translation; 2) a formula [2].
The song lyrics should have artistic value, which is formed at the levels
corresponding to the organization of the language of translation. Of course, the
translation must have the same content as the original. Translators are forced to
transform a song a bit, with the loss of elements on one level being compensated by
the expansion on the other. Sometimes the translation of a song complicates the
process of having music, because the translation of the song does not always
correspond to its melody. Rhythm and intonation are integral components of the
form of verse. The size of a work transmits its dynamics, thereby reflecting certain
feelings. For the song, this is one of the most important moments, because breaking
the dynamics of the song translators are in danger to violate its harmony. When
translating lyrics of a song, music performs as a kind of constraint that forces an
interpreter to save the original melody.
It would be perfect if the translator were a musician or singer who also has
experience and skills in writing lyrics. Anyway, the translator should remember
thatthe translated song must be easy to sing. Consequently, the translator needs to
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think in terms of phonic system of the target language (the system of vowels and
consonants arrangement and their difference in the original). The rhythm should also
be minded – the number of syllables fit the melody, which means that the translator
will have to add or delete words. The next issue is linked to the rhyme, which has to
be kept in mind. Besides, the translator should remember about the mode of the song
– tragic, humorous, romantic, etc.
While dealing with semantics the translator usually sticks to the topical – key
– words, a range of synonyms, stylistic devices, phrasal verbs, idiom and the like.
Finally, the translator should be aware of sticking to the overall theme, emotion and
atmosphere of the original song and try to create the same images in the translated
lyrics.
To recapitulate, the study of translation of song lyrics from English into
Ukrainian showed that the translator must always follow a number of guidelines: 1)
tobase on the melody; 2) to adjust the phonic system of the target language to the
vowel-consonant balance, number and order of stressed syllables, rhythm and rhyme
of the source lyrics; 3) to correctly understand and reproduce the systems images of
the translated song lyrics, its tone, emotions, atmosphere; 4) to preserve the topic
and key vocabulary of the original lyrics.
The perspective direction of this research is, in our opinion, the study of
semantic transformations in the translation ofEnglish-language songs into
Ukrainian, research and comparative analysis of the rhythm-melodic system of
English and Ukrainian songs and the specifics of their translation.
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IDIOMS AND THEIR ROLE IN MASTERING A FOREIGN LANGUAGE
Idioms are defined as syntactically complex and fixed expressions, with the
common name for combinations of words being not produced in speech (a, for
example, in syntactic structures that are similar to them in a form such as phrases or
sentences). In the international research community the terms “phraseme” and
“phraseologism” are gaining more and more popularity, but the use of the term
“idiom” in its broad sense still occurs. Idioms are present in every language and play
a significant role in any language expressivity, as they figuratively and accurately
convey the thought as well as sophisticatedly reflect various aspects of reality.
Idioms not only denote a certain phenomenon of reality, but also characterize it, give
it a certain evaluation. Moreover, idioms are considered a cultural part of the
language, which introduces long-term social and interpersonal relationships, and
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thus performs a certain niche to reflect the outlook of the people. Phraseologisms in
one way or another comprise the social, spiritual, material component of the people’s
world outlooks. They are associated with cultural and national standards,
stereotypes, and moral benchmarks that demonstrate rich experience and traditions
of the nation [1, p. 140].
Consequently, idiomatic expressions should be evaluated from a multi-modal
point of view, so as to observe how different semiotic codes interact to create a
certain effect on the audience. The issues of idioms have been thoroughly studied by
Ukrainian and foreign linguists, the most renowned being the works by Ch. Bally,
A.V. Kunin, N.M. Shansky, V.V. Vinogradov, M. McCarthy, V.V. Sytel,
I. Korunets’ and many others. The founder of the theory of phraseology is worldly
recognized. The ideas of Swiss linguist Charles Bally had a significant impact on
the development of modern phraseology as an interrelated linguistic discipline.
To classify the data there exist various approaches, schematic classification
being quite widespread among British linguists. For example, the classification
offered by M. McCarthy and F. O’Dell is convenient for practical purposes of
learning English as a foreign language [3]. The theoretical aspects of dealing with
idioms are beneficial in practice, as film directors, for instance, refer to the
phraseological turn of the native language as an inexhaustible source of speech
expression. In the speech of movie characters, idioms are often used in their usual
phraseological form with their inherent meaning. Thus, the use of idioms in actors’
speeches serves the purpose of strengthening the expressive color of speech [4, p.
152]. For example, in the animated cartoon “Aladdin” the phraseological unit “street
rat” is used with the meaning “ragged bastard” [The Urban Dictionary]. It is
endowed with bright expressiveness due to the “rat: component, which is abstracted
from its direct meaning.
Furthermore, idioms perform expressive, emotive, evaluative and stylistic
functions in speech helping the speaker to express more figuratively. They make the
speech of characters more creative, memorable and vivid. This is important both for
the author of the film and for the entire audience, since the bright, figurative
phraseological units attract attention and arouse interest, and, consequently, in a long
term raise the film's ratings.
In the example with movies some actors use a specific vocabulary, thus giving
a stimulus for a new slang to be created, the most viable units of which, including
phraseologisms, later spread among other social strata of the population. Hence,
specific phraseological units can be found in Western films reflecting the daily life
of cowboys and gangsters such as to bite the dust – to die; to come a cropper – to
jump into trouble (the original meaning was “to fall from a horse”); quick (slow) on
the draw – fast (or not fast enough) to get a weapon; gun for someone – look for
someone to kill; to die in one's boots – kill in battle (a cliché popularized by Western
movies as it was said the cowboys preferred death by gunshot or hanging to dying
in bed) [5, p.72].
One more aspect of idioms is closely connected with music area. The concept
of what is harmonious and beautiful in music traditionally varies from one culture
to the other. The principle is culturally oriented. An analytical comparison of
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languages informs us that musical barriers are not necessarily as absolute as between
the Indo-European, Turk-Mongolian and Chinese language groups, but more marked
than in the visual arts. In this terms music is considered not a universal language
understood by everyone, but rather consists of many idioms, that are primarily
understood by the group and the culture that created them. For example, here are
some meanings and origins of musical idioms: to pull out all the stops – to hold
nothing back; to overdo something, or make something extravagant; to spare no
expense. This phrase actually refers to the pipe organ, and the way it works. The
‘stops’ in the pipes control the volume of the organ, and pulling them out meant you
wanted to play at maximum volume. The first time this phrase was used in a nonmusical, figurative way was in 1865 by Matthew Arnold in a critical essay he wrote,
and the rest, as they say, was history. Another example is “a swan song”– one last
effort or performance before death or retirement. A well-known legend says that
swans, who are silent their entire lives, sing the most melancholic, beautiful and
nostalgic song ever heard by man only just before they die. This legend has long
been proven to be misleading, even in ancient Roman times, when scientists and
philosophers were able to observe swans and hear them making various sounds
during their lifetime, as well as did not record ther singing before they died. Still
writers refused to let the awe-inspiring musical idiom go. The famous Middle Age
English poet Geoffrey Chaucer used the phrase in his “Parliament of Fowles”, and
William Shakespeare referenced to it in his play “The Merchant of Venice” in 1596.
The phrase is almost exclusively used now only when talking about artists’ ‘farewell
tours’ or ‘final performances’.
Other “musical” examples are can be found in the lyrics of contemporary
English songs: for instance “Walking in My Shoes” by Depeche Mode: “Now I'm
not looking for absolution; Forgiveness for the things I do; But before you come to
any conclusions; Try walking in my shoes; Try walking in my shoes”. As it can be
understood from the context walking in my shoes means be in someone else's place.
Drive My Car by the Beatles: «…I told that girl that my prospects were good; She
said, baby, it’s understood; Working for peanuts is all very fine”.Working for
peanuts means work for a small salary. Nowhere man by the Beatles: “Nowhere
man, don't worry; Take your time, don't hurry; Leave it all till somebody else lends
you a hand”. Lend you a hand – to help. Doo DooDooDoo by The Rolling Stones:
“Cried my mother As she plied me with bourbon so sour Pull your socks up, put your
suit on”. Pull your socks up means make an effort. All Things Must Pass by the
Beatles :“It has not always been this grey; All things must pass, all things must pass
away; All things must pass none of life's strings can last; So I must be on my way
and face another day”.All things must pass imply that nothing is eternal.
As a result of the global domination of the US in the field of politics,
advertising, and entertainment, American idioms seem to penetrate both lexical and
grammatical linguistic variants of other countries through the popularization of
American culture in games and films. Here are also some examples from American
songs: By myself by Linkin Park: “What do I do to ignore them behind me?; Do I
follow my instincts blindly?; Do I hide my pride from these bad dreams; And give in
to sad thoughts that are maddening?; Do I let them go and try to stand it?; Or do I
try to catch them red handed; Do I trust some and get fooled by phoniness; Or do I
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trust nobody and live in loneliness?”To catch them red-handed – catch in the act.
Hush by Craig Morgan: “Hush – can't talk about it; Hush – dance all around it;
Everybody's doin' it, old and young; Don't breathe a word, cat's got your tongue
Hush”.Cat's got your tongue – be silent.
As for video games, they also often use vocabulary, rhythms and idioms, which
reflect the epoch, culture, characters of the heroes and their mood. A lot of idioms
and phraseologisms do not have translation, which forces localizers not always
correctly translate phrases of heroes. Let us have a closer look at the famous roleplaying game Shadowrun. The actions take place on our planet, in 2075, after a
cataclysm that brought magic and fantasy-specific races to our world. The genre of
this setting is cyberpunk, which explains why the language environment is replete
with a huge number of various phraseological units, for example: “It is better to be
safe than sorry”; “Took off” as in to imitate, etc.
Another example is a series of games about the witcherGeralt from Rivia, based
on the saga of Pan Sapkowski. The translation of the dialogues turned out to be so
successful that it was noted even by the author of the Witcher books. But for this to
happen certain conditions had to be met: the source language (the language of the
original) and its culture and the target language (the language into which the
translation is made) had to be as close as possible to each other. At the same time,
the game was translated into English not quite precisely because of the mismatch of
cultures, and some especially colorful expressions were not at all reflected in the
translation. For example, idioms like “wyprężyłsięjakstruna”, which means standing
straight; “Zatańczymy, jaknamzagrają” means dancing to someone else's tune.
Idioms “spuszczaćnosnakwintę” is to be discouraged and “nadstawićuszu” can be
translated as to be all ears.
To summarize, the study of idioms and phraseological units is a rather complex
and important area of study in the field of linguistics and translation theory. For a
long period of time, scientists have been researching this area, but so far a large
number of idioms have not found their equivalents in other languages. Moreover, a
comparative analysis of phraseological expressions and idioms is becoming
increasingly popular in the field of phraseology and idiomatics. Still not fully studied
are issues related to the transfer of color and reality in the language of translation.
All in all, we can say that the creators of modern films, music and video games
are well aware of the verbal and cultural specifics of their audience, so they are
monitoring the accessibility of the language of their products. In this case we can be
considering the nature of the use of phraseological units and the role in creating
expressiveness of the utterance.
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LINGUISTIC SPECIALITIES OF TOURISM DOCUMENTS AND
BUSINESS PAPERS
The concept of "document" is fundamental in the conceptual system of
documenting. It reflects the signs of real objects, employees of the objects of
practical activity in the creation, collection, analytical and synthetic processing,
storage, retrieval, distribution and use of documentary information in society. It is
widely used in all areas of social activity. Almost every field of knowledge has one
or more of its understanding in accordance with the specifics of those objects that
are given the status of a document.
In the touristic communication process the important place belongs to the
documents that are the carriers of information. Under documents we understand
specially created objects for transmitting and storing information. Documents are
classified by a number of features.
In form, they are divided into written (handwritten, typewritten, printed),
iconographic (movie, video and photo documents), phonetic (magnetic records).
By status, tourism documents may be official (issued by authorities,
institutions) and informal (questionnaires, applications, complaints). According to
the source of information distinguish primary and secondary documents. By the
degree of personification, documents may be personal (autobiography,
characteristics, statements) and impersonal (reports, protocols of fees).
The process associated with the drawing up of documents, their storage, called
clerical work. Its functions include consideration and accounting of documents,
control over execution, transportation, and improvement of document circulation.
Allocate such systems of office management:
• centralized, in which all documentation is directed at one center of the
organization (office);
• decentralized, in which documents are received by appointment in
departments, subdivisions, etc .;
• mixed.
In organizations, there are special services designed to work with
documentation (archive, office, reference bureau).
Other media include e-mail, radio, television, personal computers, and the like.
In communications, continuous improvement is important, which is to create
conditions for the effective development of interpersonal and organizational
components [1].
The following tourism documents are distinguished according to the
manufacturing stages:
- originals - the first or only copies of official documents;
- copies - documents in which exactly the information of other documents is
reproduced, as well as all their external signs, or part of them, and duly drawn up.
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There are such varieties of copies: leave (full copy of the original document, made
at the same time as the original through the copy paper); an extract (a copy of the
official document, reproducing a certain part of it and certified accordingly);
duplicate (a copy of a document that has the legal force of the original [2].
It is expedient to choose open web resources for the development of travel
documentation, since the information on the Internet is constantly updated, and
therefore, it is more likely that it is not outdated. The openness of the resource
enables access to the necessary sources, both structured and unstructured, which
allows extraction of the most reliable data by comparing different sources.
In order to formulate tourist documents based on open web resources, first of
all, it must process requests for tourist information, analyze consumer feedback of
the tourism product and identify gaps in providing adequate and complete
information about the tourist product.
After processing requests, when it has already been discovered that data is
missing, it is necessary to find open web resources that contain the necessary
information to fill the gaps in the tourist documentation, and to create a catalog of
open web resources.
Selected open web resources should be analyzed in order to identify those that
most satisfy the requirements of the tourist information request and, by extraction of
the necessary information from the catalog of selected web resources, to generate
the necessary tourist documentation.
Any travel company has a large amount of information, so you need to create
information systems for its rapid processing. First of all, it is necessary to actively
use electronic document management, to develop an effective system of electronic
documentation processing. For this purpose, it is necessary to develop unified
documenting systems taking into account the specifics of working with electronic
documents
The use of electronic documentation enables automation of document
processing, facilitates the creation of a single information space, integrating all
documentary systems into the information node, which significantly increases the
efficiency of tourism activities, accelerates the movement of documents in the
tourist segment, reduces the complexity of processing documents and time
expenditures [3].
The document, as a carrier of information, acts as an indispensable element of
the internal organization of any institution, enterprise, company, providing the
interaction of their parts. Information is the basis for making managerial decisions,
is proof of their execution and a source for generalizations, as well as material for
reference and search work.
Many forms of tourism management activities are expressed through relevant
documents. Thus, the documentation, being closely related to all forms of
management activity, is used by the management apparatus as a means and means
of implementing the functions assigned to it.
From the clarity and efficiency of processing and movement of documents
ultimately depends on the speed of decision-making. Therefore, in a rational
organization of document management is always given a lot of attention, especially
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in accounting, where late processing of financial documents can lead to negative
economic consequences.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Соціологія молоді є одним із елементів спеціальних соціологічних теорій,
які досліджують закономірності розвитку окремих соціальних спільнот, з яких
і утворюється суспільство.
Соціалізація молоді наразі є дуже важливим питанням для України, бо від
її успіху залежить майбутнє українського суспільства.Для того, щоб
проаналізувати проблеми і особливості соціалізації молоді, потрібно спочатку
з’ясувати, що ж таке «молодь».
Молодь - це соціально-демографічна група, що переживає період
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни.
Молодь має рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного
розвитку суспільства, рівня культури, умов життя [1].
Зараз в нашій країні радикально змінюються всі суспільні відносини і
соціальні інститути, тому вивчення особливостей соціалізації молоді стає
актуальною дослідницькою проблемою, що привертає увагу не тільки вчених,
а й практичних працівників різного рівня.
Питання щодо соціалізації молоді порушували такі зарубіжні науковці, як
Д. Джос, Д. Доллерд, Т. Кемпер, Л. Колберг, Дж. Кольман, А. Маслоу, Дж.
Мід, Т. Ньюком, А. Оллпорт, А. Парк, К. Роджерс, В. Уолтер, Д. Хорке [2].
Соціалізація – явище, яке складно усвідомити без таких категорій, як
соціальне середовище (це сукупність певних соціальних умов в житті людини,
що здійснює вплив на її поведінку та світосприйняття); норми (зовнішні щодо
особистості вимоги суспільства чи групи, що висуваються до її поведінки за
тих чи інших ситуацій); соціокультурна взаємодія (скупчення культурних
образів, що сприймаються таусвідомлюються усіма членами суспільства, а
також свідчать про стандарти правильної поведінки, дозволяють чи
забороняють певні соціальні дії).
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Соціалізація особистості починається ще з перших років життя і
закінчується періодом громадянської зрілості людини. Хоча, зрозуміло, що
повноваження, права та обов’язки, набуті нею, не говорять про те, що процес
соціалізації цілком завершений - за деякими аспектами він продовжується все
життя. Основними етапами соціалізації особистості вважають: дитинство,
юність, батьківство, зрілий вік та старість [3].
Наразі, майбутній розвиток нашої державимайже повністю залежить від
сучасної молоді. Це і обумовлює важливість реалізації надійної та ефективної
молодіжної політики держави, яка максимально буде відповідати потребам
молодої людини і в той же час молодої держави. Молодіжна політика держави
зобов’язана відображати позицію держави щодо цієї групи населення, її
погляд у майбутнє та доцільність політичного курсу, задля розвитку молодого
покоління.
Тільки тоді, коли будуть надаватися достатні гарантії та умови для
соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь спрямовуватиме
свій потенціал відповідно до інтересів суспільства всіх сфер своєї
життєдіяльності.
Сучасний стан українського суспільства відображає об’єктивну
необхідність розглядати молодь як невід’ємну частину соціальної системи, що
виконує особливу роль в процесі розвитку цілого людства. Молодь як
органічна частина суспільства на кожному етапі його розвитку виконує ряд
інтеграційних функцій, об’єднуючи і розвиваючи досвід попередніх поколінь.
При цьому важливою функцією молоді є трансформація з минулого в
майбутнє культурної і історичної спадщини всього людства в умовах
природного розвитку соціальної системи. Таким чином, молодь є рушійною
силою процесу розвитку суспільства, потребуючої участі всіх елементів
соціальної системи в її формуванні і напрям і процесу розвитку по шляху
прогресу [3].
Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» створено мережу соціальних служб для молоді,
головним завданням яких є допомога молоді у вирішенні проблем [4].
Незважаючи на проблеми, з якими постійно стикається на своєму шляху
молодь, значно розширилися можливості для власного вибору життєвої
позиції, стилю життя, системи понять та цінностей. Також одночасно зростає
особиста відповідальність за власний вибір, потреба в самопізнанні та
самореалізації.
Отже, на процес соціалізації впливає низка чинників, такі як суспільство
і процеси, що відбуваються в ньому, а також окремі соціальні інститути і групи
(родина, навчальні й трудові колективи, соціальне середовище, засоби масової
інформації). Тому держава зобов’язана забезпечити випереджальну та
інноваційну участь у державотворчих процесах, також забезпечити духовні і
культурні потреби сучасної молоді, рівні можливості для розкриття творчого,
професійного, інтелектуального потенціалу молодого покоління.
Список використаних джерел:
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С. 41 – 65.
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Науковий керівник: Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Самореалізація молоді є важливим показником її життєдіяльності, а
особливо у професійній сфері, так як швидкоплинність соціального прогресу і
певні зміни суспільства, викликають необхідність постійної роботи молодого
покоління над собою, при чому завдяки цьому у молоді посилюється
розуміння відповідальності за своє майбутнє та за можливість досягнення
успіху.
Хотілось би відзначити, що знання іноземних мов в епоху стрімкого
розвитку науково-технічного прогресу набуває все більшого значення. Тому
вивчення іноземних мов є запорукою успіху кожної освіченої людини.
З кожним роком підвищується інтерес студентської молоді до опанування
англійської мови, адже це надає можливості отримати престижну професію,
подорожувати за кордон, а також спілкуватися з іноземцями [1,c.235]
У ХХІ столітті викладачі вищих навчальних закладів отримали значну
самостійність у виборі засобів навчання, творчого осмислення змісту і шляхів
реалізації програмних вимог. Визнаючи існування різних методів в сучасному
процесі навчання іноземної мови, слід все ж відзначити, що лідируюче
положення займають методи і технології, засновані наособистісноорієнтованому підході в навчанні, які повинні:
- створювати комфортну атмосферу для вивченняіноземної мови, роблячи
тим самим реальним досягнення успіху в оволодінні предметом;
- торкатися особистостістудента в цілому, залучати до навчального
процесу його почуття, емоції та співвідносити наведенні ситуації з реальними
потребами світу;
- активізувати студента, роблячи його головною дійовою особою в
навчальному процесі та допомогти активно взаємодіяти з іншими учасниками
процесу;
- передбачати різні форми роботи: індивідуальну, групову, колективну,
які в повній мірі стимулюють активність, самостійність і творчість [2,c.423].
Всі перераховані критерії можуть бути реалізовані у використанні
інтерактивних форм і методів навчання. Між студентами неминуче виникають
міжособистісні взаємини, і від того, якими вони будуть, багато в чому
залежить правильність та доступність викладання навчального матеріалу.
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Вміла організація взаємодії, може стати потужним фактором підвищення
ефективності навчальної діяльності, та поштовхом до початку професійної
самореалізації.
Коректність даного припущення можуть підтвердити історії життєвого
шляху багатьох висококваліфікованих фахівців, які подолали величезний
шлях, щоб досягти свого рівня. Причому не обов’язково, щоб людина з
раннього дитинства вже чітко усвідомлювала, та була на сто відсотків
впевнена у майбутній професії, головне - вміння побачити вчасно свої
потенціали, як до іноземних мов, так і до будь-чого, а далі справа тільки за
розкриттям та удосконаленням, у чому нам і допомагають
висококваліфіковані викладачі. Те ж саме можна віднести і до кінцевої стадії
професійної самореалізації, але ніколи не можна говорити про припинення
даного процесу з завершенням офіційної трудової діяльності. Для спеціалістів,
які повною мірою реалізовують себе у певній галузі, ця діяльність стає
частиною їхнього життя, а потім і самим життям [3,с.173].
Часто доводиться чути вислів: «Моя професія - це моє життя». І це зовсім
не означає, що людина обмеженалише роботою, просто для такого фахівця –
це улюблена справа, а для занять улюбленими справами ми завждизнаходимо
і час, і можливості.
Отже, можна зробити висновок, що протягом усього життя нам
розповідають і нав’язують, як англійська мова допоможе нам у житті, у
влаштуванні на престижну роботу, та у самореалізації в цілому. Аналізуючи
вище сказане, не можу не погодитись. А особливо у наш час, коли при
величезних науково-технічних можливостях, вивчення стає цікавим і
доступним для всіх. Тому не потрібно сидіти на місці, у нас є все, для пізнання
нового і самореалізації в професійній сфері, залишилось тільки власне
бажання.
Список використаних джерел:
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М.:АРКТИ. 2004. C. 235.
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студентів економічних ВНЗ. К.: Гнозис, 2018. С. 423.
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Турченюк Дмитро, Олійник Марина
Науковий керівник: Медведєва С.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ІНШИХ
ПРОФЕСІЙ ТА У ДІЛОВОМУ СВІТІ ЗОКРЕМА
У сучасному світі, де інформаційні технології досить вагомо впливають
на життя людей, зросло зацікавлення до різноманітних сфер науки, мистецтва,
історичної складової усього світу. Величезною перешкодою до їх освоєння
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може стати мовний бар’єр. Саме через це позиція перекладача у суспільстві
значно підвищується, тому що він є посередником, який полегшує зв’язки
комунікацій.
Професія перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних,
екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі країнознавства, історії і
літератури, а також знань, необхідних для перекладу в спеціальних галузях –
економіці, юриспруденції, політиці, освіті, медицині) [1, с.2].
З урахуванням того, як інтенсивно змінюється культура, звичаї, поняття,
розвиваються технології, щоразу з’являються ще новіші та різноманітніші
терміни, перед перекладачем постають нові завдання. Для людини даного виду
діяльності необхідно удосконалювати свої вміння та знання, адже саме ця
професія постійно розвивається.
Ровиток професії перекладача передбачає постановку нових завдань,
зміну характеру діяльності. Раніше кінцевим продуктом, як правило, був сам
текст. Зараз вектор спрямований на результат, такий як, наприклад, торгова
угода, і цінується він більше, ніж сам текст [2, с.15].
У зв’язку зі швидким розвитком науки і техніки перекладацька діяльність
набирає все більших темпів оберту і як самостійний напрям бізнесу, і серед
інших професій. Оскільки ще до недавнього часу діяльність перекладача
зводилась лише до перекладу художньої літератури та до вирішення
представницьких питань, то наразі все це не актуально і не приносить доходів.
Тому комерційний переклад став основним джерелом прибутку.
Щодо ведення бізнесу, котрий спеціалізується на перекладацькій
діяльності, то для його успішного просування, спеціаліст повинен вміти не
лише перекладати, але й вміти продавати свій продукт, займатися рахунками,
податками, переговорами та маркетингом, тобто бути гарним бізнесменом.
Суть професійного розвитку перекладача – працювати все менше і менше, при
цьому заробляти все більше і більше.
Перекладацька діяльність є дуже вагомою на світовій арені, адже, як
стверджує Ольховська А.«обсяг текстових даних у світі постійно зростає,
збільшуючись в рази кожного року. Потреба у перекладі і з розповсюдженням
Інтернету та в умовах глобалізації є неймовірно високою. Для того, щоб
якнайкраще усвідомити вагомість перекладу, а відповідно й перекладацької
діяльності, варто звернутись, перш за все, до цифр, адже сфера перекладацьких
послуг вже давно переросла в індустрію перекладу, в якої є свої власні
стандарти, асоціації, конференції, а також установи, які займаються аналізом
цього ринку» [3,с.95].
Варто зазначити, що перекладацька діяльність є невід’ємною частиною й
серед інших професій, оскільки на конференціях та переговорах серед
підприємств, організацій, в котрих задіяна чимала кількість представників з
різних країн, практично неможливо вибрати одну офіційну мову, яка буде
зрозуміла для більшості сторін. Тому перекладачі стають певними
посередниками, і без їхньої допомоги важко уявити, як буде відбуватися
комунікація на арені міжнародного бізнесу. Проте професії журналістів,
політиків, військових, сфери кінематографу, медицини потребують діяльності
перекладачів також.
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Отже, роль перекладача серед інших професій набуває помітного впливу
завдяки важливості поширення науково-технічної, культурної, соціальної,
політичної діяльності між інших країн, адже знання та здібності перекладача
дають можливість утворювати та розвивати міжнародні відносини.
Перекладач як бізнесмен, у свою чергу,може створювати власну справу, а
звідси й отримувати прибуток через надання послуг.
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МОТИВАЦIЯ СТУДЕНТIВ В ПРОЦЕСI НАВЧАННЯ
IНОЗЕМНОЇ МОВИ
Проблема формування мотивацiї до вивчення студентами iноземної мови
у вищих навчальних закладах обумовлена створенням європейського простору
вищої освiти, що потребує реалiзацiї складних завдань щодо бiльш
ефективного мiжнародного спiлкування та бiльш глибокого взаєморозумiння.
З розвитком економiчних, полiтичних i культурних взаємовiдносин мiж
Україною та iншими країнами Європи виникають сприятливi умови для
обмiну студентiв, органiзацiї спiльних наукових дослiджень у рiзних галузях,
поглиблення мiжнародного спiвробiтництва, розширення участi навчальних
закладiв, учених, педагогiв i студентiв у проектах мiжнародних органiзацiй та
спiвтовариств,
а
також
забезпечення
спiльних
пiдприємств
висококвалiфiкованими фахiвцями. З огляду на це, цiлком зрозумiло, що саме
зараз соцiальне замовлення висуває новi вимоги до навчально-виховного
процесу вищих навчальних закладiв, метою якого є формування й розвиток
творчої, соцiально адаптованої особистостi, готової до продуктивної
дiяльностi в умовах неоднозначного економiчного суспiльства, яка вiльно
володiє iноземною мовою або мовами i здатна на взаємодiю з носiями рiзних
мов.
Проблема формування та розвитку мотивацiї до вивчення iноземної мови
студентами лiнгвiстичних та нелiнгвiстичних освiтнiх закладiв, його
особливостi є предметом дослiджень багатьох вчених (Б.В. Бєляєва,
I.А.Зимньої, А.К. Маркової, Ю.В. Маслової, Е.А. Непомнящої, Ю.I. Пассова,
Н.М.Симонової, Е.П. Шубiна та iн.).
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Метою даного дослiдження є обґрунтування основних аспектiв
мотивацiї в процесi вивчення iноземної мови студентами.
Мотивацiя - це рушiйна сила, яка впливає на формування поведiнки
особистостi. Мотивацiя спонукає дiї, поведiнку людини, визначає вибiрковiсть
процесiв сприйняття, уваги, пам’ятi, мислення, уяви, забезпечує вибiр цiлей i
засобiв їх досягнення, спрямовує дiяльнiсть i дiї на мотивацiйнi об’єкти,
контролює реалiзацiю намiрiв, сприяє вибору нових технiк i стратегiй для
реалiзацiї мотивiв [3, с. 5].
Перед сучасним викладачем передусiм стоїть завдання застосування в
навчаннi таких ресурсiв, якi пробуджуватимуть i пiдтримуватимуть в
студентiв iнтерес до пiзнання нового. У цих умовах важливого значення
набуває мотивацiя як важливий компонент пiдготовки майбутнiх учителiв
iноземної мови. Вiд мотивацiї студента залежить його успiшнiсть, об’єм та
якiсть знань, бажання i здатнiсть навчатися протягом усього життя i передати
це бажання учням. А це важливо, адже, згiдно iз сучасними дослiдженнями,
результати дiяльностi людини тiльки на 20% залежать вiд iнтелекту, а на 7080% — вiд мотивацiї [1, с. 94].
До найбiльш же сильних мотивуючих факторiв, якi спонукають людину
приступити до вивчення англiйської мови, можна вiднести:
1. Успiшне просування по кар'єрних сходах. Адже працiвник, який
володiє iноземною мовою, цiнується набагато вище. Вiдповiдно, шанси
отримати бiльш високу посаду значно зростають. До того ж є можливiсть
улаштуватись на роботу в iноземну компанiю або смiливо вирушати
працювати за кордон. Володiння англiйською дозволяє вести листування та
переговори з iноземними партнерами, писати науковi працi, статтi та
публiкуватися у закордонних виданнях, що також iстотно пiдвищує кар'єрнi
перспективи.
2. Можливiсть навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати
свої сили i вступити до iноземного унiверситету або ж пройти стажування за
своєю спецiальнiстю за кордоном.
3. Необмежений доступ до iнформацiї. Англiйська мова - це мiжнародний
засiб спiлкування, тому що саме нею проходить бiльшiсть мiжнацiональних
конференцiй, форумiв, семiнарiв, видається величезна кiлькiсть технiчної та
наукової лiтератури. За даними «Вiкiпедiї», бiльше 50 % усiєї iнформацiї,
розмiщеної в Iнтернетi, опублiковано саме англiйською, що вiдкриває
величезнi можливостi з вивчення будь цiкавить тематики.
4. Задоволення власних амбiцiй i прагнення до саморозвитку. Успiшне
освоєння англiйської мови – це вiдмiнна можливiсть продемонструвати
наполегливiсть у досягненнi поставленої мети, а також власнi iнтелектуальнi
здiбностi. Вивчення будь-якої мови є й чудовою тренуванням пам'ятi, що в
подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матерiал.
5. Вiдсутнiсть мовного бар'єра пiд час подорожей, адже англiйську в
якостi рiдної використовують понад 400 млн осiб, ще близько 1 млрд вiльно
нею розмовляють. Англiйська мова використовується в усiх готелях свiту,
аеропортах, на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично
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вирiшує численнi проблеми, з якими може зiткнутись турист пiд час подорожi.
Знання англiйської призводить до стирання культурних i нацiональних
кордонiв, бо людина починає вiдчувати себе громадянином свiту й може легко
вступати в контакт iз представниками iнших народiв.
6. Наявнiсть родичiв або друзiв за кордоном є чудовою мотивацiєю для
вивчення англiйської, адже це дозволяє не втрачати родиннi та дружнi зв'язки,
а також не вiдчувати проблем у спiлкуваннi з новим членом сiм'ї. Крiм того,
наявнiсть у сiм'ї iноземця, який володiє англiйською, сприяє вивченню
культури та традицiй його країни, а зробити це без знання мови практично
неможливо.
7. Можливiсть насолоджуватися творами мистецтва в оригiналi (книги,
пiснi, фiльми, вистави тощо), адже вiдомо, що при перекладi з iноземної мови
перекладач iнтерпретує твiр по-своєму. А перегляд фiльмiв англiйською
дозволяє не тiльки оцiнити видовищнiсть картини та її сюжет, а й отримати
задоволення вiд гри акторiв, яка повнiстю втрачається при дубляжi.
8. Допомога своїм дiтям при вивченнi англiйської мови. Знання мови та її
постiйне вживання в домашнiх умовах значно полегшує процес її вивчення
дiтьми, оскiльки навчання буде проходити у природних умовах i без будьякого примусу [2, с. 433].
Однiєю з найбiльш сильних мотивацiй для продовження вивчення мови є
отримання першого результату. Адже нiщо так вiдмiнно не мотивує, як
наявнiсть позитивного результату при виконаннi якої-небудь справи.
Поступово прогрес буде ставати все помiтнiшим, а подальше навчання буде
проходити тiльки в задоволення. Адже з кожним новим заняттям процес
засвоєння матерiалу здiйснюється швидше, i як наслідок, вивчення мови буде
просуватись набагато ефективнiше.
Всi труднощi створення мотивацiї полягають у тому, що вона належить
до суб’єктивного свiту студента i визначається його власними поривами й
потягами, а викладач лише опосередковано впливає на неї, створюючи
передумови i формуючи основу, на базi якої у студента виникає особистiсне
зацiкавлення роботою. Викладач повинен добре знати своїх студентiв, мотиви
їх дiяльностi, арсенал мотивацiйних засобiв, всi види i пiдвиди мотивацiї та їх
резерви. Лише тодi можна створити стiйку мотивацiю, що гарантує прогрес в
оволодiннi iноземною мовою.
Таким чином, з метою пiдвищення пiзнавального iнтересу студентiв та
мотивацiї у вивченнi iноземної мови викладачам слiд пояснювати, що
вивчання 76 iноземної мови є частиною загальноосвiтнього процесу, який
дозволяє розширити свiтогляд того, хто навчається, даючи ключ до одержання
додаткової iнформацiї, забезпечує гармонiйне формування рiзнобiчно
освiченої особистостi, сприяє розвитку мислення i вмiнню самостiйно
здiйснювати пошуки iнформацiї в iншомовнiй лiтературi з фаху. Розвиток
умiнь переробки такої iнформацiї сприяє формуванню у студентiв умiнь
працювати з науковою лiтературою. Це стає необхiдною передумовою
розумiння значення iноземної мови в сучасному свiтi, подальшого
вдосконалення мовних та професiйних знань, умiнь i навичок. Згодом
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зовнiшня мотивацiя сприятиме формуванню внутрiшньої мотивацiї, що
дозволить студентам активно оволодiвати знаннями.
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THE ROLE OF ADEQUATE TRANSLATION IN SUCCESSFUL
BUSINESS
Translation equivalence is the key idea of translation. In translating source
language text into target language text, the translator has to find the closest natural
equivalent. But, some translations have a very close formal and semantic
correspondence by providing notes and comment, and some others are not so much
concerned with it and not giving information.
Definition of the term and the process of methods and the use of adequate
translation was undertaken by such scholars as V. Comissarov, A. Shveitser, Y.
Retsker they claim that adequate translation is good translation, as it provides
communication in full.
The purpose of this work is to study the specifics of the transfer of adequate
translation for successful business.
There is a great need for improved translation technology. Companies can
expand globally only as fast as they have the resources to support each new country
or language. For many companies large and small, the time and money involved in
the localization effort can be a prohibiting factor in choosing to expand.
Translation is the communication of meaning from one language (the source)
to another language (the target). Translation refers to written information, whereas
interpretation refers to spoken information.
Adequate translation is a translation performed in then need of content level of
Sl inaccordance with the rules andnorms in Tl [1].
Types of equivalence: formal, dynamic.
Formal equivalenceis oriented towards the transfer of the message from SL
to TL. This orientation is to reproduce as closely and meaningfully as possible
the message in the TL with different elements in the SL. By applying this
orientation, the translator tends to translate the form and the content of the
source language text literally and meaningfully.
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Dynamic equivalenceis not so focused in matching the SL message with
the TL message. It is oriented to make a natural expression by relating the
receptor within the context of hisown culture. It focuses in conveying the message
from the SL into the TL as naturally as possible [2].
Word for word translation is a result of a wish to be very close to the meaning
in the source language, but it is no good. This kind of translation will definitely ruin
the real deep meaning and even the surface structure in the target language. Adequate
translation means a conceptual identity in both, the source and target languages.
Nowadays the translation of business papers is becoming an integral part of the
modern business world due to the expansion and integration of international
relations, development of international business partnership. As a result of it,
business people in our country need specialists can handle with the English language
as a language of international cooperation used for written documents. To succeed
in the world business market businessmen and international companies especially
often face the problem of translating the most required business documentation like
contracts (agreements), treaties, correspondence (letters), enquiries, offers, claims
(complaints), telexes, etc., which have become of great legal importance for the last
decade.
To achieve this, the translator must have an adequate experience in the
translation of legal terminology, as well as knowledge of the legislative system of
the country in which the contract was written. When translating a contract, the
translator faces not only linguistic challenges, but also the particularities of the
judicial systems of both countries. The translation of contracts, especially those that
are full of technical expressions, often requires broader knowledge on the part of the
translator, and sometimes the contract cannot be translated by one translator alone.
For larger texts, multiple translators are required who assign each one a portion that
is closest to his / her specialization.
Any skilled adequate translator should be able to deliver fast and high quality
translation of the following contract types: sales and purchase agreements; supply
contracts; power supply contracts; real-estate property contracts; real property
contracts; service agreements; rental and lease agreements, patent and know-how
license agreements; deeds of gift; articles of association and others [3].
So, the problem of the adequate translation of business documentation, its
theoretical understanding and practical realization requires the coverage of different
aspects of functional stylistics and establishing its differential traits with its active
and passive discover which determine the future research.
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Цимбалюк Яна
Науковий керівник: Ткачук Т.І., к.філол.н., доцент
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
СУЧАСНI IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ У ВИВЧЕННI
АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ
Одним із важливих напрямків реформування системи освіти в Україні є
застосування передових технологій, які б могли підвищити ефективність
навчального процесу, а тим самим покращити якість підготовки випускників
ВНЗ. Протягом останніх років вищі навчальні заклади України намагаються
досягти змін у способах реалізації навального процесу. В умовах постійного
розвитку інноваційних технологій навчання студенти потребують нових
засобів мотивації, котрі збільшували б їхню зацікавленість та надихали до
нових пошуків.
Питання залучення iнформацiйних технологiй у процес навчання
iноземної мови досить актуальне. Iсторичний пiдхiд до вивчення
розповсюдження рiзних типiв комп’ютерних технологiй у навчальному
процесi представлено у роботі О.I. Агапової, А.О. Кривошеєва, А.С. Ушакова,
де вiдокремлено три типи розвитку комп’ютерних технологiй. Вивченням i
залученням IКТ у навчальний процес займалися Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркiна,
Т.І. Голубева, С.О. Репіна; дослiдження особливостей запровадження IКТ у
процес самостiйної роботи студентiв проводять С.К. Гучетль, Я.С. Грищенко,
З.Р. Девтерова,створенням авторських Iнтернет-ресурсiв з iноземної мови
займаються П.В. Сисоєв, М.Н. Євстигнєєв [4].
Технологічні можливості комп’ютерних технологій дуже значні, тому що
вони дозволяють організувати різноманітну навчальну діяльність, значно
підвищують ефективність та мотивацію до навчання.Використання Інтернету,
різноманітних відеоматеріалів, художніх фільмів, мультимедійних
програм,мультимедійних довідників,енциклопедій та словників дозволяє
створити комунікативне середовище для навчання, розвинути інтерес до
вивчення англійської мови, створити умови, максимально наближені до
реального мовного спілкування іноземною мовою за відсутності природного
мовного середовища.
До новітніх технологій навчання англійської мови відносять:
- комп’ютерні(використання персонального комп’ютера);
- телекомунікаційні(з використанням мережі Інтернет);
- мультимедійні(поєдннання декількох видів інфрмації).
Комп’ютерні технології включають в себе: навчальні програми,
тренажери (для вивчення вимови, граматики, лесики), фільми англійською
(для сприйняття мови на слух), презентації, інтерактивні дошки.
Телекомунікаційні технології включають в себе: Web-сторінки для
вивчення англійської, віртуальні освітнні проекти, освітні блоги, Onlineспілкування.
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Мультимедійні технології включають в себе: Web-камери для
проведення Online-конференцій або відео-уроків, відео- та аудіопристрої для
відображення інформації [4].
Переваги нових інформаційних технологій полягають в тому, що вони
відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують
ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для
творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок,дозволяють
реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Але найголовніша
перевага сучасної техніки для навчання — це простота та зручність
використання.
Одним iз найбiльш поширених засобiв iнформацiйних технологiй є
електроннi пiдручники – своєрiдна навчальна база-накопичувач, яка може
бути сформована самими студентами. Користуючись електронними
пiдручниками (книгами), студенти можуть переглядати тематичнi
вiдеоматерiали, документальнi й художнi фiльми, пiдiбранi викладачем
вiдповiдно до теми заняття. У ходi виконання практичних завдань можна
користуватися мультимедiйними програмами, електронними та он-лайн
словниками («Lingvo», «Multitran», «McMillian On-Line Dictionary» тощо),
мультимедiйними довiдниками й енциклопедiями. Таке iнформацiйне
середовище допомагає створити умови, максимально наближенi до реального
спiлкування iноземною мовою, шляхом обмiну iнформацiєю зi студентами
iнших країн, органiзовувати рiзноманiтну навчальну дiяльнiсть студентiв,
значно пiдвищувати їхню мотивацiю [2].
Впровадження нових інформаційних технологiй великою мiрою впливає
на розробку навчальних посiбникiв для викладачiв, адже новiтнi можливостi в
областi графiки дозволять суттєво урiзноманiтнити кiлькiсть та види вправ. Це
саме стосується i презентацiй, якi готують викладачi або студенти.
Використання комп’ютерних технологій у викладанні англійської мови
дозволяє відійти від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію
навчальної діяльності студентів; оптимізувати засвоєння мовних структур та
граматичних правил; подолати монотонність заняття при формуванні
мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при вивченні англійської
мови [2].
Володіючи елементарною комп’ютерною грамотністю, викладач створює
умови для більш інтенсивної роботи студентів. Застосування інформаційнокомунікаційних засобів сприяє підвищенню зацікавленості студентів у
вивченні мови та ефективній взаємнодії викладача зі студентами.
Під час використання комп’ютера з метою оцiнки контролю якостi знань
студентiв досягається її велика об’єктивнiсть. За допомогою комп’ютерного
контролю вiдбувається значне заощадження навчального часу, так як при
комп’ютерному контролi здiйснюється систематична перевiрка знань усiх
студентiв одночасно. В наш час активно розробляються програми, якi мають
тестову форму, суть яких полягає у тому, щоб швидко й систематично
перевiрити знання студентiв [1].
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Таким чином, переваги нових інформаційних технологій полягають в
тому, що вони відкривають учням доступ
до нетрадиційних джерел
інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові
можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних
навичок,дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.
Але найголовніша перевага сучасної техніки для навчання - це простота та
зручність використання.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР’ЄРУ В ПРОЦЕСІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
З народження людина знаходиться в оточені соціуму, в якому
формуються її комунікативні навички. Культура в якій росте людина визначає
її приналежність до того чи іншого народу, нації, мови. Те, як ми вербально і
не вербально передаємо інформацію, думаємо, реагуємо на ті чи інші події у
житті, визначається нашими культурно-зумовленими комунікативними
знаннями і навичками.
Міжкультурна комунікація – це особливий вид комунікації, що припускає
спілкування між різними представниками мов і культур загалом. Звісно при
обміні інформацією у представників різних культур можуть виникнути деякі
труднощі, такі, які пов’язані не тільки з розумінням мови як такої, а і самої
культури, представниками якої є особи, що спілкуються між собою.
Звісно в період інтернаціоналізації, глобалізації, міжнародної інтеграції,
з розширенням інформаційного простору та переходом майже усіх країн світу
до відкритої ринкової економіки значення міжкультурної комунікації набуло
особливого сенсу. Завдяки розвитку технологій та розширенню мережі
Інтернет, міжкультурна комунікація стала невід’ємним явищем повсякденного
життя людей.
Однак, незважаючи на переваги використання новітніх інформаційних
технологій для прискорення процесу комунікації, перед її учасниками
виникають проблеми щодо сприйняття цінностей іншої національноїкультури,
297

що
значно
ускладнює
їх
стосунки,
нерідко
призводить
до
непорозуміння,становить бар’єри до прийняття взаємовигідних рішень [2].
Згідно визначення Ф.С. Бацевича, «Міжкультурна комунікація – це
процес спілкування (вербального і невербального) людей (груп людей), які
належать дорізних національних лінгво-культурних спільнот, як правило
послуговуютьсярізними ідентичними мовами, відчувають лінгво-культурну
«чужинність» партнерапо спілкуванню, мають різну комунікативну
компетенцію, яка може стати причиноюкомунікативних невдач або
культурного шоку в спілкуванні»[ 5,с. 9].
Отже, для усунення конфлікту і непорозуміння сторін є необхідним
вивчення культурних особливостей народу, представниками якого вони є,
його звичаїв, традицій та найголовніше – мови.
У процесі комунікації представників різних культур та мовних носіїв
неможливо уникнути непорозумінь та напруження в процесі спілкування.
Найчастіше це відбувається через недосконале знання тої чи іншої іноземної
мови, що призводить до невміння повністю і чітко висловити свою точку зору,
або цілком зрозуміти співбесідника.
Відчуття напруги та дискомфорту призводить до комунікативних невдач,
виникнення міжкультурних бар’єрів. Таким чином виникає мовнийбар’єр.
Мовний бар’єри – неспроможність висловити думку у повній мірі у зв’язку з
недосконалим знанням мови – посередника або мови одного з учасників
спілкування [2].
Проблеми лінгвістичного характеру часто стають основними (і внаслідок
цього найбільш запам'ятовуються) труднощами при спілкуванні з
представниками інших культур. З 18 опитаних 11 людей стикалися з мовними
бар'єрами при перших контактах з іноземцями. Спроба використання іншої
мови в якості засобу комунікації часто виявлялася не цілком успішною через
ряд соціальних і психологічних причин:
- відчуття неповноцінності в результаті неможливості вільно висловити
свою думку та зрозуміти співбесідника, через недосконале знання іноземної
мови;
- страх зганьбитися або бути кумедним в процесі спілкування іноземною
совою;
- непорозуміння між співбесідниками через використання сленгу,
діалекту, жаргонізмів і т.д. одним із учасників розмови;
- відмінності в стилях усної комунікації партнерів;
- незнання звичаїв чи традицій народу тощо [1].
Важливим аспектом у подоланні мовного бар’єру є безпосередня робота
викладачів іноземних мов зі своїми студентами – інтерактивна взаємодія,
тобто готовність викладачів до цілеспрямованого подолання психологічних
аспектів бар’єру у студентів, готовність студентів до самостійного пошуку із
ускладненого становища, розвиток критичного мислення у студентів для
швидкого реагування і розв’язання складних ситуацій.
Серед інших способів уникнення негативного впливу комунікативних
бар’єрів на процес міжкультурної взаємодії студентів можна назвати
створеннякомфортної психологічної атмосфери для кожного студента, який
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вступає
упроцес комунікації. Створення і утримання атмосфери
доброзичливості, довірита взаємодопомоги заохочує студентів мислити,
ефективно працювати,досягати позитивних результатів, а взаємна повага і
підтримка підсилюютьпочуття власної гідності, стимулюють розвиток
інтелектуальних здібностей самостійності і самовпевненості [3].
Найпоширенішою іноземною мовою світу вважають англійську мову. Це
мова,яка має статус міжнародної мови світу, це основна міжнародна мова
бізнесу і науки. 51% сайтів у мережі Інтернет є англомовними, 985 млн.
(25.3%) користувачів Інтернету спілкувалися англійською.
Але слід пам’ятати, що англійська мова є рідною мовою тільки для більше
ніж 370 млн. осіб, і ще 611 млн. людей вивчають англійську як другу рідну
мову. Попри це, 1.5 млрд людей вчать її як іноземну мову. Тобто кожна друга
людина знає англійську мову не ідеально і тільки прагне її вивчити, щоб
спілкуватися з іноземцями більш-менш зрозуміло. Усвідомлення цього факту
дає зрозуміти, що більшість людей, що спілкуються англійською роблять
граматичні, лексичні та змістові помилки.
Отже, для міжкультурної комунікації вивчення іноземних мов відіграє
важливу роль. Подолання мовного бар’єру – це запорука успішної
інтеркультурної комунікації. Саме тому викладання іноземної мови повинно
базуватися на законах і закономірностях психології сприйняття, когнітивної
психології, педагогічної психології [4]. Викладачам слід заохочувати
студентів у їх волевиявленні вивчення іноземної мови шляхом дружнього
спілкування, використання інтерактивних вправ, розвитку комунікативних
компетенцій студента тощо.
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THE IMPACT OF INTERPRETER ON THE SUCCESS OF THE CROSS
BORDERS BUSINESS NEGOTIATIONS
In the era of globalizationоf particular importance is communication between
people at the international level. It can include both everyday communication and
communication between business people. Cross-border negotiations are a good
example of the type of international communication.
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Cross-border negotiations face the challenge of completely different
negotiating processes and styles, based on local history and culture. Negotiators are
often tempted to consider the traditional way of doing business in a foreign country
with different traditions and customs inappropriate or even rude. Historical
backgrounds with differing events/timelines have created cultures that are very rich
and distinct from one another. These cultural patterns are woven deep in the fabric
of business negotiations, impacting success and failure in often subtle ways [2].
That is why the impact of interpreter plays a huge role of the cross-borders
business negotiation. Each profession has its own rules and norms of conduct
therefore for the successful negotiations the interpreter should follow the rules of
professional ethics. The professional ethics of the interpreter is based on such basic
principles as correctness, tolerance, responsibility and ability to maintain
confidentiality and others.
Interpreting is very popular in the modern business world through the
development of international relations. The role of an interpreter is to transcribe a
few sentences of a speaker during a pause in his conversation. The interpreter who
sees the gestures, facial expressions and intonations of the speaker more precisely
conveys the meaning of the said. For a more complete transfer of the essence of the
negotiations, the translator must have a developed memory, a sense of style, humor
and have a translation experience.
The main role of the interpreter is to clearly, quickly and correctly convey the
essence of the conversation using the facial expressions and intonations, so that this
is understandable for the two parties to the negotiators. The modern research found
that we can perceive only 7 percent of oral information while we accept information
from intonation at 38 percent and gestures 55 percent.
It is important to understand that not only high professionalism, experience
and political correctness are important for interpreter. The interpreter must have a
high level of awareness of intercultural communication, since certain gestures,
words, expressions or even emotions are unpleasant in some cultures.So it’s
important to know such nuances to avoid misunderstandings during the negotiations.
The Japanese, for example, practically do not use the word “no”, they tend to
replace it with very foggy expressions such as “It will cause great difficulty, but I
will try to make everything dependent on me.” We also know that in spoken
Ukrainian often the following turns are used: “Frankly speaking ...”, “I’ll be frank
with you ...” that can confuse the representatives of other cultures, cause them
surprise and anxiety: “why you suddenly spoke about honesty?” [4].
No less difficult is to interpret sign language. For example, the American
gesture “OK” (connected in a circle with big and index fingers) means “money” for
the Japanese, a neglect for the African, and for the Frenchman “zero”. That is why
it is so important to pay attention to the peculiarities of the culture of communication
among different peoples [4].
When interpreting it is necessary to use simple speech constructs, it is not
accepted to apply comparisons, metaphors or idiomatic expressions. In the event that
a negotiator uses a proverb, an experienced interpreter will immediately select an
analogue in his native language, since the verbal translation in this case may be
inappropriate [3].
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The work of an external professional translator is very noticeable for the
negotiators. A specialist who has enough knowledge and experience can translate in
such a way that it seems to the interlocutors that they speak the same language. In
this, as well as in the good possession of a foreign language and subject of
conversation, is the skill of a qualified specialist [3].
In today’s globalized economy, you could be conducting business
negotiations anywhere in the world, and it is crucial that you understand what
constitutes normal, polite, acceptable business communication in an individual’s
particular environment. The most experienced negotiator can lose out on a deal
because of important, but extremely subtle, cultural differences between the key
players. You could be well-trained in negotiation principles, highly-versed in
business practices, know your business processes inside out, and be an experienced
and successful negotiator with a proven track-record. But despite this, you could lose
out on a deal because of a misunderstanding, or cause offence, because of a failure
to discern a vital sign or gesture [1].
Thus, it is difficult to overestimate the role of an interpreter in the negotiation
process. Fifty percent of the success of the negotiations depends on the accuracy and
professionalism of the translator. The greate xperience and wisdom of the translator
make it possible to communicate the essence of the negotiations more deeply and
precisely.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЖИТТІ СТУДЕНТА
Протягом кількох століть після норманського завоювання в англійській
мові відбулися вагомі зміни. Флективна система, утворилася в той період,
використовується і сьогодні. Згідно їй в англійській мові майже не
використовуються характерні для граматики родові закінчення слів. Зміни
торкнулися і лексики. Відомі запозичення з інших мов, які з часом почали
з'являтися і в письмовій мові. В пізньосередньовічному і сучасному періоді
проходили стійкі процеси стандартизації англійської мови. Письмова та
розмовна мова продовжувала змінюватися. Сталося так зване велике
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пересування голосних. З початку сімнадцятого століття вплив англійської
мови відчувалося в усьому світі. З часом його почали використовувати люди з
різних країн. Вивчення іноземних мов – важка справа. Це довгий і складний
процес, що вимагає надто багато часу і зусиль.
У сьогодення особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди
вивчають мови, тому що це потрібно їм для роботи, інші подорожують за
кордоном, для третіх вивчення мов – хобі.Усі, хто знає іноземні мови, можуть
вільно спілкуватися з людьми з інших країн, читати зарубіжних письменників
в оригіналі, що розширює кругозір.Не дивно, що багато мислячих і
високоосвічених людей – поліглоти. У наші дні англійська мова стала
найважливішою мовою світу в політиці, науці, торгівлі і культурних
відносинах. В світі існує безліч країн, а мов, якими розмовляють їх жителі, ще
більше. Однією з міжнародних мов є англійська.
Значення англійської мови в сучасному світі важко переоцінити. Адже не
можна не зважати на вибір більше 1 мільярда людей, які її використовують. І
якщо для половини з них вона є рідною, то близько 600 мільйонів вибрали саме
її як іноземну. Знання англійської мови в сучасному світі є своєрідним вікном
у світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, ви зможете досягти
поставлених цілей за допомогою нових можливостей. І ви обов'язково
зрозумієте, що значення англійської мови не перебільшено! Роль англійської
мови в сучасному світі очевидна студентам, які бажають отримати гідну
освіту. Його знання дозволяє пройти навчання в абсолютно будь-якому
університеті. Отриманий документ про освіту котирується у всіх країнах. Не
секрет, що маючи, наприклад, диплом Лондонського університету, випускник
може влаштуватися на престижну роботу в будь-якій точці світу. Майже в
будь-якій великій бібліотеці присутні книги англійською мовою. Детективи,
романи, вірші та інші твори можна читати в оригіналі, знаючи іноземну мову.
Не секрет, що переклад книг не завжди є точним і дослівним.
Не менш цінними вважаються і оригінали технічної літератури. Завдяки
знанню англійської можна більш поглиблено вивчити потрібну техніку або
обладнання.Значення англійської мови в сучасному світі настільки величезне,
що її знання не є розкішшю. Її вивчають скрізь: у школах, університетах, на
курсах. Будь-яка освічена людина просто зобов'язана володіти англійською
мовою, тому що саме вона є ключем до подальшої самоосвіти та
самовдосконалення. Як сказав великий німецький поет Ґете: «Той, хто не знає
іноземної мови, не знає своєї власної». От тому, щоб краще зрозуміти себе і
навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови.
Отже, про роль англійської мови у світі можна говорити нескінченно.
Безсумнівним є той факт, що англійська мова є важливою складовою в житті
сучасної людини, і кожен зможе знайти для себе не одну причину для його
вивчення та вдосконалення навичок.
Список використаних джерел:
1. Language Transfer URL: http://osvita.ua/languages/article/5764/.
2. URL:
http://yrok.pp.ua/movi/1947-rol-anglyskoyi-movi-v-suchasnomusvt-aktualnst-vivchennya-anglyskoyi-movi.html.
3. Education in Australia URL: http://schoollib.com.ua/english_lang/1/176.html.
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BENEFITS OF FOREIGN LANGUAGES IN THE WORKPLACE
As our job market becomes increasingly globalized, more and more languages
are being introduced into workplaces. Language barriers can curb workplace
productivity not only by making it more difficult to communicate with one another
but by making it difficult to understand personal conversations. Until the education
system offers international skills in their curriculum, employers consider offering
intercultural skills and language training to your employees to strengthen their
performance in the global workforce.
The purpose of this research is to analyze the influence of foreign language
learning on the company’s policy and determine main benefits of multiple languages
in the workplace.
The problem of learning foreign languages at work is considered by both
foreign and Ukrainian scientists. Among them are: B.Sunnarsson, G.Sanden,
C.Meloni, P.Richard, E.Crane, Jo.Angouri, О.Ternopolskyi, О.Klymova,
G.Cherednichenko and others. But the question is not still fully studied.
In a workplace setting, language is a form of communication, just as email,
Slack, conference calls, etc. are methods of communicating. Hiring staff who speak
different languages, can help employers attract new business. For instance, if you
export goods to France or China, employees who can speak French, Mandarin or
Cantonese can negotiate terms and help make the sale. Competition is tough. To
keep up, whether your company is in the hospitality industry, healthcare or
educational services, multilingualism is necessary for customer service where
people do not speak the same language [2].
There are a lot of benefit for people who can speak multiple languages in their
workplace. We’ve investigated a few of them here:
1. Helps to provide better customer service. In many workplaces, it’s
necessary for employees to talk to customers about their product or services. Being
able to speak to your customers in their native language can be a huge advantage for
many.
2. Staff members who know a second language can provide basic translation
services. Sales and customer service representatives tend to enjoy better rapport and
success in the market if they speak the native language of the people they’re
contacting. All it takes a little imagination to perceive the benefits of employing a
multilingual workforce in almost every conceivable corporate context [3].
3. Language can be a good social connector. Knowing multiple languages
can help you stay informed about more of what’s happening in the workplace,
especially if your company does not have employees who all speak a common
language. Allowing employees to speak in a language other than native to staff and
to customers, not only do they feel valued and respected, it gives them a chance to
practice their language skills. This creates a workplace in which everyone feels
welcome and can work to understand each other [4, C. 15].
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4. Enables you to respond faster. If you are fluent in more than one language,
you can provide quicker responses to typical questions in the language the person
you are speaking to is comfortable with. If you are fluent, this can happen quickly
and efficiently.
5. Increases your cultural awareness. Multilingualism and multiculturalism go
hand in hand. Intercultural skills and proficiency in a foreign language help to
address the unique challenges of businesses operating in a global marketplace.
Increasing your cultural awareness can help you be more understanding of the people
around you, including your coworkers.
Hiring multilingual staff isn’t always possible. A specific candidate may be
uniquely qualified for a position in all other ways except multilingualism. In this
case, the simplest option is to train current employees in the language in question.
An employer can ask, tell or require an employee to learn a new language - but if
they aren’t sufficiently motivated, it just won’t happen [1, C. 8].
There are a variety of ways an employer can facilitate his or her workforce’s
appreciation for a specific culture or language:
 Organizing weekend or after-hours social events that involve attendance at
cultural fairs or festivals. At these events, employees can enjoy the festivities or even
initiate personal relationships with speakers of the target language. This is a fun
activity for everyone involved and helps build integrative motivation. Another
option is to host culturally themed lunches or events in the office.
 Corporate incentives. These could range from simple cash prizes to
expedited career advancement for employees who demonstrate a certain level of
proficiency in the target language. A good place to start (especially if an employer’s
staff consists largely of millennials) is by offering positive feedback or verbal
encouragement.
 Provide Active Facilitation. Many employers choose to subsidize or pay for
language instruction, and hold classes on office premises during office hours.
Investing in such measures facilitates both integrative and instrumental motivation.
A learner who appreciates and admires that culture is more likely to be inspired to
integrate with it by learning the language. In short, motivation has the best results and
is the most likely to build successful language learning and retention over the long term.
So, for an employer, multilingualism in the workplace is important to the
success of organization. Languages are part of workplace diversity. It's more than
learning words and meaning. It's about understanding the meaning behind the words
to emotionally connect with clients and boost a business ahead.
References:
1. Angouri Jo. Multilingualism in the workplace. Language practices in
multilingual contexts. 2014. Multilingua. С. 1-9.
2. Can Speaking Two Languages Increase Your Job Prospects? 2017. UEI
College. URL: https://www.uei.edu/blog/can-speaking-two-languages-increaseyour-job-prospects.
3. Ramjee P. What Are the Benefits of Multilingualism in the Workplace? The Nest.
2017. URL: https://woman.thenest.com/benefits-multilingualismworkplace18282.html.
4. Sunnarsson B. L. Multilingualism in European workplaces. Multilingua.
2014. С. 11–33.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ СТРАВ АНГЛІЙСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Процес перекладу – це не просто заміна одиниць однієї мови одиницями
іншої. Це досить складний процес, який включає цілий ряд труднощів, які
необхідно здолати перекладачеві. Відзначимо, що головною метою перекладу
є досягнення адекватності [3].
Адекватність визначається науковцями по-різному, проте головним є те,
що поняття адекватності виступає у дослідженнях ширшим, аніж поняття
еквівалентності. Категорія адекватності більшою мірою є характеристикою
ступеня
відповідності
очікуванням
учасників
комунікації,
аніж
характеристикою ступеня відповідності тексту перекладу текстові
оригіналу [1, с. 289].
«Адекватний або еквівалентний переклад – це такий переклад, який
здійснюється на рівні, необхідному і достатньому для передачі незмінного
плану змісту при дотриманні відповідного плану вираження, тобто норм мови.
Перекласти – означає висловити вірно і повно засобами однієї мови те, що вже
виражено раніше засобами іншої мови» [4, с. 15].
Окрім того, адекватний переклад передбачає відтворення культурних
особливостей, передачу національної картини світу носіїв мови оригіналу.
Їжа займає серед аспектів культури не останнє місце, оскільки вона є
невід’ємною частиною нашого побуту, яка супроводжує нас із часів появи
людства. З розвитком культури відбувається одночасно й розвиток окремих її
складових. Гастрономічна культура постає та формується у вигляді
національних страв, застільних традицій та звичаїв [5]. Деякі продукти
харчування та страви є культурно-специфічними, а отже передача їхніх назв
при перекладі становить певні труднощі.
Задля досягнення адекватності перекладу, у тому числі при перекладі назв
страв англійської кухні українською мовою, використовують різні способи
перекладу, які мають власні особливості.
Транслітерація – це формальне буквене відтворення вихідної лексичної
одиниці за допомогою алфавіту мови, буквена імітація форми вихідного
слова [2]. Цей прийом затребуваний в тих випадках, коли мови користуються
різними графічними системами, одиниці яких ставлять в певну відповідність
один з одним. Письмова форма назви страви при такому способі перекладу
спотворюється мінімально, в чому і полягає його основна перевага.
Наприклад: hamburger – гамбургер, sandwich – сендвіч.
Транслітерація в чистому вигляді використовується досить рідко, частіше
можна зустріти комбінацію транслітерації і транскрибування. Перекладацьке
транскрибування – це формальне пофонемне відтворення вихідної лексичної
одиниці за допомогою фонем мови, фонетична імітація вихідного слова [2].
305

Цей спосіб перекладу призначений для передачі звукової оболонки вихідного
слова, але включає в себе і елементи транслітерації: ростбіф – roast beef.
Переклад може також поєднувати адаптивне транскрибування та звичайне
транскрибування відповідно: Yorkshire pudding – йоркширський пудинг,
Worcester sauce – вустерський соус.
Семантичний переклад має на меті повну передачу контекстуальних
значень елементів вихідного тексту одиницями мови перекладу. Наприклад:
crumpets – булочки, fat chipolatas – ковбаски, roast chicken – смажені курчата,
bacon – шинка (хоча можлива транслітерація «бекон»), steak – біфштекс,
pork chops – відбивні, gravy – підливка, cobbler – приріг. Недоліком
семантичного перекладу є втрата екзотичності страви, втрата культурного
компоненту мови оригіналу. Наприклад, cobbler – це особливий різновид
солодкого закритого пирога, який готують у Сполучених Штатах Америки та
Великій Британії. Натомість семантичний переклад українським
відповідником «пиріг» приховує оригінальний зміст лексеми. Те саме
стосується перекладу «crumpets – булочки». Сrumpets – це традиційний
солодкий хліб, який подають до відомого на весь світ чаю о п’ятій годині.
Проте семантичний відповідник «булочки» не передає цього значення. Ще
один приклад: fat chipolatas (ковбаски, які при приготуванні обгортають
беконом) перекладено як «ковбаски». Знову екзотичність, національний
колорит страви втрачається.
Описовий переклад – спосіб передачі безеквівалентної лексики, який
полягає в розкритті значення одиниці мови оригіналу за допомогою
розгорнутого опису мовою перекладу [4]. Наприклад: pralines – смажений
мигдаль у цукрі. Завдяки такому перекладу реципієнт має змогу глибше
зрозуміти культурний компонент лексеми, хоча такі переклади трапляються
досить рідко.
Іншим способом перекладу назв страв є калькування – «спосіб перекладу
лексичної одиниці оригіналу шляхом заміни її складових частин – морфем або
слів (у випадку стійких словосполучень) їх лексичними відповідниками в мові
перекладу» [4]. Наприклад: sherbet lemon – лимонний шербет. Дуже часто
калькування при перекладі супроводжується різними трансформаціями
(морфологічними, синтаксичними та ін.) Наприклад, зміною порядку
елементів, які калькуються. Безумовно, цей спосіб перекладу поєднується з
іншими – транскрипцією, транслітерацією. Такий спосіб називають змішаним
(поєднання транскрипції і семантичного перекладу) і нерідко застосовують в
тих випадках, коли до складу назви входить значуще слово: mint humbugs –
м’ятні льодяники, shepherd’s pie – пастуший пиріг.
Отож, при перекладі назв страв англійської національної кухні
українською мовою найчастіше спостерігаємо семантичний переклад, а також
транскрибування. Обидва способи перекладу мають як недоліки, так і
переваги. Зокрема при семантичному перекладі втрачається екзотичність
страви та національний фрагмент мовної картини світу, що, безперечно, є
недоліком. При транскрибуванні зазначені фрагменти зберігаються, проте
такий переклад може бути незрозумілим українському реципієнту, який не
може співвіднести перекладену одиницю із відомою йому реалією.
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ТА ЇХ СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
Самореалізація у професії є соціокультурним феноменом, який тісно
пов’язаний із конкретною соціальною ситуацією певного часу та простору.
Мотивуючу функцію у цьому процесі виконує уявлення особистості про себе.
Чимало фахівців у своїх працях зверталися до питання формування
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема,
варто відзначити А.М. Алексюк, В.С. Болгаріної, В.С. Лутай,
Е.М. Верещагіна, Р.О. Гришкову, В.Г. Костомарова, Г.В. Онкович,
І.А. Зязюна, І.Ю. Пассова, Л.П. Пуховської, С.У Гончаренка, Н.К. Скляренка,
Р.П. Мільруд та інших. Проте дане питання не є достатньо вивченим у
науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою дослідження є визначення основних соціокультурних аспектів
професійної самореалізації майбутніх фахівців.
Професійна самореалізація – це соціалізований та обдуманий шлях
гармонійного розвитку особистості, поєднаний зі здобуттям професійнопрактичного та духовного досвіду в процесі отримання кваліфікації
спеціаліста в період первинного професійного становлення (навчання у вищій
школі) та вдосконалення фахового зростання в процесі виконання
професійних ролей та обов’язків, що є невід’ємним атрибутом розкриття й
здійснення особистісного професійного потенціалу.
Ключовими етапами формування професійної самореалізації є: вибір
навчального закладу, місця роботи (професійне самовизначення), наступний
вибір виду і напрямку діяльності, становлення у вибраній професії,
професійний ріст, що відображає результативність професійної
самореалізації. Отже, успішна самореалізація в професії ґрунтується на
невипадковому виборі місця навчання і майбутнього місця роботи,
постійному професійному зростанні і розвитку в професійній діяльності, а
також задоволенні тим, як складаються професійне життя і кар’єра.
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В свою чергу, соціокультурна компетенція – це уміння та готовність до
застосовування
сукупності
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. Дана
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 соціально-економічних зв'язків. Вона сприяє формуванню у
молоді цінностей та норм поведінки, які посилюють прагнення і здатність до
відповідальності за особисту діяльність (зацікавленість до інших, здатність до
проникнення та емпатії, сміливість у висловленні власної думки, готовність
брати на себе відповідальність, здатність до співпраці).
Високомотивовані індивіди схильні виявляти значні вольові зусилля в
реалізації професійного потенціалу (в тому числі в навчанні) і досягати
значних результатів. Так, будь-який індивід (студент, робітник, службовець)
з належною мотивацією до праці схильний сумлінніше і наполегливіше
працювати і, як правило, досягати помітніших успіхів у своїй діяльності, аніж
його низькомотивований партнер. Для особистісної професійної
самореалізації характерним є самоцінність, саморозкриття, раціональне
використання потенціалу індивідуального буття. Зміст професійної
самореалізації має етапи особистісного становлення в обраній професії,
професійне зростання і розвиток професійної компетентності, професійний
інтелектуальний досвід. Про високий рівень самореалізації особистості
свідчить її особистісна зрілість. Її характеристики проявляються на рівні
самосвідомості і розкриваються в процесі самоуправління та саморегуляції
поведінки у професійній діяльності.
Самореалізація особистості є важливим показником її життєдіяльності, а
особливо у професійній сфері – одній з провідних сфер людської
життєдіяльності. Необхідним атрибутом самореалізації є саморозвиток
особистості як прояв суб'єктної активності у будь-якій діяльності. У зв'язку з
цим важливо виокремити самореалізацію, її якісний рівень як показник
продуктивності життєвого шляху, успішності у професійній діяльності.
На різних етапах життєвого шляху особистості процес актуалізації
професійного потенціалу з метою його ефективного використання
відбувається по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей: віку,
статі, стану здоров'я, когнітивної складності в оцінюванні визначених
життєвих цілей і цінностей, оцінювання труднощів професійної реалізації,
широкого спектра особистісних властивостей, домінування мотивації
досягнення успіху в професійній діяльності чи мотивації уникнення невдач.
Таким чином, професійна самореалізація – це сукупність прояву
індивідуальних професійно-особистісних якостей і властивостей фахівця,
внаслідок чого він відтворює себе у своїй сутності в багатовимірній
практичній та професійній діяльності. Найбільш значущими особистісними
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чинниками, що впливають на професійну самореалізацію, є:
самоефективність, яка виявляється в умінні організувати свою діяльність і
досягти успіху у взаємодії з людьми; гнучкість поведінки, яку забезпечують
ефективна міжособистісна та професійна взаємодія; незадоволеність власною
діяльністю, що стимулює розвиток потреби до професійного зростання.
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СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО БІЗНЕСУ ЧИ
РОБОТА ЗА НАЙМОМ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Природна мова як важливий інструмент мислення, осмислення, пізнання
й комунікації забезпечує фіксацію, зберігання та трансфер знання, яке
накопичується в процесі еволюції суспільства, а його перенесення на
електронні носії, утримання в актуалізованому стані та наступність розширює
творчий потенціал як окремої особистості, так і суспільства загалом,
детермінує еволюцію соціального інтелекту та подальшу розбудову,
розширення і поглиблення інформаційних зв’язків як ключового ресурсу
економічного розвитку й прогресу суспільства [3, с.107-110].
Переклад є особливим видом комунікативної діяльності. спрямований на
забезпечення можливості спілкування та обміну інформацією у ситуації
міжкультурної (двомовної) комунікації. Двомовна комунікація відбувається
між індивідами, які користуються різними мовними кодами. Саме тому у
більшості випадків, вона має опосередкований характер, тобто здійснюється
за допомогою перекладача. Перекладач є безпосереднім учасником двомовної
комунікативної взаємодії, що виконує деякі комунікативні функції. По-перше,
він виступає у ролі рецептора повідомлення, декодує його, тобто бере участі в
акті спілкування мовою, якою здійснюється переклад. По-друге, він здійснює
перекодування повідомлення мовою перекладу. По-третє, передає
перекодоване повідомлення його кінцевому одержувачу – іншому партнеру по
комунікації.
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Висока інтенсивність фахових комунікацій та жорсткі вимоги до якості
лінгвістичного продукту, збільшення обсягів контенту та кількості мов
перекладу, дефіцит часу на публікації та міждисципланарність перекладу,
інноваційні методи й інструменти автоматизації процесу та зростаючий масив
лінгвістичних ресурсів стали рушієм концептуального прогресу
перекладацької галузі та створили умови для формування лінгвістичної
індустрії
у
розвинених
країнах,
орієнтованої
на
оптимізацію
мультилінгвокультурної комунікації [1].
На сьогодні в Україні розповсюджені всі напрями дистанційної роботи,
що створює сприятливі умови для українських роботодавців залучати
фрілансерів до участі у забезпеченні діяльності вітчизняних та зарубіжних
організацій. Згідно зі статистикою станом на 2014 р. найбільше фрілансерів з
України задіяно в IT-сфері (36%), менша частина займається дизайном (20%),
роботами з текстом (20%), маркетингом (9%) та ін. [4].
Потреби у перекладацькій з кожним роком стають все більш нагальними
і користуються попитом. В індустрії усного і письмового перекладу щороку
з’являються тисячі робочих місць і уповільнення цього процесу не
передбачається. Перекладачі у цій діяльності є дуже важливими, адже без них
це було б неможливим.
На сьогодні переклад є доволі важливим і користується значним попитом
як у приватному так і у державному секторі. У сфері бізнесу керівники
компаній починають усвідомлювати, що переклад дає можливість отримувати
більші прибутки шляхом освоєння нових ринків.
Бурхливий розвиток перекладацької діяльності обумовлений деякими
причинами: першою є розвиток світової торгівлі, вихід компаній на ринки,
зростання конкуренції змушує компанії перекладати свої матеріали на різні
мови. Другою – швидке зростання ринку високих технологій, інтернет
технологій призводить до того, що усі мають своїх представників в інтернеті,
а це означає, що інформація повинна бути представлена різними мовами.
Існують думки, зокрема серед людей, які не мають безпосереднього
стосунку до перекладу, а тому не усвідомлюють усі тонкощі справ, що
машинний переклад зробить роботу перекладача непотрібною найближчим
часом. Однак це якраз таки навпаки. Оскільки у багатьох випадках комп’ютер
не в змозі замінити людину, він не розуміє усіх тонкощів перекладу
Професійні якості перекладача в ході дистанційної роботи розвиваються
достатньо однобічно. Поняття “скляна стеля” показує ситуацію, коли є
можливість розвивати лише предметні вміння у своїй галузі. Тому,
реалізовуючи свій трудовий потенціал через переклади, необхідно розуміти
важливість професійного зростання та організовувати його шляхом постійного
вдосконалення вмінь, виконання все складніших замовлень, опанування нових
сфер. Це потребує дуже високого рівня самоорганізації, який притаманний не
всім людям як в Україні, так і у світі, але дозволяє досягти більш високого
рівня гарантій та загального успіху перекладача.
В Україні головними причинами стрімкого поширення флірансу в останні
роки є бажання дуже значної частки вже зайнятих працівників знайти
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додаткові джерела доходів у зв’язку з кризою, а також ширші можливості
першого працевлаштування, зокрема й для студентів [1]. Для цього перевагами
є: вищі розміри заробітків, свобода у виборі часу, місця і форми виконання
роботи, загалом – ширші можливості самореалізації при вільному робочому
графіку. Велике значення має і дедалі більша орієнтація підприємств на гнучкі
форми залучення працівників та на економію при виконанні періодичних
робіт, що можливо з використанням аутсорсингу та фрілансу.
Недоліками перекладацької діяльності і флірансу є те, що немає належної
якості навчання, відсутність гарантійного стабільного прибутку, не
розроблена загальна стратегія для розвитку, непостійність роботи.
Отже, не можна конкретно сказати чи краще вести свій бізнес чи все таки
працювати за наймом, адже є свої плюси і мінуси. Оскільки не кожен може
витримати тонкощі бізнесу, конкуренцію тому люди і йдуть працювати за
наймом, щоб отримувати заробітну плату і не турбуватися про те, що компанія
може стати не прибутковою і може занепасти бізнес. Тому кожен іде своєю
дорогою і робить свій вибір по життю.
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ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
У сучасній системі навчання іноземних мов і культур з поміж її
складників чільне місце посідають засоби формування іншомовної
комунікативної компетентності. Будучи відкритою для нових знань,
отриманих її базовими й суміжними науками, методика навчання іноземних
мов і культур оперативно реагує на світові й вітчизняні тенденції іншомовної
професійно орієнтованої освіти фахівців різних спеціальностей, зокрема
фахової готельно-ресторанної справи [4, c. 2 ].
Сьогодення вимагає від кожного кваліфікованого фахівця знань
англійської мови. Переоцінити значення англійської мови, без усякого
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сумніву, дуже складно, адже цією мовою говорять у 51 країні світу. Близько
410 млн. людей є носіями англійської мови і вважають її рідною, а близько 1
млрд. – розмовляють нею. Тому англійська мова заслужено вважається
міжнародною мовою спілкування, а багато лінгвістів, спираючись на існуючі
тенденції, доходять висновку, що менше ніж через сто років мовний бар’єр
практично перестане існувати і люди будуть використовувати для спілкування
винятково англійську мову [3, с. 7].
Проблеми та переваги формування іншомовної компетенції фахівців
економічних спеціальностей досліджують такі науковці: Бондар Н.Д. [1]
Дакалюк О. О. [2], Заболотська О. О. [3], Камінська О. М. [4] та інші.
Метою формування іншомовної компетенції – є поглиблене вивчення
іноземної мови як засобу спілкування в професійно орієнтованих сферах
комунікації, підвищення рівня лінгвістичної компетенції в професійній сфері.
Мотивацією щодо вивчення іноземної мови служить професійна потреба
студента стати висококваліфікованим фахівцем з умінням спілкуватися
іноземною мовою та здобувати інформацію з фахової літератури. Тому однією
з особливостей іноземної мови є її професійно орієнтований характер.
Камінська О. М. розглядає структурувивчення дисципліни як
структурність необхідних компетенцій фахового напрямку, а саме:
професійно-комунікативної – вміння здійснювати професійне спілкування,
вибираючи відповідні вербальні та невербальні засоби); дискурсивної – вміння
керувати своїм мовленням; соціолінгвістичної – вміння враховувати
національну приналежність та соціальні особливості мовця); підприємницької
– вміння аналізувати та співвідносити власні економічні інтереси з потребами
ринку праці; соціокультурної – вміння успішної соціальної взаємодії,
вирішення спільних соціальних проектів; інформаційної – вміння
застосовувати інформаційно-комунікативні технології у професійній
діяльності та повсякденному житті[4, с. 3].
Першим кроком на шляху до вирішення проблеми формування та
розвитку професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельноресторанної справи, на думку Заболотської О. О. є визначення поняття
професійної іншомовної підготовки, визначає іншомовну професійну
компетентність майбутнього фахівця як результат затрачених зусиль,
спрямованих на формування таких іншомовних знань і вмінь, які
відображають лінгвістичний, професійно-контекстуальний, психологічний,
соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного спілкування в
сфері фінансів та особистісного спілкування [3, c. 9].
Ефективність формування професійної іншомовної компетенції найбільш
значима при системному, послідовному навчанні іноземної мови. Процес
формування професійної іншомовної компетенції майбутніх фахівців
готельно-ресторанної справи відбувається поетапно: базовий курс згодом
інтегрується з курсом ділової англійської мови, які в свою чергу створюють
основу для професійно орієнтованого курсу англійської мови.
Процес навчання професійно орієнтованого спілкування іноземною
мовою у ЗВО є одним з найважливіших компонентів навчальної діяльності
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студентів, що виконує в педагогічному процесі такі функції: впливає
загальний стимулюючий вплив на навчальну діяльність студентів ЗВО;
забезпечує необхідний та достатній рівень володіння студентами ЗВО
іноземною мовою в ситуаціях професійно орієнтованого спілкування;
позитивно позначається на якості знань, умінь та навичок студентів; регулює
перебіг розумової діяльності студентів і сприяє їх інтелектуальному розвитку;
спонукає до самостійної й творчої діяльності, до застосування більш
досконалих способів розв’язання практичних завдань [3, c. 10].
Іншомовна комунікативна компетенція майбутніх фахівцівнемовних
спеціальностей є найважливішою складовоюкомунікативної компетентності,
якапередбачає здатність здійснювати іншомовне спілкування, тобто
передавати і обмінюватися думками в різноманітних ситуаціях у процесі
взаємодії з іншими учасниками спілкування, правильно використовуючи
систему мовних і мовленнєвих норм, вибираючи комунікативну поведінку,
адекватну автентичній ситуації спілкування [1, c. 234].
Підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновок, що основною
метою підготовки фахівців з поглибленим вивченням професійно спрямованої
іноземної мови є досягнення студентом певного рівня практичного володіння
іноземною мовою, тобто наявність таких умінь в різних сферах мовленнєвої
діяльності, які після закінчення навчання дають можливість: виконувати
різноманітні види робіт з оригінальною літературою зі спеціальності, а саме:
розуміти зміст, вміти вилучити необхідну інформацію, перекласти або
реферувати необхідний матеріал; мати навички діалогічного мовлення а також
володіти зв’язним монологічним мовленням на рівні як самостійно
підготовленого, так і непідготовленого висловлювання, розуміти діалогічне та
монологічне мовлення в межах вивченого матеріалу; володіти навичками як
усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на рідну та навпаки; знати
основи ведення ділової документації іноземною мовою, вести ділове
листування, переговори тощо; володіти основними навичками двостороннього
перекладу; знати особливості культури країни, мовою якої написано оригінал;
використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ
ГОСТИННОСТІ
Англійська мова - це мова високих технологій, програмування, мова
контрактів і переговорів, мова радіо, телебачення і, звичайно ж, Інтернету.
Вона давно вже стала обов'язковою для освіченої людини. І справа не
тільки в тому, що вільне володінням нею дозволить Вам займати вищу
сходинку в суспільстві та спілкуватися з цікавими людьми, а й в тому, що, як
кажуть мешканці Лаосу: «Знати чужу мову - це все одно, що прожити ще одне
життя ». Тож ця мова просто необхідна для сучасної людини,щоб почуватись
комфортно у сучасному суспільстві.
Англійська мова відкриває можливості для спілкування з новими людьми.
Вона допомагає бачити речі з іншої точки зору або отримувати глибше
розуміння іншої культури, що в свою чергу допомагає стати кращим слухачем.
Вона навіть має користь для здоров'я, оскільки дослідження вчених довели, що
людина, яка володіє двома і більше мовами з віком не втрачає своїх розумових
властивостей [1].
Сфера гостинності завжди була тісно пов’язана з необхідністю
оволодіння іноземними мовами. З кожним роком кількість мандрівників
збільшується. Але неможливо подорожувати навколо світу і не знати
іноземних мов. Багато людей вважають, що якщо Ви хочете подорожувати, то
потрібно знати велику кількість різних мов, але це зовсім не так. Цілком
достатньо знати англійську мову, щоб Ви могли порозумітися з іноземцями.
Актуальність вивчення англійської мови для працівників сфери
гостинності безперечна.
Сфера гостинності передбачає зустріч та безпосереднє спілкування з
іноземними туристами кожного дня. Спілкування іноземною мовою просто
необхідне для надання гостеві найкомфортніших умов відпочинку та
проживання. Англійська мова вважається міжнародною мовою спілкування.
Тільки 53 країни у всьому світі обрали англійську за свою першу мову. І чверть
країн світу враховують англійську мову до числа офіційних [2].
Ще одним важливим фактором,що впливає на необхідність знання саме
англійської мови є той факт,що кожна п’ята людина на планеті розмовляє нею
або ж розуміє її.Це робить англійську однією з найбільш корисних мов, які Ви
можете вивчити. Зрештою, Ви не можете вивчити всі 6500 мов у світі, але
принаймні Ви зможете спілкуватися з людьми з різних країн, використовуючи
англійську мову.
Володіння іноземною мовою, і, звісно, англійською, важливе для
досягнення розвитку Вашого кар’єрного шляху у будь-якій сфері. Особливо це
стосується сфер туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Адже вони
передбачають можливість роботи не тільки в місті, країні, якій Ви проживаєте,
але й закордоном.
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Знання з англійської мови допоможуть Вам почуватися впевнено та
комфортно в розмові з іноземцями при веденні перемовин. Ви зможете краще
зрозуміти свого колегу та краще й більш точно донести свою думку до нього.
Також документація,що буде оформлена англійською мовою не стане для вас
викликом чи проблемою, що зробить Вас більш ефективним та цінним
працівником. Тож абсолютно очевидно,що знання цієї мови стане для Вас
скоріше необхідністю в бажанні досягати нових вершин в кар’єрі, аніж просто
приємним бонусом.
Сфера гостинності розвивається в ногу з інформаційним та
технологічним прогресом швидкими темпами. З’являються нові прогресивні
програмні забезпечення, завдяки яким робота готелів та ресторанів значно
пришвидшується, покращується якість на швидкість надання послуг
розміщення. Але, зазвичай, їх використання можливе лише за наявності
хороших знань саме з англійської мови [3].
Тому, важливість вивчення англійської мови для людей, що працюють у
сфері гостинності неможливо переоцінити.Знання цієї та інших іноземних мов
завжди цінується та заохочується. Працівники, що вільно володіють цією
мовою створюють імідж підприємства. Гордістю будь-якого готелю - є
персонал, що добре знає іноземні мови, а,отже, може надати найкращі послуги
для кожного гостя закладу чи підприємства. Знання цієї та інших іноземних
мов завжди цінується та заохочується.
На мою думку, вивчення англійської мови є необхідною ланкою на шляху
до Вашого кар’єрного та особистого успіху в житті. Це допоможе Вам пізнати
світ та краще зрозуміти всі його культурні та соціальні аспекти. Це допоможе
Вам стати більш розвиненою та сучасною людиною, що не відстає від ритму
життя.
Список використаних джерел:
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ:
МЕТОД РОБІНА КАЛЛАНА
Сучасні тенденції розвитку нашої держави та її суспільного життяроблять
надзвичайно актуальною проблему вивчення англійської мови, яка є мовою
міжнаціонального спілкування в наш час. Протягом кількох останніх років в
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Україні відбуваються стрімкі зміни в політичному та соціально-економічну
житті.Україна прагне співпрацювати із західними країнами та стати
частинкою європейськоїспільноти. Не дивно, що все це суттєво вливає на
переосмислення відношення до вивчення іноземних мов, без знання яких
неможливим є повноцінне спілкування, встановлення контактів, побудова
спільної роботи та укріплення міжнаціональних зв’язків.
Дослідженням інноваційних методів вивчення іноземних мов, зокрема і
методу Робіна Каллана присвятили свої роботи такі науковці як: Гонтарук
А.М., Заболотна О.В., Науменко У.В., Шніп Ю.І. та інші.
Метою написання даної роботи є:охарактеризувати й проаналізувати
інноваційний методвивчення іноземних мов Робіна Каллана.
Метод Робіна Каллана є одним з провідних методів вивчення англійської.
Даний метод відомий з ще 1960 року та встиг зарекомендувати себе як одна з
найефективніших систем вивчення англійської мови в світі, також він є одним
із найпопулярніших методів вивчення іноземної мови, який використовують
для швидкого вивчення англійської та отриманнязмогти використовувати її в
реальному житті [5].
Успіх у вивченні іноземної мови на думку Робіна полягає в
систематичному повторенні пройденого матеріалу. Тому кожне заняття за
його методом засноване на цьому принципі. Перша половина заняття – це
повторення шести попередніх. Графічно даний метод проілюстровано на
рис.1.

Рисунок 1 – Структура заняття [2]
Дослідження показало, що новий матеріал, який вивчався на занятті 1,
буде повторюватися на заняттях 2, 3, 4, 5 і 6. Це означає, що ви повторите його
6 разів і вивчаючи нові слова ви не будете їх відразу забувати. Після
багаторазового повторення вони запам’ятаються на дуже довгий період. Саме
це і робить метод Рабіна Каллана таким успішним.
Велику увагу при вивчені іноземної мови даним методом на кожному
зайнятті приділяють мовній діяльності:говорінню та слуханню (70%),
читанню (20%) та письму (10%)
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Рисунок 2 – Структура мовної діяльності на будь якому занятті [1]
Курс англійської мови за методом Каллана складається з трьох етапів, які
в свою чергу поділяються на дванадцять рівнів.
Таблиця 1 – Етапи вивчення іноземних мов за методом Р. Калана [1]
Етапи

Етап І - освоєння рівнів 1 - 4
(досягнення рівня Cambridge KET)

Етап ІІ – освоєння рівнів 5 - 7
(досягнення рівня Cambridge РET)

Етап ІІІ – освоєння рівнів 8 - 12
(досягнення рівня Cambridge FCE)

Характеристика
Вміння усного та письмового мовлення на
базовому рівні. Знання 1000 найбільш
вживаних та поширених в англійській мові слів.
Володіння англійською мовою у простих
життєвих ситуаціях при спілкуванні як з
носіями мови, так і з іноземцями. Знання мови є
достатніми
для подорожей за кордон і
спілкування на побутовому рівні.
Володіння письмовою та усною мовою на
середньому рівні. Знання 1750 ключових
англійських слів. Мовні навички, достатні для
спілкування у повсякденних побутових і
ділових ситуаціях, у сфері торгівлі, туризму,
виробництва.
Впевнене
та
правильне
спілкування
англійською мовою у різноманітних ситуаціях,
великий словниковий запас який складає
більше 4 000 слів , вміння аргументувати свої
думки, а також вести переписку, телефонні
переговори, читати книжки та наукові статті.

Можна зробити висновок,що вивчення англійської мови є важливим для
суспільства сьогодні. Кожен шукає зручний для себе спосіб вивчення
іноземної мови. Тому за останні роки було розроблено багато інноваційних
методів її вивчення,які допомагають полегшити цейпроцес. Одним із таких
методів є метод Робіна Каллана. Курс вивчення іноземної мови за даним
методом складається з трьох етапів, які в свою чергу включають дванадцять
рівнів і полягає у систематичному повторенні пройденого матеріалу. Тому
кожне заняття за його методом будується на цьому принципі. На початку
зайняття відбувається повторення шести попередніх в той же час новий
матеріал, який вивчався на першому занятті, буде повторюватися на
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наступних п’яти. Отже, повторившийого 6 разів і вивчаючи при цьому нові
слова ви не будете їх відразу забувати, так як після багаторазового повторення
слова запам’ятаються на дуже довгий термін. Саме це і робить даний метод
таким успішним при вивченні іноземних мов.
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