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ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ В КОНТЕКСТІ 

КРОСКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 

 
„…менеджеру повинна бути 

притаманна дуже рідкісна 

комбінація талантів… Він має 

вивчати дійсне у світлі минулого 

для пояснення майбутнього”  

(Джон Кейнс) 

 

Наш бурхливий час вимагає енергійних і багатогранних професій. До 

таких професій належить і професія - менеджер. Удосконалення системи 

підготовки сучасних менеджерів у Коледжі управління, економіки і права 

Полтавської державної аграрної академії є актуальним у зв’язку з інтеграцією 

України до європейського освітнього простору. Тому надзвичайно важливим є 

формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців, здатних 

успішно вирішувати різні питання в сфері міжнаціональної взаємодії. 

Ця професія бере свій початок від науки, яка вивчає мистецтво 

управління - менеджмент. Мері Паркер Фоллет писала, що менеджмент - це 

мистецтво добиватися успіху через керівництво людьми. 

Якісне управління персоналом – найголовніший чинник для успішного 

функціонування будь-якої організації. Виконувати цю відповідальну роботу 

покликані менеджери, які є ключовими особами підприємства. Звичайно, для 

успіху в бізнесі дуже важлива і якість товару, і капітал, і кваліфікація 

працівників і багато чого іншого, але якщо у фірми поганий менеджер, її не 

врятують ні гроші, ні люди – вона може позбавитися і того й іншого. 

Менеджер – це керівник (директор, адміністратор, керуючий та ін.), що, як 

правило, має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і 

mailto:vasyukviktoria17@gmail.com
mailto:Zalipatanya@gmail.com
mailto:%20Innatrikila123@gmail.com
mailto:valentynadiachenko@gmail.com
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прийняття рішень з організаційних питань менеджменту. На відміну від 

спостережних і контрольних органів, менеджер завжди наділяється виконавчою 

владою і несе повну відповідальність за очолювану ділянку роботи. До 

основних функцій менеджера на підприємстві можна віднести: 

 визначення цілей господарської діяльності; 

 виділення та ідентифікацію наявних проблем; 

 організацію заходів, спрямованих на розв’язання наявних проблем; 

 пошук, обробку і використання відповідної інформації; 

 розгляд та аналіз альтернативних напрямів діяльності; 

 прийняття певних специфічних і конкретних рішень; 

 розробку тренінгових програм для працюючих на підприємстві; 

 управління й оцінку діяльності працюючих; 

 прийняття рішень щодо купівлі й продажу певних товарів і продукції; 

 стратегічне й оперативне планування; 

 контроль виробничого процесу; 

 фінансовий контроль; 

 організацію ефективного використання виробничих ресурсів; 

 координацію діяльності всіх ланок виробничого процесу і маркетингу. 

Професіоналізм менеджера полягає в наявності знань і навичок у сфері 

менеджменту, маркетингу й організації виробництва, здатності до роботи з 

людьми в умовах конкурентного середовища. Менеджерам належить 

вирішальна роль у прийнятті управлінських рішень, правильному використанні 

наявних ресурсів, забезпеченні життєдіяльності підприємства і досягненні 

поставлених цілей. 

Особистість менеджера, який може ефективно управляти фірмою, 

формується під впливом якостей,  якими він володіє. Особистісні якості 

менеджера - це не тільки вимоги, які пред'являються до нього з позицій 

ефективного управління, а оригінальне, неповторне поєднання якостей, які 

визначають його стиль управлінської діяльності, вибір позицій в критичних 

ситуаціях, ставлення до дійсності та людей. Менеджеру для його роботи 

потрібно насамперед уміння створювати сприятливі умови для нормальної 

праці підлеглих і керівників нижнього рівня управління, потрібна здатність 

прийти на допомогу товаришам по службі і підтримати їх у важку хвилину, 

необхідні впевнене володіння обстановкою, прогнозування ситуації, єдність 

слова і діла. 

У роботі з людьми неприйнятні нав'язування своєї думки і режиму праці 

підлеглим, придушення їх ініціативи, постійна підозрілість і недовіра, 

зловживання адміністративними методами, ігнорування, підміна і втручання в 

діяльність нижчестоящих керівників, постійне невдоволення діяльністю 

персоналу, грубі окрики та зауваження. Для того щоб знайти необхідні 

позитивні якості і завоювати не тільки авторитет, але й любов підлеглих, 

менеджер повинен: 
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 постійно і наполегливо культивувати в колективі шанобливе, тактовне 

ставлення до всіх людей, з якими доводиться мати справу, незалежно від їх 

соціального стану, посади і "чину"; 

 виховувати в собі вміння вислуховувати і розуміти людину, прагнути 

бути доброзичливим, уважним і чуйним,; бути по можливості м'яким і 

усміхненим, щирим і правдивим, з гарним почуттям гумору; 

 намагатися оволодіти необхідними практичними навичками. Найбільш 

важливі з них - вміння творчо мислити, бачити головне, передбачати, 

планувати, швидко приймати рішення. 

Отже, серед особистісних якостей менеджера можна виділити основні: 

впевненість, порядність, чесність, справедливість по відношенню до підлеглих, 

повага до оточуючих, гарне здоров'я, енергійність, життєстійкість, 

допитливість, емоційне здоров'я, щоб витримувати перевантаження і стреси. 

Важливою професійною якістю сучасного менеджера стає здатність до 

здійснення професійного спілкування іноземною мовою, яке не може бути 

ефективним без знання правил і норм кроскультурної комунікації в майбутній 

професійній діяльності. У наш час англійська мова відіграє важливу роль у 

житті суспільства і є його невід’ємною частиною, а також виступає мовою 

міжнаціонального спілкування для всього людства. Знання англійської мови є 

важливим аспектом успіху, як у навчанні, так і в професійній діяльності. 

Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її знання не є 

привілеєм і розкішшю, а є своєрідним вікном у світ. 

Знання англійської мови – це показник конкурентоспроможності та 

мобільності в сучасному світі. Престижну роботу набагато легше знайти тим, 

хто володіє іноземною мовою. Знання англійської збільшує шанси кандидата на 

працевлаштування, оскільки дозволяє йому розглядати більш широке коло 

вакансій. 

Чим вільнішим буде рівень англійської, тим простіше менеджеру знайти 

хорошу позицію та розвиватися в компанії. 

Без іноземної мови зараз нікуди – ось поширена точка зору менеджерів з 

підбору персоналу великих компаній та кадрових агентств. Перший аргумент 

на користь володіння іноземною – без англійської на хорошу 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. 

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. Опановування 

іноземною мовою, як засобом комунікації, є необхідним, що має на меті 

набуття студентами відповідних навичок і умінь. Наша держава потребується у 

висококваліфікованих спеціалістах, здатних до встановлення ділових контактів 
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та ділового співробітництва з іноземними партнерами, спеціалістах, що 

володіють іноземною мовою на фаховому рівні. 

Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню 

світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег. 

До найбільш сильних мотивуючих факторів можна віднести успішне 

просування по кар'єрних сходах, шанси отримати більш високу посаду значно 

зростають. До того ж є можливість улаштуватись на роботу в іноземну 

компанію або сміливо вирушати працювати за кордон. Володіння англійською 

дозволяє вести листування та переговори з іноземними партнерами, писати 

наукові праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В КОНТЕКСТІ 

КРОСКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 

 

У процесі дослідження з’ясовано, що в науковій літературі виділяють 

декілька видів загальної культури, якими повинен оволодіти фахівець 

економічного профілю: національна, професійна, корпоративна або економічна, 

комунікативна, управлінська тощо. Визначення цих понять здійснено у працях 

О. Аніщенка, О. Білоус, В. Вічева, Г. Єльнікової, С. Кові, О. Кудіної, В. 

Куриляк, Р. Мільруда, Л. Нікіфорової, М. Огреніч, А. Омарова, О. 

baliuk.vika@gmail.com
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Романовської, В. Рутицької, Н. Тимошенко, В. Ткаченка, Г. Чайки, Р. Шмідта 

тощо. Водночас науковцями недостатньо приділено уваги взаємозв’язку різних 

видів культури. Як свідчить аналіз базових понять, вони тісно пов’язані між 

собою, їх елементи взаємозалежні. Автори не повною мірою акцентують увагу 

на тому, що спрямованість на одночасний розвиток різних видів культур 

особистості є одним із необхідних чинників формування культури ділового 

спілкування. 

Численними є дослідження із трактування понять «ділове спілкування» та 

«професійне спілкування». Аналіз понятійно-категоріального апарату дає 

підстави для висновку, що вони є тотожними. Водночас розглядаються поняття 

«професійна комунікація» та «комунікативна взаємодія». 

Термін «культура професійного спілкування» трактується у працях С. 

Баукіної, Д. Бахманн-Медік, С. Бородай, Г. Ґьорінґ, Н. Колетвінової, Г. 

Хофстеде та ін. У визначенні поняття «культура професійного спілкування» 

(КПС), яке стосується діяльності міжнародних менеджерів та економістів, 

потрібно врахувати особливості соціокультурної діяльності менеджера, знання і 

володіння загальним і службовим етикетом на міжнародному рівні, навички 

прийняття управлінських рішень. 

У дослідженні ми трактуємо «культуру професійного спілкування 

майбутніх фахівців економічного профілю» як інструмент управління 

менеджера, що ґрунтується на комунікативному елементі, виявом якого є 

процес обміну інформацією засобами спілкування та взаємодія представників 

різних груп і національних культур у розв’язанні професійних завдань на 

міжнародному рівні. Культура професійного спілкування – це основа 

професійної та соціокультурної діяльності менеджера, яку визначають 

сукупність ціннісних орієнтирів, норм професійної поведінки, дотримання 

загального і службового етикету у процесах між суб’єктної взаємодії на 

предметно-інформаційному та інтерактивному рівнях у прийнятті 

управлінських рішень. 

Передусім необхідно розглядати процес формування культури професійного 

спілкування як такий, що є значно ширшим та вагомішим, ніж розвиток 

комунікативних умінь або здатності до комунікації. Діяльність міжнародного 

менеджера та економіста порівняно з представниками інших професій має свої 

особливості, що безперечно впливає на зміст і структуру культури ділового 

спілкування. Зокрема, під час комунікативної взаємодії співрозмовники 

спираються на національні культурні цінності тієї держави, мовою яких 

здійснюється контактування. Комунікативна культура поєднується з 

управлінською, без чого неможливий успіх діяльності не тільки міжнародних, 

але й вітчизняних менеджерів. Ділове спілкування орієнтується на досягнення 

кінцевих результатів економічної діяльності, на відродження і піднесення 

економіки. 

У процесі формування КПС фахівців зовнішньоекономічної діяльності 

враховано вимоги до організації професійної діяльності студентів. З’ясовано, 

що в основі змісту культури професійного спілкування є поєднання морально-
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етичних норм, загальнолюдських цінностей, які регулюють поведінку, 

взаємовідносини та професійну діяльність у сфері виробництва, під час ділових 

переговорів, презентацій, укладенні угод; уміння переконати партнера і 

вплинути на нього з метою досягнення позитивного результату міжсуб’єктної 

взаємодії; в умовах ринкових відносин приймати управлінські рішення, 

розв’язувати професійні завдання, налагоджувати контакти з представниками 

іноземних підприємств. 

Структурними компонентами культури професійного спілкування 

майбутнього фахівця міжнародного бізнесу та менеджменту визначено: 1) 

культурний, лінгвістичний, соціальний та психологічний елементи; 2) 

комунікативна компетенція, пов’язана з міжнародною економічною діяльністю; 

3) здатність до взаєморозуміння у міжкультурному діалозі; 4) моральні якості, 

цінності та етика професійних стосунків. 

Для визначення компонентів технології та її структури на основі системного 

підходу було здійснено теоретичне моделювання процесу формування культури 

професійного спілкування студентів економічного профілю. 

Реалізація змісту підготовки фахівців передбачає вивчення спецкурсу 

«Формування культури професійного спілкування менеджерів», який 

ґрунтується на розв’язанні наступних завдань: виховати у студентів відповідні 

професійні якості; оволодіти знаннями базових дисциплін, уміннями 

професійно-комунікативної взаємодії; розвинути навички управлінської 

діяльності; оволодіти технікою ділового спілкування; визначити критерії 

відбору змісту (фундаментальні поняття економіки, які відображають значення 

для практики, міжпредметні зв’язки); а також організацію тренінгу для 

викладачів «Основи комунікативної взаємодії», що сприяв формуванню 

прагнення до ділового спілкування викладачів та студентів і розвитку КПС у 

процесі професійної підготовки майбутніх економістів. Визначено форми 

організації навчальної діяльності у навчальному процесі (лекції, практичні 

заняття, бесіди, диспути, консультації та ін.) та в позааудиторній роботі (круглі 

столи, зустрічі, олімпіади, науково-практичні конференції та ін.). 

Здійснення технології супроводжується постійним використанням методів 

психолого-педагогічної діагностики. Результативними у процесі навчання були 

методи заохочення і покарання, змагання, підтримки прагнень і домагань 

особистості, орієнтації на перспективу; методи самовиховання та 

самоконтролю; методи зміни діяльності і спілкування; методи зміни відносин у 

колективі; методи зміни компонентів виховної системи; пояснювально-

ілюстративні методи; продуктивний, проблемного викладу, частково-

пошуковий і дослідницький метод. 

У третьому розділі – «Технологія формування культури професійного 

спілкування майбутніх менеджерів та економістів» описано програму та 

реалізацію експериментальної роботи, охарактеризовано зміст формування 

КПС студентів економічного профілю, експериментально перевірено 

технологію формування КПС майбутніх міжнародних менеджерів і 

маркетологів та здійснено аналіз її ефективності. Так, технологія містить мету, 
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етапи організації навчально-пізнавальної діяльності викладачів і студентів, 

зміст підготовки, традиційні та специфічні методи і засоби навчання та 

виховання, форми організації навчальної діяльності, спецкурс «Формування 

культури професійного спілкування менеджерів», педагогічні умови реалізації 

технології. Завдання експерименту полягало у дослідженні ефективності 

розробленої технології та динаміки рівнів сформованості КПС майбутніх 

фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту до початку та після його 

проведення. З метою визначення рівнів сформованості культури професійного 

спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту було 

проведено констатувальний експеримент. Результати проведеного дослідження 

вказують на те, що в експериментальних групах високий рівень сформованості 

культури професійного спілкування зафіксовано у 19 % студентів, достатній – у 

27 % студентів, середній – у 29 % та низький – у 25 % студентів. У контрольних 

групах результати були такими: високий – 21 % студентів, достатній – 28 %, 

середній – 30 %, низький – 25 % студентів. Отже, показники проведеного 

емпіричного дослідження вказують на низький рівень сформованості культури 

професійного спілкування студентів – майбутніх менеджерів і підтверджують 

необхідність пошуку та реалізації у навчально-виховному процесі дидактичної 

технології з метою забезпечення результативності формування культури 

професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і 

менеджменту. 

Формування культури професійного спілкування міжнародних менеджерів 

та маркетологів здійснювалося у процесі вивчення всіх циклів гуманітарних і 

профільних навчальних дисциплін («Основи ЗЕД», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Міжкультурний менеджмент», «Європейська інтеграція»). Зміст 

підготовки містить три компоненти: теоретичний – передбачає формування 

необхідних теоретичних знань з гуманітарних, соціально-економічних, 

загально-професійних, спеціальних дисциплін, а також професійної етики та 

риторики; практичний – формування необхідних професійно-комунікативних 

знань та умінь, вирішення проблемних завдань, проходження навчальної та 

виробничої практик; морально-психологічний – усвідомлення студентами 

необхідності досконалого володіння КПС; формування якостей особистості для 

здійснення професійно-мовленнєвої діяльності. За створеною технологією 

формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів і 

маркетологів здійснюється в три етапи: теоретичний, навчально-моделюючий і 

корекційно-реалізуючий. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Значення правової культури громадян для нашої країни зумовлене 

перехідним періодом до демократичного суспільства, до правової держави, 

становленням ринкової економіки. Нові соціально-економічні умови суттєво 

загострюють традиційну проблему освіти – пошук ідеалів, які могли б бути 

покладені в основу найважливішого цільового компонента будь-якої освітньо-

виховної системи. Цей компонент визначає конкретику засобів досягнення 

завдань освітньої системи, критерій оцінки отриманих результатів, можливі 

корекції самого навчально-виховного процесу. В умовах модернізації права і 

правової освіти питання про формування правової культури майбутніх фахівців 

у будь-якій сфері професійної діяльності, їх правосвідомості, ціннісних 

орієнтацій набуває особливого значення. 

Серед усього різноманіття проблем сучасної України виникає потреба 

взаємовідношення правоосвітньої політики, правової ідеології і правової 

культури фахівця. Відповідно виникає проблема формування правової культури 

у зв’язку з виховним упливом, який має місце в процесі вивчення юридичних 

дисциплін майбутніми фахівцями. 

Під правовою культурою розуміють обумовлене всім соціальним, 

духовним, політичним та економічним устроєм якісне становище правового 

життя суспільства, яке виявляється в рівні розвитку правової діяльності, якості 

законодавства, рівні правосвідомості громадян, гарантованості та захищеності 

їх прав і свобод. Правова культура відображає правову дійсність в тому чи 

mailto:vgolovan091@gmail.com
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іншому суспільстві з точки зору ефективності її функціонування. Правова 

культура передбачає розуміння її як системи цінностей, ідей, елементів, що 

належать до сфери права, і їх відображення у свідомості та поведінці людей. 

Формування правової культури фахівця у процесі правового виховання 

особистості є двостороннім процесом: 

 накопичення правових знань; 

 перетворення накопиченої інформації в особисті переконання. 

Ефективність навчання правовим знанням залежить від наявності 

розвинутого мислення у студентів, що у значній мірі забезпечується шляхом 

формування понятійного апарату через вивчення теоретико-методологічних 

аспектів юридичних дисциплін. В процесі набуття правових знань формується 

образ понятійного правового мислення, його стиль і деонтологічні установки, 

інтуїція справедливості і законності рішень, які прийматиме фахівець у ході 

своєї професійної діяльності [1]. 

У багатьох закладах існує первинна та вторинна превентивна робота. 

Первинна превентивна виховна робота включає: 

 формування правової культури на уроках теоретичного навчання; 

 співпраця з державними, правоохоронними органами, 

громадськими організаціями, закладами охорони здоров’я; 

  контроль за відвідуванням навчальних занять та виробничої 

практики; 

 робота методичного об’єднання класних керівників, педагогічної 

ради. 

Вторинна превентивна виховна робота: 

 індивідуальна виховна робота зі студентами; 

 робота з профілактики правопорушень та соціального захисту 

студентів, рад з профілактики правопорушень у навчальних групах [2]. 

Формування правової культури студента повинне забезпечуватися 

шляхом дотримання сукупності наступних педагогічних умов: 

● створенням якості навколишнього правового середовища, яке має 

виступати потужним детермінуючим фактором правового виховання суб’єкта; 

● розробкою і реалізацією структурно-функціональної моделі 

формування правової культури студента; 

● кадровим забезпеченням навчально-виховного процесу у ВНЗ, 

спеціальною навчальною і методичною підготовкою викладачів права; 

● спрямованістю освітнього процесу на формування правової 

культури протягом усього періоду підготовки студентів; 

● організацією суб’єкт-суб’єктної комунікативної взаємодії в системі 

«студент - викладач»; 

● постійним удосконаленням змісту, форм і методів правової освіти і 

виховання. 

Правова освіта членів педагогічного колективу є запорукою ефективного 

правового виховання студентів. Вона залежить від прагнення самих 

педагогічних працівників підвищувати рівень своєї правової культури. 
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З метою забезпечення правового навчання та виховання студентів 

педагогічним колективом під час навчального та виховного процесів 

використовуються різноманітні форми та методи індивідуального, групового, 

диференційованого підходу до його особистості. Велике значення у правовому 

вихованні студентів має участь у Всеукраїнському тижні права, в рамках якого 

щорічно проводяться різноманітні заходи. 

Формування правової культури молоді та реалізація її цілей сприяє: 

1) засвоєнню кожним студентом основних принципів і норм права на 

рівні, необхідному для виконання своїх обов’язків у майбутній професійній 

діяльності; 

2) навчанню, яке спрямоване не тільки на отримання позитивних знань 

законодавства, але і на формування глибокої поваги до правових цінностей, 

особистого переконання, звички дотримуватись діючих законів і нести 

відповідальність за виконання своїх обов’язків; 

3) формуванню соціально-правової активності, на творчий розвиток 

особистісного потенціалу, як в моральному, так і в правовому аспектах [3]. 

Отже, формування правової культури в освітньому середовищі вищого 

навчального закладу є регулятором поведінки та важливим каналом засвоєння 

колективного досвіду суспільства. Молоде покоління, яке наділене достатньою 

правовою культурою зможе у певній ситуації намітити і реалізувати правильну 

лінію поведінки, незважаючи на недостатній життєвий досвід. Вимога знати, 

поважати і виконувати закони належить до числа першочергових у вихованні 

молоді для того, щоб перетворити повагу до права, закону в особисте 

переконання кожного молодого члена суспільства. 
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СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСИ ДЛЯ КРОСКУЛЬТУРНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

Вивчати мову та культуру можна з друзями або самотужки, на курсах або 

самостійно, з носієм або без. Способів поринуть з головою у мову та культуру 

іншої країни дуже багато. Один з них – вивчення кроскультури за допомогою 

соціальних мереж. Знайти партнера по листуванню просто, пропонуємо 

найкращі ресурси для культурного обміну та вивчення мови. 

Busuu 

 

 
 

Спільнота для вивчення іноземних мов, одна з найбільших соціальних 

мереж для вивчення мов у світі. Кількість користувачів Busuu – більше 45 млн. 

користувачів. Ви можете вивчати мову в процесі спілкування з іншими 

користувачами, за допомогою аудіо-візуальних курсів або всіляких додатків. 

Створивши обліковий запис ви одночасно стаєте студентом, який вивчає 

іноземну мову і викладачем, який допомагає оволодіти іншим користувачам 

вашою рідною мовою. 

Зареєструвати аккаунт на Busuu і користуватися основними послугами 

порталу ви можете абсолютно безкоштовно. Busuu також дозволяє тобі пройти 

онлайн-тест на визначення рівня володіння англійською мовою. Тест допоможе 

визначити рівень всіх мовних навичок. 

Interpals 

 

baliuk.vika@gmail.com
https://www.busuu.com/ru/
http://www.interpals.net/


 
 

 
17 

 
 

Ресурс для листування та культурного обміну між представниками різних 

країн, який успішно працює вже більше 10 років. Одна з головних переваг 

Interpals – всі послуги надаються абсолютно безкоштовно. Сайт допомагає 

знаходити друзів по листуванню і спілкуватися з ними, не тільки підвищуючи 

рівень володіння англійською мовою, а й долаючи мовний і культурний 

бар'єри. На порталі представлені десятки найрізноманітніших світових мов, які 

ви можете вивчати разом з носіями. Просто заповніть форму і ресурс надасть 

вам список носіїв мови, які відповідають вашим вимогам. 

Sharedtalk.com 

 

 
 

Мережа мовного обміну для людей з різних країн світу. Стати учасником 

спільноти можна абсолютно безкоштовно. Знайдіть собі партнера для мовного 

обміну і спілкуйтеся з ним в текстовому або голосовому чаті. Знайти 

співрозмовника просто – на порталі ви зможете вивчити профайли учасників з 

різних куточків світу. 

З більш звичних для нас соціальних мереж можна зазначити: 

Facebook 

 

 
 

http://sharedtalk.com/
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Найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 

року як мережа для студентів деяких американських університетів. 

Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. Інтерфейс зручний, 

користувач має можливість ділитися світлинами та спілкуватися в приватних 

повідомленнях. Соціальна мережа адаптована під різні пристрої. Крім того, є 

окремі додатки на різні смартфони. 

Viber 

 

 
 

Розробники надали користувачам можливість спілкуватися один з одним 

в один клік. Крім того, ця соцмережа зручна тим, що вона дає можливість 

робити безкоштовні дзвінки як по Україні, так і за її межами, а дає необмежені 

можливості для вивчення культури та мови країн світу. 

Instagram 

 

 
 

Сьогодні це найпопулярніша соцмережа. Додаток має можливість 

обмінюватися всіма видами інформації. Данна мережа можливо є найкращою в 

сфері культурного обміну в світі. 

Вивчати мову за допомогою соціальних мереж не тільки просто, але й 

весело, а головне – ефективно. 
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ЗВИЧАЇ ТА КУЛЬТУРА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

 

Країна не має одної офіційної мови, хоча 31 з 50 штатів надали цей статус 

англійської мови. Саме тому проблема кроскультури є в цей час актуальною і 

для України. Більше 90% населення США говорить і розуміє англійську і 

більшість офіційних справ ведеться саме цією мовою. 

У той час як майже всі мови в світі можна почути в Сполучених Штатах - 

іспанська, китайська, французька і німецька мови є одними з найбільш часто 

вживаних (не рахуючи англійської). Кожен регіон США, зокрема південь, має 

своє власне вимова з використанням унікальних слів і фраз. 

 
Майже всі відомі релігії практикуються в Сполучених Штатах, так як 

країна була заснована на ідеї релігійної свободи. 

Більше 75% американців вважають себе християнами, тому США 

пов’язана з Україною, адже в нашій країні більшість людей є християнами. 

Приблизно половина з американців - протестанти, близько чверті - католики, і 

невеликий відсоток - мормони. 

 

mailto:natalkapoltava@ukr.net
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Стиль одягу в США залежить від регіону і клімату, але в основному це 

стиль «casual» - повсякденний одяг, де основна функція це зручність. Стиль 

«денім» (груба джинсова тканина), кросівки, ковбойські капелюхи й чоботи - це 

деякі предмети одягу, які тісно пов'язані з образом американців. 

«Ральф Лорен», «Кельвін Кляйн», «Майкл Корс» і «Вікторія Сікрет» є 

відомими американськими брендами. Також американська мода сильно схильна 

до впливу своїх знаменитостей. Так само ми можемо спостерігати розвиток 

моди і в Україні, багато з людей купують і із задоволенням носять різні бренди 

американського походження. 

 
 

Сполучені Штати широко відомі у всьому світі як лідируюча країна по 

виробництву засобів масової інформації, включаючи телебачення і 

кінематограф. Галузі телемовлення почали розвиватися в Сполучених Штатах 

на початку 1950-х, коли американські телевізійні програми почали показувати 

по всьому світу. США також має яскраву кіноіндустрію, зосереджену в 

Голлівуді, а американські фільми користуються популярністю у всьому світі. 

Нью-Йорк є домом Бродвею і американці мають багату театральну історію. 

Американська музика дуже різноманітна, можна виділити ритм-н-блюз, джаз, 

госпел, кантрі, рок-н-ролл і хіп-хоп. В Україні майже всі люди слухають вище 

перечислену музику і розуміють, що вона походить родом з Америки. Велика 

кількість українців людей обожнює американську кіноіндустрію, і з 

захопленням переглядають фільми чи серіали які знімають в США. Більшість 

американських фільмів показують нам про те, що всі рівні і мають ставитись з 

повагою і пошаною один до одного. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРОСКУЛЬТУРНОЇ 

ОСВІТИ  

 

Як виглядають учні та їх класи у різних країнах світу 

Хлопчики та дівчата у піджачках чи без них сидять за партами. У кабінеті 

меблі розставлені у три ряди, біля них – шкільні ранці з усім необхідним для 

навчання приладдям.Власне, це типовий вигляд шкільного класу переважної 

більшості державних українських шкіл.А тепер уявіть, що лунає дзвоник, і ви 

заходите у клас. Але це зовсім не українська школа, і учні тут зовсім інші… 

Зайшовши у класну кімнату переважної більшості шкіл Бутану, ви не 

побачите жодних портфелів чи ранців. Учням вони просто не потрібні! Хоча в 

цих школярів є і підручники, і зошити. Куди вони їх складають? Все шкільне 

приладдя цілком вміщається у шкільну форму.А якщо ви вчитель математики, 

то вам доведеться переглянути своє бачення викладання цього предмету. В 

Бутані математику тісно пов`язують із філософією буддизму. Згідно з нею 

кожне число має свій сенс. Наприклад, число 108: у людини є 6 почуттів, які 

можна відчути 3 відтінками (хорошим, поганим, байдужим). А всі вони можуть 

або проявлятися назовні, або залишатися всередині людини. Нарешті, почуття 

http://lcfreeway.com/amerikanskaya-kultura-traditsii-i-oby/
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можуть бути у минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Все разом 

утворює 6x3x2x3 = 108 різноманітних категорій почуттів. 

 
Рис. 1. Учні школи Бутану 

Коли ви відкриєте двері до шкільного кабінету в будь-якій школі Японії, 

на вас може чекати така картина: 

 
Рис.2. Учні Японії 

Справа у тому, що в японських школах зовсім немає прибиральників. 

Кожен клас ділиться на окремі групи. Певна група учнів відповідає за чистоту 

окремої частини школи. Учні самостійно прибирають кабінети, коридори, 

територію навколо школи та навіть туалети. А тричі на рік в рамках шкільного 

часу учні прибирають територію району, в якому знаходиться школа. Таким 

чином у школярів формується повага до будь-якої праці, вміння підтримувати 

чистоту, а також закладається розуміння рівності між людьми будь-якої 

професії.Час, витрачений на прибирання, не заважає навчанню. 

В перуанській школі вам би довелося викладати не тільки державною 

мовою (іспанською), але і подекуди місцевою (наприклад, кечуа).Шкільна 

освіта для всіх учнів є обов'язковою і безкоштовною. Хоча загалом у цій країні 

достатньо високі показники загальної грамотності населенні (вміють читати і 

писати 89,6% дорослих та 97,4% молоді), але учні не усюди мають рівні умови 

доступу до навчання. Так, в школах гірських районів всі предмети викладає 

один вчитель, тому знання, на жаль, відповідні. 
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Рис. 3. Учні Перу 

Зайшовши у 6 клас у школі Оману, ви побачите лише дівчат чи виключно 

хлопців. Річ у тому, що в Омані тільки у початковій школі допускається сумісне 

навчання, з 5 по 10 класи – дівчата та хлопці навчаються в окремих класах. 

Оман є однією з найбільш розвинених країн в арабському світі. В останні роки 

країна швидко розвивається у системі освіти. 

 
Рис. 4. Урок у країні Оман 

 

Держава Фінляндії повністю гарантує безкоштовну основну освіту, 

включаючи навчання, підручники, зошити, канцелярське приладдя та 

харчування для дитини. З третього класу юний школяр починає вивчення 

англійської мови, в четвертому - вибирає факультативний іноземної мови 

(французька, німецька або російська), а вже в сьомому класі його чекає 

обов'язкове вивчення шведської. В країні також поширена система приватних 

шкіл, навчання в яких є платним. 
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Рис. 5. Навчання дітей у Фінляндії 

Як свідчить статистика, в Нігерії відвідуваність навчальних закладів 

найнижча у світі. Майже половина дітей світу, які взагалі не навчаються, 

проживають саме тут. Низька загальна грамотність населення країни 

обумовлена тим, що більше 80% громадян Нігерії живуть за межею бідності. В 

існуючих школах класи, як правило, дуже великі, понад 70 учнів. Коли ви 

завітаєте у клас, не дивуйтеся, якщо побачите в цій центрально-африканській 

країні учнів у паранджі. Річ у тому, що більша частина населення країни 

сповідує іслам. 

 
Рис. 6. Хлопці на уроці в Нігерії 
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Рис. 7. Дівчата на уроці в Нігерїї 

[https://naurok.com.ua/post/yak-viglyadayut-uchni-ta-h-klasi-u-riznih-kra-nah-

svitu-chastina-ii] 

Хоча для нас така самобутність учбового процесу та побуту школярів цих 

країн здаються незвичайними, але для місцевих жителів вони є типовими. 

Мабуть, іноземним колегам шкільне життя українських учнів також здасться в 

чомусь трохи дивним. 
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ЖИТЛО ЛЮДЕЙ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

В якому б місці нашої планети не жили люди – на холодній півночі, або 

жаркому півдні, на берегах океану або високо в горах – їм постійно необхідно 

будувати житло, щоб захиститися від спеки, морозу, бур і дощів. Свої житла 

людина будувала завжди з того, що у нього було під руками, пристосовуючись 

до тих кліматичних умов, в яких він живе. Наприклад, на самому Крайній 

https://naurok.com.ua/post/yak-viglyadayut-uchni-ta-h-klasi-u-riznih-kra-nah-svitu-chastina-ii
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Півночі народ ескімоси пристосувалися робити свої житла, прямо зі снігових 

цеглин, які вони пресують зі снігу. А замість вікон ескімоси вставляють шматки 

прозорого льоду. А щоб не замерзнути в своїх снігових оселях, вони палять 

всередині чаші, наповнені тюленьим жиром. Пол і стіни ці північні люди 

встеляють і обважують шкурами звірів, яких вони добули на полюванні. Снігу і 

льоду на Крайній Півночі багато, і тому від нестачі будівельного матеріалу 

ескімоси не страждають. А так як там завжди стоять морози навіть влітку, то і 

снігові житла їх танути і не думають. 

У тих же місцях де ростуть густі ліси, люди звикли будувати свої 

будинки з колод. А в безкраїх степах, де дерева не ростуть, житла будують з 

глини. А бувають такі будинки, які люди носять прямо з собою. Наприклад, 

народ під назвою ненці, з найдавніших часів займаються оленеводством. 

Ненцям постійно доводиться кочувати з місця на місце, вишукуючи все нові 

місця для пасовищ оленів. І щоб не будувати стаціонарні будинки, кочівники 

придумали розбірний легкий будинок, який постійно перевозили з собою. Цей 

розбірний будинок називався чумом і складався з дерев’яних жердин, на які 

натягалися шкури оленів. Приженуть ненці стадо оленів на нове пасовище, 

швиденько застромлять жердини, натягнутий шкури і готовий старий будинок 

на новому місці. А коли прийде час переїзду, вони також спритно розберуть 

свої житла, складуть в тюки, занурять на оленів і вирушають в дорогу. 

А, наприклад, в Японії, люди стали робити вдома з паперу. Правда, 

дивно? Зі звичайного паперу японці роблять стіни, які натягуються на тонкі 

рами з пустотілих бамбука. Така легка паперова стінка вільно зсувається, немов 

дверцята в купе вагона поїзда. Стало японської сім’ї жарко, вони взяли і 

відсунули паперову стінку в сторону, насолоджуючись прохолодою. А якщо 

замерзнуть, ставлять стінку назад. Такі легкі паперові будинки корисні ще тим, 

що добре переносять землетрусу, які в Японії трапляються досить часто. 

А ось в Південно-Східній Азії, живе величезна кількість народу, і тому 

їм часто не вистачає місця на землі, щоб будувати свої будинки. Ці люди 

пристосувалися жити прямо в човнах цілими сім’ями. Такі човни називаються 

джонки. 

Жителі жарких країн часто селяться в будинках, які встановлені на 

високих палях. Стіни будинків пов’язані з бамбукових трубок, а дахи покриті 

широкими пальмовим листям. У таких будинках людям не страшні повені і 

страшні хижаки, які люблять по ночах полювати на сплячих жителів лісової 

села. 

 

Ігла - придумали його ескімоси Аляски. 

Самі розумієте, на Алясці з будматеріалами не 

всі добре, але люди завжди використовували те, 

що є під руками і в великій кількості. А на 

Алясці завжди під руками лід. Ось тому 

ескімоси і стали будувати собі купольні 

будинки з крижаних плит. У середині все 
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встеляли шкурами для тепла. Ця ідея дуже сподобалася жителям Фінляндії - 

країні північній, де теж снігу предостатньо. Там існують ресторани, побудовані 

за принципом ігли  і навіть проводяться змагання, учасники яких на швидкість з 

крижаних блоків збирають іглу. Висота близько 2 м, діаметр 3 -4 м. Вхід через 

отвір у підлозі, до якого веде коридор, проритий в снігу нижче рівня підлоги. 

 

Юрта - житло для кочівників - монголів, казахів, киргизів. Чим зручно 

воно в умовах степів і пустель? Зібрати і розібрати такий будинок - справа 

кількох годин. Основа будується з жердин, зверху покривається циновками. До 

сих пір пастухи користуються такими будівлями. 

 

Вігвам - житло лісових індіанців 

Північної Америки. Увійшло в літературу як 

назва індіанського житла куполоподібної форми. 

При спорудженні вігваму індіанці встромляють 

в землю по колу або овалу гнучкі стовбури 

дерев, згинаючи кінці їх в зведення. Остов 

вігваму покривають гілками, корою, рогожами. 

 

Чум - кочовий, переносний курінь 

сибірських інородців; жердини покриті влітку - 

берестом, а зимою - цільними і зшитими 

оленячими шкурами, з димовим виходом вгорі. 

Літня хата, холодна, але житлова, з вогнищем 

посередині, буває і у росіян. 

 

 

Добо - представники племен 

короуаі і Комбаї, що мешкають в 

джунглях Індонезії, живуть в таких 

хатинах. Добо будують на деревах у 

водойми, для більшого захисту його 

мешканців від нападу. Вони нерідко 

піднімаються на висоту в 30 м і більше, 

що дозволяє їм успішно уникати 

суспільства великих хижаків, 

різноманітних дрібних шкідників. 

Потрапляють в хатину по довгих сходах, 

пов'язаним з жердин. 

Хата (в українців) - житлове приміщення з піччю або вся споруда з 

сіньми і господарським приміщенням. Зовні і всередині хату зазвичай 

обмазують глиною і білять. 
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Кибитка - житло кочових народів 

Середньої і Центральної Азії. Кибитка - це 

дерев'яна, запряжена кіньми віз, яка 

використовується для розміщення не 

тільки людей, але і предметів домашнього 

ужитку. На відміну від воза тут є критий 

верх, обтягнутий тканиною. Саме слово 

«кибитка» походить від арабського 

«кубатт», що означає «купол, намет». 

Уявити, що таке кибитка, 

сьогодні можна хіба що за 

старовинними малюнками або 

художніми фільмами, присвяченими 

побуту кочових народностей. На таких 

возах ще до недавнього часу 

пересувалися цигани. При далеких 

переїздах в кибитці могли розміститися 

на нічліг кілька людей, зазвичай членів 

однієї сім'ї. 

Келія - житлове приміщення в 

монастирі. По монастирським статутам 

більшості російських монастирів дозволялося 

будівництво власної келії кожному ченцеві 

або черниці. 
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ВИВЧЕННЯ АСПЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІАДНОГО 

МАТЕМАТЕМАТИЧНОГО РУХУ 

 

Міжнародна математична олімпіада (ММО) – це найстаріша з 

міжнародних наукових олімпіад для школярів, яка проводиться кожного року. 

В 1959 році була проведена перша Міжнародна математична олімпіада в 

Народній Республіці Румунії. І саме з тих пір вона там проводиться до 

сьогодення, але був єдиний випадок в 1980 ріці коли вона не проводилась. 

Спочатку в Олімпіаді участь брали тільки школярі із країн РЕВ( Рада 

економічної взаємодопомоги), але з часом кордони розширювалися. 

В 2009 році брало участь в олімпіаді 104 країни. Країну представляє 

команда, яка складається не більше ніж з шість учасників, наукового керівника 

та самого керівника. Але при одній умові, що учасники мають бути не 

доросліше 20 років. 

Учасникам дається 6 задач 6 задач (по три задачі на день, протягом двох 

днів поспіль), яка кожна оцінюється в 7 балів, та можливість набрати максимум 

балів – 42. Задачі відбираються з різних областей шкільної математики, як 

правило з геометрії, теорії чисел, алгебри і комбінаторики. Вони не вимагають 

знань вищої математики і часто мають красиве і коротке рішення. Перша і 

четверта задача класифікуються як легкі, друга і п'ята – як середні, третя і 

шоста – як важкі (у 2007 році третю і шосту розв'язали по 5 учасників з усього 

світу) [1]. 

За увесь час найбільшу кількість виступів набрала країна Румунія та 

Болгарія. 147 золотих медалей забрала країна КНР(Китайська Народна 

Республіка), срібло – Угорщина, бронза – Велика Британія. Україна також не 

залишилася поза межами, вона брала 25 виступів, з них країна забрала 34 – 

золота, 57 – срібла, 44 – бронзи. За рейтинговими даними Україна посідає 15 

місце за увесь час олімпіади. 

З 1959 по 2017 роки проводилось 58 Міжнародних математичних 

олімпіад. Школярі з України здобули 6 відзнак на 58-й міжнародній олімпіаді з 

математики, яка відбувалася у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). За результатами, 

Антон Тригуб здобув золоту медаль, Олег Руденко та Нго Нгок Тхай Шон –

срібні, Георгій Іванчик та Роман Сарапій –срібні. Ілля Коваль отримав почесну 

відзнаку [2]. 
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Як нам відомо 59 та 60 міжнародні математичні олімпіади будуть 

проходити в Румунії у 2018 році та у Великій Британії у 2019 році. 

Участь у міжнародній олімпіаді передує перемога на всеукраїнському 

етапі конкурсу. 

Проведено першу всеукраїнську олімпіаду в 1992 році в місті на півночі 

України в Чернігові. Всеукракїнська учнівська олімпіада з математики 

поділяється на два тури. В кожному турі пропонується учасникам 4 задач та 4 

години. Комплект завдань для кожного класу окремий і відповідає чинній на 

момент проведення етапу програмі з математики Міністерства освіти і науки 

України рівня стандарту. Сама олімпіада проводиься близько тижня, але ці два 

тури проводяться в два окремі дні. 

Після виконання робіт двох турів журі надає учасникам попередні 

результати з орієнтовним розподілом дипломів серед учасників кожного класу. 

Учасник у разі незгоди з отриманою оцінкою роботи може подати апеляцію у 

визначеній оргкомітетом формі на розгляд апеляційної комісії. Зазвичай 

рішення про допуск до апеляції виносять голова журі та експерт-консультант 

олімпіади. 

Міжнародна математична олімпіада Romanian Master in Mathematics 

(RMM). 

Із 21 по 26 лютого 2018 року в м.Бухарест (Румунія) проходила 

міжнародна математична олімпіада Romanian Masterin Mathematics (RMM). 

Цього року до Бухаресту приїхало 107 школярів із США, Угорщини, 

Кореї, Росії, Великобританії, Польщі, Сербії та ін. (Всього 18 країн). 

У 2018 році команда України на RMM складалася з восьми осіб. Серед 

них – троє одинадцятикласників — учнів Малого каразінського 

університету: Нго Нгок Тхай Шон, Роман Сарапін, Микита Веприк. 

Українські школярі чудово виступили в Румунії, посівши третє 

загальнокомандне місце. Вони здобули одну золоту, чотири срібні і одну 

бронзову медалі. Особливо слід відзначити результат Нго Нгок Тхай Шона, 

який показав один із трьох кращих абсолютних результатів (35 балів із 42). Він 

виборов золоту медаль. Роман Сарапін і Микита Веприк завоювали срібні 

медалі. 
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ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА В США 

 

Юридична освіта в США відноситься до однієї з найпрестижніших освіт. 

Юридичний ступінь J. D. (Juris Doctor) відноситься до професійних ступенів в 

США. Його можна отримати тільки при наявності (та після) бакалавра. 

Юридична школа. Треба дуже серйозно підходити до питання вибору 

школи, так як саме вона визначає вашу кар'єру. Програма J.D. триває 3 роки 

(очно), 4 роки (вечірні класи). Навчання дуже напружене і забирає весь час. Не 

тільки за обсягом заданого (на один предмет треба прочитати близько 100 

сторінок на тиждень + кейси), але і те, що оцінки виставляються по "кривій" 

(curve), тобто тільки певний відсоток від всіх студентів отримує А, певний - B і 

т.д. Тобто кожен клас і семестр, ви не просто намагаєтеся показати себе як 

хорошого студента, але і змагаєтеся зі своїми однокурсниками за оцінки. Ці 

оцінки визначать вашу професійну долю, саме дивлячись на них, вас будуть 

наймати на першу роботу, чи ні. Не кажучи про те, що в кінці першого року 

навчання відраховують без права відновлення (в будь-яку іншу юридичну 

школу країни), якщо не набираєш певний середній бал. Все це гарантує досить 

високий рівень юристів. 

Щоб вступити на J.D. треба здати LSAT і надати всі документи через 

систему LSAC (lsac.org) для евалюації. LSAT (Law School Admission Test) 

здається 4 рази на рік (червень, жовтень, грудень, лютий). Це 4-годинний тест 

на знання логіки, розуміння і аналіз прочитаного. Тест в більшості випадків 

буде визначати ваші можливості на вступ і різноманіття шкіл. 

Для вибору школи треба, по-перше, вступати в ABA-approved school, 

тобто юридичну школу, акредитовану Асоціацією правників США. Тільки 

випускники таких шкіл мають право здавати іспит на ліцензію. Випускники 

неакредитованих шкіл, повинні спочатку пройти Baby Bar попередній іспит на 

ліцензію і тільки при хорошому результаті будуть допускатися до 

кваліфікаційного іспиту по закінченню навчання. 

Наступним питанням при виборі школи, який треба взяти до уваги - це 

school ranking (school tier),тобто, яке місце серед юридичних шкіл займає ваша. 

Природно, чим вищий ранг школи, тим краще для вас. Для вступу в престижну 

школу, крім результатів тестів, важливі ваші рекомендації і ваш пакет 
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документів, саме по них вас і оберуть. Тест дозволяє вам бути прийнятим в 

групу абітурієнтів, кому не послали автоматичну відмову. Саме ваші документи 

будуть вирішувати, візьмуть вас на програму чи ні. 

Кваліфікаційний іспит. Іспит досить важкий. І до нього треба ретельно 

готуватися. Складається з професійної етики (яку здають раніше). Після цього 

Асоціація юристів перевіряє moral standing & moral character, так звану, 

наявність "багажу" типу шахрайства, злочинів. І тільки після цього допускають 

до основного іспиту. 

Основний тест на ліцензію складається з 2-3 денного іспиту у вигляді есе 

за основними 13 предметами за законодавством юрисдикції вашого штату, де 

ви здаєте на ліцензію. Есе по суті - відповіді на завдання, які знайомі всім 

юристам, але казуси досить складні і заплутані, що не "атакують" тільки одну 

галузь права, а мають ряд порушень з різних галузей. Друга частина іспиту - це 

питання, де треба вибрати правильну відповідь за законодавством всіх штатів 

(називається multi-state exam). 

Іспит дійсно важко здати, і не всі, навіть з хороших шкіл, його здають. 

Наприклад, Гарвардська школа права має лише 98% від усіх тих, хто складав на 

ліцензію в штаті Нью-Йорк. 

Практика. Після отримання ліцензії юрист зобов'язаний набрати певну 

кількість кредитів (класів) за своєю спеціалізацією, з іншої спеціалізації (для 

загального професійного розвитку), з професійної етики. Це дозволяє юристу 

залишатися в курсі професійних питань і розвиватися. 

Також Асоціація правників досить жорстко стежить за професійною 

етикою юристів. Якщо юрист не працює (не можна додзвонитися), обдурив вас, 

то завжди можна подати скаргу в асоціацію, яка буде розглянута і по ній будуть 

вжиті заходи [1]. 

Статистика. На сьогодні в США більше 1,000,000 адвокатів (це 1 адвокат 

на кожні 300 жителів). У США функціонують 200 шкіл адвокатів. 

Близько 40,000 нових адвокатів отримують диплом доктора юридичного 

права і здають bar examination щороку. 

78% адвокатських фірм налічують від 2 до 5 адвокатів, і тільки 1% - 

понад 100 адвокатів[2]. 

Юрист - це професіонал, який стоїть на сторожі закону, глибоко 

переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства. 

Відмінно, розбираючись в правовій документації, він захищає інтереси 

громадян, які звернулися до нього за допомогою. 

Професія юриста - це, перш за все, величезний рівень відповідальності. У 

руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. 
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Завдяки юристам в країнах підтримується законність і порядок, 

дотримуються права та законні інтереси громадян. 
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THE IMPORTANCE OF LEARNING PROFESSIONAL ENGLISH 

LANGUAGE FOR LAWYERS (ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЮРИСТІВ) 

 

I am a student of the College of Management, Economics and Law, Digtyar 

Anastasia. I study at the Faculty of Law. I chosed this faculty because I consider the 

law school is quite prestigious. A lawyer should always be able to communicate with 

people, help them solve their problems, sympathize with them and look for all 

possible solutions to their problems. A lawyer must be a person of principle, honor 

and not be interested in his own benefit. The profession of lawyer is  a huge level of 

responsibility. In the hands of a specialist, there are sometimes the fate of people, 

enterprises and even states. And, despite the fact that every year the number of 

entrants wishing to obtain this profession is becoming more, skillful employees are 

not so much. So I will do everything in my power to get training and practical skills, 

and become a good specialist. 

Now I would like to say a few words about my college. Poltava Agrarian 

College of Management and Law is situated in the Pervomaisky Avenue. It was 

founded in 1994. The college is housed into 2 buildings. Our college trains specialists 

for different branches of agro industrial complex. There are 3 faculties: the faculty of 

management, the financial faculty and the faculty of law. The college trains 

specialists in full-time and extra-mural forms of education. The students are engaged 

in research. There are many scientific circles at our college. One foreign language is 

compulsory for all students – English or German. The graduates will go out into life 
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with their college diplomas to help our country in developing its economy and 

culture. 

In today’s globalized marketplace, companies are increasingly working 

internationally. Exposure to foreign legal systems and legislative processes is 

becoming commonplace and international lawyers are now required to communicate 

successfully in English using the appropriate legal language and terminology. Due to 

the international nature of legal work, a lawyer’s ability to understand and 

communicate complicated legal processes and legislation in English is an invaluable 

skill providing a competitive advantage when operating in an international 

environment. If you will learn English your practical language skills will be 

developed in the following contexts. 

Understanding the International Legal Systems 

International law is the law governing relations between States. International 

law does work, at times invisibly and yet successfully. Without it, there could be 

chaos. International law sets up a framework based on States as the principal actors in 

the international legal system, and it defines their legal responsibilities in their 

conduct with each other, and, within State boundaries, with their treatment of 

individuals. Many lawyers working in international law firms or multi-nation 

companies who deal with international clients or discuss legal issues with colleagues. 

Fundamental of English in Contracts 

Base part of English can help in understanding when we conclude contract 

with, for example, some juridical person. Also you should know basic principles of 

drafting contracts. 

Developing English Writing Skills in Documents 

An important part is part with making documents. If you`ll be a lawyer you 

must make paper correctly. Any mistake, any correction is not allowed in act, 

otherwise it document will be not valid. All must be perfectly and correct. 

Discussing Case studies 

Many students are more inductive than deductive reasons, which means that 

they learn better from examples than from logical development starting with basic 

principles. The use of case studies can therefore be a very effective classroom 

technique. 

Examining Language in Practice 

Working with foreigners you`ll need to use all your knowledge in law and 

language. If you know about what talking your clients you can find the fastest answer 

or decision. That is an important side in our profession to find the right decision. 

Language Development 

Finally, if you are the jurist or lawyer or even prosecutor you have to be a 

perfect speechmaker. Your language and your speech must be clearly, concisely and 

course. When you talk with people you develop your skills like: What to say? And 

How to say? 

There are some benefits of learning English: 

• Improving your English language skills in a variety of legal contexts. 
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• Developing your ability to communicate technical legal terminology in 

English 

• Benchmarking your knowledge with other legal professionals 

• Improving the skill and speed at which you read legal documents 

• Discussing case studies and presenting cases in English to be more 

persuasive and effective 

• Building on your skills in drafting legal letters, contracts and reports in 

English 

• Increasing your confidence when dealing with clients & colleagues in 

English face-to-face, on the phone or in writing 

• Fast tracking the development in your overall language ability 

At the first course of my studies, I learned that the "Leader of the Future" 

School of Local and Student Self-Government is being announced. And then I 

thought that a lawyer should be a leader, so I definitely have to go to this project and 

listen to all the information. And as it turned out at the end of the project, the students 

could go on a tour to the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine. And I went to this excursion. It was a very busy day, but also unforgettable, 

not everyone can stay in the walls of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet 

of Ministers of Ukraine. We met in Verkhovna Rada with a deputy of Ukraine. She 

told us about herself and her career and, as it turned out, she had legal education. 

Especially emphasized that English plays an important role in her life and in any case 

she needs to own. And then for myself I decided to learn English in depth. 

Then I visited 11 young people's take-offs. "First in Poltava" Green Camp ", 

where it turned out, was a girl from America, who works as a volunteer from the 

Peace Corps, and she spoke only in English, and she did not understand Ukrainian 

well. This case has become very useful and instructive for me. Because I wanted to 

talk to her, but I still did not speak English well enough and never talked with a 

native speaker. It was a barrier to me, but then I had already spoken and realized that 

it was quite simple, only the practice of communication was needed. And this take off 

has given me a push to learn English so that I can talk to people of other nationalities. 

Then I was also at various trainings, schools, workshops where I always 

emphasized English. For example, the School of Successful Worker, Debate Schools, 

the training "Your future is in your hands," a training on promoting the goals of 

sustainable development. 

I also take an active part in the life of college and city. I am a member of the 

Student Council of the city of Poltava, from which I am a volunteer at various events. 

From the Office of Family, Youth and Sports of the Executive Committee of the 

Poltava Council I have Acknowledgments and Diplomas. I have a Diploma from 

college. 

In February, the English school Michael Gott International came to Poltava. 

For two weeks, everyone could learn a spoken language with Americans. I decided to 

take part in this school. And that was the right choice. After all, I completely 

immersed myself in the American environment. There was hardly find any Ukrainian 

language there, was English everywhere. And I really got better my spoken English 
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for two weeks. Teachers there were Americans. Since I plan to become a lawyer, I 

asked the teacher about the structure of their jurisprudence, their state and local 

authorities, how to become a lawyer in America, which post can be taken after 

graduation. And all my questions were answered. And these courses became a real 

incentive for me to study English. 

This is precisely because of this path that I came to the conclusion that the 

English language needs to be studied, because it is spoken by most countries of the 

world. 

In my opinion, in our profession, profession of lawyers language takes an 

important side. It is ours basic. Without it we will deserve nothing in the world. Of 

course, on the first place there is our native language. But you`ll never know that the 

fate prepared for you. ‘As many languages you know as the times you are human` I 

think that everyone can agree. 

So, if you plan to be a lawyer do not forget about opportunity go abroad. If you 

will be there you will work with foreign cases, documents and many kinds of people 

and clients then you`ll need to know English. Also you need English to understand 

foreign rules of law. Remember – English is the most common language in Europe 

and all over the world. Thanks for attention! 
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КАЛЕНДАРІ. В ЯКИХ КРАЇНАХ ЗАРАЗ НЕ 2018 РІК 

 

Який зараз рік? Це не таке 

просте питання, як здається. Все 

відносно. Люди створювали календарі, 

щоб вимірювати хід часу. Але час 

ефемерний, його неможна зпіймати і 
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позначити точкою відліку. В цьому і складність. Як знайти початок? Звідки 

міряти? І якими кроками? 
Реформа календаря за ініціативою Юлія Цезаря була проведена в 46 році 

до хр.д. Цей календар отримав назву “юліанський”. Для створення нового 

календаря був запрошений олександрійський астроном Созіген. В основу він 

поклав середню тривалість річного обернення Землі навколо Сонця, що 

дорівнювала 365,25 діб. Щоб не мати добових часток дня, у трьох роках 

рахували 365 днів, а в четвертому, “високосному” – 366. Місяці стали тримати 

30 і 31 день. Але через неточність в обчисленнях часу, рік в Юліанському 

календарі на 11 хвилин 13,9 сек. довше, ніж в дійсності. Тому за кожні 128 

років Юліанський календар накопичував відставання від астрономічного на 

одну добу. 

У XVI ст. через відставання календаря весняне рівнодення приходилося, 

таким чином, на 11 березня, що не задовольняло католицьку церкву. В 1582 р. 

папа Григорій ХІІІ з духовних осіб і вчених астрономів створив спеціальну 

комісію, метою якої була реформа календарної системи. 

Папською буллою наказувалося 4 жовтня 1582 р. вважати 15 жовтня, що 

наблизило календарні свята до астрономічних подій. Також було скорочено 

число високосних років, щоб зменшити середню довжину року Юліанського 

календаря. Кожні 400 років з календаря прибиралися 3 високосних роки. 

Григоріанський календар став більш досконалим від юліанського, бо 

розходження в одну добу накопичувалося аж через 3323 роки. 

 

У Таїланді настане 2561 рік 
 

У Таїланді в 2018 році (за 

Григоріанським календарем) настане 

2561 рік. Офіційно Таїланд живе за 

буддійським місячним календарем, 

де літочислення ведеться з набуття 

Буддою нірвани. 

Але також користуються і 

звичним нам календарем. Для 

іноземців часто робляться винятки і 

рік на товарах або документах 

можуть вказувати згідно з Григоріанським календарем. Також за Буддійським 

календарем живуть на Шрі-Ланці, в Камбоджі, Лаосі і М’янмі. 

В Ефіопії настане 2011 рік 
В Ефіопії зараз 2010 рік, новий почнеться 11 вересня. В Ефіопському 

календарі 13 місяців, причому в 12 з 30 днів, а в 13-му - всього 5 (у 

високосному - 6). Новий рік в Ефіопії починається, коли сильні дощі 

відступають і яскраве сонце знову починає світити над родючою землею. 

Оскільки новий рік починається зі зміни пори року, це вселяє в людей надію на 

нове, краще майбутнє. Початок літочислення в Ефіопії відстає від 
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Григоріанського календаря на сім років, оскільки там інакше розраховують 

дату народження Христа. 

В Ізраїлі настане 5778 рік 
 

Єврейський календар 

офіційно використовується в 

Ізраїлі разом з Григоріанським. За 

цим календарем відзначають 

єврейські свята, дні вшанування 

пам’яті та дні народження 

родичів. Місяці за цим 

календарем наступають точно в 

новомісяччя, а перший день року 

(Рош ха-Шана) може припадати 

тільки на понеділок, вівторок, 

четвер або суботу. І для того, щоб Рош 

ха-Шана припав на допустимий день 

тижня, рік, який передує подовжують 

на один день. 

Починається Єврейський 

календар з самого першого 

новомісяччя, яке відбулося в понеділок 

7 жовтня 3761 до н. е., о 5 годині і 204 

частині. Година там складається з 1 080 

частин, а кожна частина — з 76 

миттєвостей. 

У Пакистані настане 1439 рік 
Ісламський календар використовується для визначення дат релігійних 

свят і як офіційний календар у деяких мусульманських країнах. Літочислення 

ведеться від дати переселення пророка Мухаммеда і перших мусульман з 

Мекки в Медину (622 рік н. е.). 

Доба в цьому календарі починаються із заходом сонця, а не опівночі. 

Початком місяця вважається день, коли серп Місяця з’являється вперше після 

новомісяччя. Тривалість року ісламського календаря на 10-11 днів менше 

сонячного року, і місяці зміщуються відносно сезонів. Ті місяці, що припадали 

на літо, через деякий час стануть зимовими, і навпаки. 

В Ірані та Афганістані настане 1396 рік 
В Ірані і Афганістані зараз 1396 рік. У цих країнах використовується 

часто іменований Іранським календарем сонячний календар Хіджри, який не 

можна плутати з місячним календарем Хіджри, використовуваним в більшості 

ісламських країн. Іранський календар розраховує час, виходячи з рівнодень і 

руху Землі навколо Сонця. Якщо в Григоріанському календарі є чіткі правила, 

щоб утримуватися в одному ритмі з рухом Сонця, то сонячний календар 

Хіджри грунтується на астрономічних спостереженнях, що робить його більш 
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точним. Навіть після кількох реформ Григоріанський календар через 3236 років 

зрушиться на один день, в той час як Іранський календар завжди точний. 

Іранський Новий рік, Новруз, починається завжди у день весняного рівнодення, 

яке за нашим календарем припадає на 20 або 21 березня. 

За календарем Індії настане 1939 рік 
Єдиний національний календар Індії був розроблений відносно недавно і 

прийнятий в 1957 році. В основі розрахунків лежить сакська ера — древня 

система літочислення, поширена в Індії і Камбоджі. 

Також в Індії існують і інші календарі, які використовуються різними 

народностями і племенами. Одні беруть за точку відліку дату смерті Крішни 

(3102 рік до н. е.), інші — прихід до влади Вікрама в 57 році, треті за 

Буддійським календарем починають підрахунок років від дати смерті Будди 

Гаутами (543 рік н. е.). 

В Японії настане 30 рік 
 

В Японії діє система 

літочислення від Різдва 

Христового, і традиційна, в основі 

якої рахунок йде за роками 

правління японських імператорів. 

Кожен імператор дає назву епохи 

— девіз свого правління. 

З 1989 року в Японії «Епоха 

миру і спокою», престол займає 

імператор Акіхіто. Попередня 

епоха — «Просвітлений мир» — 

тривала 64 роки. У більшості офіційних документів прийнято використовувати 

2 дати за Григоріанським календарем і за роком поточної епохи в Японії. 

За китайським календарем настане 4716 рік 
Китайський календар використовують в Камбоджі, Монголії, В’єтнамі та 

інших азіатських країнах. Літочислення у ньому ведеться від приходу до влади 

імператора Хуан-ді в 2637 році до н. е. 

Календар циклічний і спирається на астрономічні цикли Юпітера. За 60 

років Юпітер 5 разів обходить сонце, це 5 елементів китайського календаря. 

Один оборот Юпітера навколо Сонця триває 12 років - ці роки в календарі 

отримали назви тварин. У 2018 році (за 

Григоріанським календарем) настав рік 

Собаки. 

 

У Північній Кореї настане 107 рік 
 

У Північній Кореї 1 січня 

розпочинається 107 рік, їхній календар 

насправді є спотвореною формою 
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Григоріанського. Точкою відліку є 1912 рік, рік народження Кім Ір Сена, 

засновника північнокорейської держави, Вічного президента Кореї. Рік його 

народження — це 1-й рік, нульового року в календарі немає. 

Назва календаря походить від офіційної ідеології Чучхе і вважається 

своєрідним способом продемонструвати незалежність Північної Кореї. 

При написанні дат в КНДР використовуються обидва літочислення — рік 

за Григоріанським календарем вказується в дужках поруч з датою за 

календарем чучхе. 

Ще трошки цікавого про рахунок років. Скільки вам років? 
 

Не тільки час можна лічити по-

різному. Виявляється, і з віком 

людини не так все просто. У 

багатьох культурах Східної Азії його 

визначають за східно-азійською 

системою: лічба починається від 

одиниці, а не від нуля. 

Новонародженій дитині відразу 1 рік. 

А вік збільшується при настанні 

нового року, а не дня народження. 

Тобто, за цією системою з боєм 

новорічних курантів вся сім’я, яка 

зібралася за святковим столом, одночасно стає старшою на рік. І виходить, що 

вік азіата може відрізнятися на кілька років від віку європейця, навіть, якщо 

вони народилися в один день. 
 

Список використаних джерел 
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Викладач фізики і астрономії Коледжу управління, економіки і права 

Полтавської державної аграрної академії, викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, hudoliy.ivan@gmail.com 

 

МІФИ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ У РІЗНИХ НАРОДІВ 

 

Історія створення світу хвилювала людей з давніх часів. Представники 

різних країн і народів неодноразово замислювалися над тим, як з'явився світ, в 

якому вони живуть. Уявлення про це формувалися століттями, переростаючи з 

думок і здогадів в міфи про створення світу. 

Люди передавали теорії створення світу з вуст в уста, прикрашаючи їх, 

додаючи все нові і нові подробиці. В основному, міфи про створення світу 

показують нам, наскільки різноманітно було мислення наших предків, адже в 

якості першоджерела і творця в їхніх розповідях виступали то боги, то птиці, то 

тварини. Схожість була, мабуть, в одному - світ виник з Нічого, з первісного 

хаосу. А ось подальший його розвиток відбувалося тим шляхом, який вибирали 

для нього представники того чи іншого народу. 

 

Давньоєгипетські міфи про створення світу: 

Жителі єгипетської цивілізації були прихильниками Божественного 

початку всього сущого. Однак історія 

створення світу очима різних 

поколінь єгиптян дещо відрізняється. 

Найпоширеніша (фіванська) 

версія оповідає про те, що з вод 

безкрайнього і бездонного океану 

з'явився найперший Бог - Амон. Він 

створив себе сам, після чого створив 

інших Богів і людей. 

У більш пізній міфології Амон 

відомий вже під ім'ям Амон-Ра або 

просто Ра (Бог Сонця). 

Першими, кого сотворив Амон, 

стали Шу - перше повітря, Тефнут - перша волога. З них Бог Ра створив Богиню 

Хатхор, яка була Оком Ра і повинна була стежити за діями Божества. Перші 

сльози з Ока Ра стали причиною появи людей. Так як Хатхор - Око Ра - була 

сердита на Божество за те, що існує окремо від його тіла, Амон-Ра посадив 

Хатхор до себе на лоб в якості третього ока. Зі своїх уст Ра створив інших 

Богів, в тому числі і свою дружину, Богиню Мут, і сина Хонсу - місячне 

Божество. Всі разом вони представляли фіванську Тріаду Богів. 

Міф про створення світу давніх слов’ян: 

mailto:hudoliy.ivan@gmail.com
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Колись давним-давно світ ховавсь у пітьмі. З волі Всевишнього з’явилося 

Золоте Яйце. У ньому був бог Рід. Саме він дав початок усьому, що з'явилося 

потім на землі. 

Рід народив Любов — Ладу-матінку. Разом 

вийшли вони із Золотого Яйця і створили стільки 

зоряних світів, що їх дотепер ніхто порахувати не 

може. У числі цих світів був і наш земний світ. 

Сонце, що світить над нами, вийшло з обличчя Рода. 

Темні ночі склалися з дум Рода. Місяць, що не дає 

землі вночі зануритися у морок, вийшов із грудей 

Рода. Зірки розсипалися на нічному небі з очей Рода. 

Ранкові й вечірні зорі з'явились із брів Рода. 

Швидкий вітер — це дихання Рода. Природа — це 

все, що створив Рід. Цей бог відокремив Правду від 

Кривди. Рід відокремив світ видимий — Явь, від 

світу невидимого, духовного — від Наві. Коли Рід на 

своїй вогняній колісниці перетинав небо, виникала 

Блискавка, гримів Грім. 

Богові сонця Рід подарував золотий човник, на якому сонце випливає на 

небо. Щоночі Місяць виходить на ньому в нічне небо. 

Із вуст Рода вийшов птах Мати Сова — Дух Божий. Потім з'явився 

Сварог – Небесний Батько. Саме Небесному Батькові Рід передав завершення 

створення світу. Сварог став хазяїном земного Світу, владикою Божого 

Царства. Щоб небо ніколи не впало на землю, Сварог підпер його дванадцятьма 

стовпами. 

Для молитов і прославляння Всевишній Рід створив бога Браму. Брама 

подарував людям священні книги. 

Потім Рід створив Великий Океан. 

Коли Великий Океан спінився, з нього вийшла Світова Качечка. Вона 

народила безліч богів: гарних і поганих. 

Потім Рід створив камінь Алатир. Цим чарівним каменем він почав 

збивати молоко корови та кози. Коли з молока вийшло масло, з’явилася Мати 

Сира Земля, на якій і живуть усі люди. 

Міф про створення світу давніх греків: 

За уявленнями давніх греків, коли ще не існувало Всесвіту, навкруги був 

лише Хаос. У ньому існувало джерело життя, з якого і народилася Гея – Земля. 

Глибоко під нею розкинувся Тартар – безмежне царство вічної темряви. Потім 

у Всесвіт прийшла могутня сила кохання – Ерос. Народилися ніч – Нікта і день 

– Гемера. Відтоді день і ніч, світло і темрява змінюють одне одного. 

Над землею Геєю розкинулося небо Уран. Від них походять могутні 

титани. Першим був Океан, що своїми водами омивав усю землю. Від нього та 

богині Фетіди народились усі річки. Титани Гіперон і Тейя дали світові своїх 

дітей: Сонце – Геліос, Місяць – Селену та зорю – Еос. Дітьми Геї були також 

Кронос і Рея. Кронос відібрав владу в свого батька Урана. Гея напророчила 
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йому, що так само, як він позбавив влади Урана, його діти позбавлять влади 

Кроноса. Тому могутній бог одразу ж ковтав своїх дітей-немовлят. Така доля 

спіткала Геру, Деметру, Аїда, Посейдона. Коли ж народився наступний син 

Кроноса – Зевс, Рея заховала його на острові Крит, а Кроносу дала проковтнути 

камінь. Коли Зевс виріс, він напоїв батька чарівним зіллям і звільнив своїх 

братів та сестер. 

Із приходом у світ нових богів почалася війна між ними і титанами, яка 

тривала десять років. Переможених титанів скинули у Тартар. Зевс, якого 

визнали найголовнішим із богів, розподілив світ. Собі він узяв небо, 

Посейдонові віддав море, Аїдові – підземне царство, де мешкали душі 

померлих. Зевс був володарем вітрів і хмар, блискавок і грому. Своїм скіпетром 

він наганяв шторми, бурі та урагани. Так само швидко бог міг і заспокоїти сили 

природи. Зевс був не лише володарем над богами, а й батьком багатьох героїв – 

Геракла, Персея, царів Міноса, Радаманфа та ін. Дружиною Зевса була богиня 

Гера – хоронителька домашнього вогнища, покровителька жінок і шлюбу. Вона 

мала мстивий характер і накликала лихо на богів, героїв та людей. 

Грецькі боги були схожі на людей і мешкали за хмарами на вершині 

величної, вкритої блискучими снігами гори Олімп. Вони уявлялися 

надзвичайно мудрими, могутніми, красивими істотами, інколи добрими до 

людей, часом – злими. 

Давньоіндійський міф про створення світу: 
Спочатку не було нічого: ні сонця, ні 

зірок, ні неба, на якому вони могли з’явитися. 

Не було і часу, бо нікому було відміряти 

його. Тільки води простирались безмежно. 

Вони виникли з пітьми сплячого мороку, самі 

собою, раніше за всіх інших творінь. У водах 

зародився вогонь. Великою силою цього 

вогню в них було народжене Золоте Яйце. 

Потім із Золотого Яйця виник Першопредок 

Брахма. З’явившись, він розбив Яйце навпіл. 

Верхня його половина стала небом, нижня — 

землею, а поміж ними, щоб розділити їх, 

Брахма помістив повітря. І він утвердив 

землю серед вод, і створив країни світу, і 

поклав початок часу. Але коли творець 

озирнувся навколо і побачив, що немає 

нікого, крім нього, в цій непроглядній пітьмі 

нового Всесвіту йому стало страшно і 

самотньо. З того часу страх обіймає кожного, хто залишається сам. Та він 

подумав: «Адже тут немає нікого, крім мене, кого ж мені боятися?» І страх його 

минув, тому що страх може бути від когось іншого. Але і радості не знав він, і 

тому той, хто перебуває на самотині, не знає радості. Він замислився: «Як мені 

створити нащадків?» І силою своєї думки він породив шістьох синів, шістьох 
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великих володарів, створінь, від яких пішли інші боги, а також люди, тварини, 

птахи, змії та демони. Численні нащадки Брахми населили землю, небо та 

підземні світи. Найзнаменитішими з богів стали Індра – бог грози і грому, 

Варуна – бог океану, Вівасват – бог сонця, якого називають також Сур’я; але 

всіх перевершив могутністю молодший з народжених богів – Вішну, хранитель 

Всесвіту. Коли Брахма завершив створення світу і від його синів пішли усі живі 

істоти, сам він, стомлений творінням, відправився відпочивати у тіні 

священного дерева шалмалі, а всю владу над світом передав дітям – богам і 

асурам. Асури були старшими братами богів. Вони були могутні та мудрі і 

знали таємниці чаклування, могли перевтілюватися у різні образи та ставати 

невидимими. За допомогою чаклунства вони отримали незліченні скарби і 

сховали їх у печерах. Запишалися своєю могутністю асури, і щастя залишило їх 

і перейшло до богів. 
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ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО: КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

 

Американський дослідник Д.Белл у 60-ті роки минулого сторіччя 

запропонував назву для нового суспільства, яке виникло в той час у США. 

Вперше в історії людства більше 60% населення було зайнято в сфері 

обслуговування, а не в матеріальному виробництві. Він запропонував назву 

"Постіндустріальне суспільство", а коли з часом виявилося, що основними 

засобами нарощування економіки є виробництво знань і обіг інформації, з 

легкої руки японців нове суспільство називають Інформаційним. Послідовники 

Д.Белла склали таблицю, в якій визначили ознаки Аграрного, Індустріального 

та Інформаційного суспільства. Вони визначили, що в Аграрному суспільстві 

https://mala.storinka.org.html/
http://ukrtvory.in.ua/z-mifiv-davnix-yevreyiv-mifi-riznix-narodiv-pro-stvorennya-svitu/
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http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%84_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B2_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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основною виробничою одиницею була сім'я, а комунікація була зосереджена в 

колі "людина - природа"; в Індустріальному суспільстві це були відповідно 

матеріальне виробництво і комунікація "людина - машина". В Інформаційному 

суспільстві виробництво зосередилось в наукових закладах, а головною 

комунікацією стає "людина - людина". Це означає, що взаємини людей стали 

предметом досліджень, тому що саме вони визначають економічну і соціальну 

ефективність суспільства. Взаємини людей стали міждисциплінарною 

проблемою, яку вивчають у межах соціальної психології, соціології та 

антропології. Соціальну психологію та її практичний розділ "Тренінг людських 

умінь" було поступово введено у програми старших класів середньої та вищої 

школи західних країн, вперше для юристів США у 1952 році. Нові засоби 

зв'язку швидко скоротили простір і потягли за собою принципово нове явище - 

глобалізацію. Саме у зв'язку з глобалізацією виник новий аспект соціально- 

психологічних досліджень - крос-культурна психологія, яка займається 

порівнянням культур, в тому числі і взаємин людей в різних культурах на всіх 

континентах. Ініціатором першого крос- культурного дослідження була 

транснаціональна компанія IBM, яка замовила голландському антропологу 

Г.Хофстеде дослідження особливостей менеджменту в країнах, де знаходились 

її філії. Фактично досліджувались особливості ділових взаємин у 100 країнах 

світу, в тому числі й Україні. Для самої України це дослідження пройшло 

майже непомітно, і тільки з російської статті Латових ми дізнаємося, що в 

Україні в 1999 році під керівництвом І.Агеєвої було проведено дослідження за 

методикою Хофстеде, яке показало більш високий, ніж в Росії, індекс 

індивідуалізму (70 проти 50), більш низькі показники по факторах "дистанція 

влади" (70 проти 90) і "уникнення невизначеності" (90 проти 63) (Латова, 

Латов). Ці показники більшої близькості української управлінської культури до 

загальноприйнятих у Європі виявилися дуже важливими, тому що саме за ними 

визначаються такі доленосні для країни рішення, як вступ у ВТО, приєднання 

до плану дій НАТО, а в майбутньому - і вступ до Євросоюзу. Тому вважаємо за 

необхідне внести ясність у ці порівняльні індекси. 

Коли наприкінці 70-х років Г.Хофстеде розпочав перше міжнародне 

дослідження культури управління, він за основу взяв тест М.Рокича. В 

результаті вчений вперше запропонував усі управліньські культури світу 

розділити за чотирма критеріями: 

індивідуалістичні і колективістичні культури, рішення в яких ухвалюються 

різними способами: або на основі і з урахуванням думки кожного індивіда, або 

однією особою, але діючою на благо всього колективу; 

маскулінні та феміністичні культури, які визначаються правами жінок у 

суспільстві, їх впливом на стан політики і економіки в соціумі; 

культури з короткою або довгою дистанцією влади, що пов'язано або з 

партнерськими (коротка), або з ієрархічними (довга) відносинами в суспільстві; 

уникнення невизначеності в управлінні, коли спостерігається тим більше 

написаних і довгих інструкцій, чим слабкіше впорядковані ділові відносини і 

традиції взаємодії. У сталих індивідуалістичних країнах людям і без інструкцій 
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зрозуміло, як вони повинні діяти, в тому числі і в умовах демократії. 

Фактично Г.Хофстеде всі культури поділив на три групи: 1) західні 

(індивідуалістичні), 2) східні (колективістичні) і 3) змішані, або прикордонні, 

до яких віднесені Росія, Україна, Туреччина, Греція, Південна Італія, Іспанія, 

Португалія та ін. 

З'ясування сутності соціального дозволяє нам стверджувати, що 

суспільство не можна зводити до співіснування великої кількості людей, адже 

можуть існувати і суто тваринні форми колективного виживання: зграї, табуни, 

популяції та ін. Суспільство є лише там, де спільна життєдіяльність людей 

виведена за межі пристосувального способу функціонування, де вона 

орієнтована у відповідності із виявленими всезагальними межами буття як 

людини, так і природи. Суспільна організація життя передбачає наявність 

соціальних структур, що її унормовують та впорядковують. Це значить, що 

функціонуюче суспільство повинно задовольняти принаймні три провідні 

потреби. 

 

Суспільство – це форма спільної життєдіяльності людей , яка у 

організована на засадах соціальних нори, структур і стандартів та у 

відповідності із вищими духовними орієнтаціями людини. 

Інколи, задля того, щоби підкреслити принципову цілісність, 

невіддільність означених моментів одне від одного, вживають термін "соціум". 

Соціум - це суспільство, як особливий тип процесів дійсності, що 

характеризується єдиною визначеністю всіх явищ і процесів, що в ньому 

відбуваються. 

Суспільством називають як загальну форму організації людської 

життєдіяльності (в цьому сенсі суспільство протистоїть природі), так і 

конкретні прояви такої форми (наприклад, ліберальне суспільство, розвинене 

суспільство, цивілізоване суспільство та ін.). В цьому останньому варіанті 

можна вести розмову про співіснування, взаємодії та взаємовпливи різних 

суспільств, існуючих в одну і ту ж історичну епоху. 

Крім того, суспільством ми називаємо не лише сучасні спільності людей, 

а й ті, які історично відбулися, проте сьогодні вже зійшли зі сцени історії. 

Тобто, поняття суспільства передбачає включення в його зміст трьох 

суттєвих моментів: 1) суспільство - це соціально організована спільна 
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життєдіяльність маси людей (суспільство як форма організації життєдіяльності 

людей); 2) суспільство - це певний конкретний тип соціальної організації 

людської життєдіяльності (суспільство як тип соціальної інфраструктури); 3) 

суспільство – це сукупність історично здійснених суспільств (суспільство як 

історичний процес зміни різних суспільств). Яке б суспільство ми не 

розглядали, задля повноти та виправданості наших суджень про нього, ми 

повинні враховувати названі моменти. 

 

Суспільство функціонує в межах природи та на засадах природних 

процесів. Питання про співвідношення суспільства і природи в наші дні постає 

одним із найбільш болючих, оскільки саме в цьому питанні перед сучасним 

людством досить реально окреслилася перспектива загибелі. Оцінка сучасної 

ситуації взаємодії суспільства і природи вимагає виявлення основних аспектів 

цієї взаємодії через: з'ясовувати, що є спільного між сторонами взаємодії; що є 

між ними відмінного; як кожна із сторін впливає на іншу та реагує на зворотні 

впливи. 
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У світлі розглянутих вище особливостей соціального, співвідношення 

природи та суспільства, ми можемо сказати, що на конкретному змісті 

соціального обов'язково позначаються стан та особливості того біологічного, на 

якому виявляються та закріпляються соціальні якості та суспільні процеси. 

Тобто, етнічні, місцеві, "регіональні особливості суспільного життя, побуту, 

культури, моральних звичаїв – це не вигадки, а ті реальні речі, які ми змушені 

прийняти і визнати, заглибившись у аналіз суспільних явищ. Тут не повинно 

бути невиправданих перебільшень та перекосів: адже раніше ми відзначили, що 

соціальне – це загальнолюдське, але в реальному своєму житті воно конкретно-

людське, тобто загальнолюдське, подане у конкретних матеріальних формах, 

барвах, наявних засобах життя та ін. 
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ПРИНЦИП ЕТНІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ КРОСКУЛЬТУРНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Принцип етнізації у процесі кроскультурного виховання студентської 

молоді передбачає збагачення освітнього процесу національним змістом, 

спрямованим на формування національної свідомості і національної гідності; 

створення умов для осіб усіх національностей, що є громадянами України, 

навчатися рідною мовою, вивчати традиції, звичаї, обряди свого народу; 

забезпечувати умови для відчуття етнічної причетності до свого народу, його 

культури, формування рис національної ментальності; виховання в молоді 

почуття соціальної відповідальності за збереження, примноження і 

продовження етнічної культури (Волкова, 2001). 

Принцип етнізації базується на засадах етнопедагогіки, тобто народної 

педагогіки. Як зазначає В.Мосіяшенко, вітчизняний етнопедагог, народна 

педагогіка – це усний багатотомний підручник виховання і навчання дітей, 

молоді, що з найдавніших часів зберігається в пам’яті народу і передається від 

покоління до покоління. Тож нині народна педагогіка стала невичерпною 

скарбницею навчальних і виховних засобів вітчизняної педагогіки, основними 

серед яких є рідна мова, фольклор, міфологія, символіка, народне мистецтво, 

національні традиції, звичаї, обряди, народні ігри та іграшки тощо 

(Мосіяшенко, 2005). 

Познайомимо студентів з етнографічними музеями України: 

1.Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному –  

 http://opishne-museum.gov.ua/  

 

mailto:natalkapoltava@ukr.net
http://opishne-museum.gov.ua/


 
 

 
50 

 
 

2. Музей «Пирогово» – Найбільший в Європі етнопарк під відкритим 

небом «Пирогово» перебуває в межах Києва 

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2143_the-museum-of-folk-architecture-and-

life-of-ukraine-pyrohiv.htm  

3. Музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-

otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm 
 

Парк займає велику територію, тому зручне взуття вам стане в нагоді. 

Вхід, крім головного, кожен з музеїв оплачується окремо – 2–5 грн, екскурсії 3–

10 грн з людини. Краще мати з собою дрібні гроші, щоб розплатитися без здачі. 

Зупинитися можна в готелях Переяслава-Хмельницького, а також у столиці. 

Переяслав-Хмельницький розташований на трасі Бориспіль – Запоріжжя. З 

Києва ходять маршрутки від метро «Бориспільська» і «Харківська». В самому 

Переяславі-Хмельницькому від автовокзалу можна дістатися до скансену 

маршруткою. 

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2143_the-museum-of-folk-architecture-and-life-of-ukraine-pyrohiv.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2143_the-museum-of-folk-architecture-and-life-of-ukraine-pyrohiv.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
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4. Закарпатський музей народної архітектури та побуту 
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-

nacionalnym-koloritom.htm 

Він не такий масштабний, як під Києвом чи у Львові, але дуже акуратний і 

привітний – немов потрапляєш у гостинне українське село. 

 
 

5. Парк «Київська Русь»  
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm 

Відвідайте княжий двір і будинки простих людей, купуйте сувеніри в 

ремісничих крамницях і обов'язково сходіть в живий музей коней – там зібрано 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
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понад 30 чудових порід! Цей парк став місцем масштабних фестивалів. Парк 

працює без вихідних. 

 
6. «Шевченківський гай» 
 https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm 

У Львові є чудовий куточок, де можна бродити годинами, і 

насолоджуючись свіжим повітрям і чудовою природою, самобутньою 

культурою українців. Тут ви можете побачити автентичні дерев'яні хати, 

мазанки 18–19 століть. 

 
7. Козацькі землі України (музей) 

https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=d5ca8bb1-2b16-01eb-babc-

588a0f687d21&lang=ua 

Заповідник "Козацькі землі України" засновано в 2006 році. Ідея його 

створення належить українському художнику Володимиру Недяку, котрий 

вклав у розвиток цього проекту кошти, отримані за Шевченківську премію. 

https://ua.igotoworld.com/ua/article/385_28-01-2015-etnoparki-ukrainy-otpravlyaemsya-za-nacionalnym-koloritom.htm
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=d5ca8bb1-2b16-01eb-babc-588a0f687d21&lang=ua
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=d5ca8bb1-2b16-01eb-babc-588a0f687d21&lang=ua
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8. Історико-етнографічний музей «Яворівщина», зібрання матеріалів і 

предметів з історії, культури та видатних особистостей Яворівщини; 

традиційний міський культурний осередок. 

(http://stezhkamu.com/places/80_ist-

etnohrafichnyy_muzey_%C2%ABjavorivschyna%C2%BB) 
 

 

9. Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі 

Прелесне(https://prelesnemus.wordpress.com/) 

Створення музею почалося в 1983 році з ініціативи Олександра Івановича 

Шевченка — краєзнавця, художника, вчителя, організатора дитячої художньої 

студії «Синій птах». Разом із групою ентузіастів і учнями він здійснював 

етнографічні експедиції, під час яких були виявлені пам’ятники народної 

архітектури й зібрані предмети матеріальної культури, народні пісні, казки. 

Експонати завозили з усією округи — із сіл Бригадирівка, Сидорове, Маяки, 

вітряний млин завезли з Харківської області. В 1992 році музей у Прелєсному 

одержав статус державного й став філією Донецького обласного художнього 

музею. 

http://stezhkamu.com/places/80_ist-etnohrafichnyy_muzey_%C2%ABjavorivschyna%C2%BB
http://stezhkamu.com/places/80_ist-etnohrafichnyy_muzey_%C2%ABjavorivschyna%C2%BB
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РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У КРОСКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ 

Будь-які зміни, що відбуваються у суспільстві, ставлять перед системою 

освіти нові завдання, котрі визначають необхідність пошуку нових підходів, 

котрі б дозволили цій системі давати ефективні відповіді на виклики 

сьогодення. У науковій літературі неодноразово висловлювалась думка, що 

одним з таких викликів є внутрішній відчуженість людини від знань, які вона 

набуває, і роботи, яку вона виконує, а відтак втрата смислової цілісності буття 

людини. Проблему, з якою стикається нинішня освіта, узагальнено назвати 

«гуманітарною кризою». 
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Більшість сучасних дослідників, визнаючи головні цілі, котрі стоять 

перед сучасною системою освіти, в цілому погоджуються відносно того, що 

такою метою передусім має бути її гуманізація, гуманітаризація і сприяння 

всебічному розвитку вільної, творчої особистості ученика. Відповідно різними 

авторами пропонується ряд науково-методологічних підходів до розв’язання 

цього завдання [4]. Серед інших можна назвати особистісний підхід, 

гуманістичну орієнтацію. Для того щоб зрозуміти специфіку кожного з цих 

підходів і їхнє співвідношення між собою, доцільно зупинитись на поняття 

культури і особистості у їхній взаємодії. 

Поняття культури, як відомо, має не одну визначень. На перший погляд 

це ускладнює роботу з ним і навіть викликає бажання уникнути його 

використання. Проте, на думку дослідників, таке різноманіття розумінь цього 

поняття передусім пояснюється його широким використанням у різних галузях 

знання і різних наукових парадигмах. Якщо зосередитись на тих визначеннях 

культури, котрі вживаються у психології, педагогіці та суміжних галузях науки 

й практики, то можна відзначити суміжність понять «культура» і «особистість». 

Тісний зв’язок понять вимагає уточнення визначень різних підходів, котрі 

існують у сучасній психології та педагогіці, а саме особистісного підходу, 

культурологічного підходу, гуманістичної орієнтації. Справді, особистість і 

культура виявляються настільки пов’язаними, що розрізнення підходів до них 

становить певні труднощі. Адже кінцевою метою педагога чи психолога постає 

всебічний розвиток і максимальна реалізація потенціал людини, а це можливе 

лише за умови розвитку в ній якості особистості, тобто буття культури в 

індивіді. Існують підстави розглядати особистісний і культурний підходи як 

різні методологічні підходи в цілому [3]. Маючи єдину мету, вони 

використовують різні методи діагностики та формування, а саме виконують 

різні уточнення в їхньому застосуванні. Якщо в особистісному підході акцент 

робиться передусім на суто психологічних методах діагностики та 

психологічного впливу, за культоролічного підходу дослідник, педагог більше 

працює над створенням культурного середовища, в якому відбувається процес 

навчання та виховання, діагностикою культурних установок особистості і т.д. 

І.В. Колмогорова, розробляючи культорологічних підхід до формування 

педагогічної культури вчителя [5], визначає його як «сукупність теоретико-

методологічних положень та організаційно-педагогічних заходів, спрямованих 

на створення умов для освоєння й трансляції педагогічних цінностей і 

технологій, котрі забезпечують творчу самореалізацію особистості вчителя у 

професійній діяльності» [5, c. 166]. Зв’язок такого підходу з культурою 

забезпечує передусім акцент на професійній діяльності. Аналізуючи поняття 

«культура» у контексті культурологічного підходу в освіті, авторка наголошує 

на людиноформуючій функції культури, і на тому, що входження людини в 

культуру є процесом відтворення людини як суб’єкта практичного, 

теоретичного та цінного відтворення людини як суб’єкта практичного, 

теоретичного та ціннісного відношення до світу [5]. Загалом, розуміння 
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культурологічного підходу відповідає передусім цивілізаційному, 

нормативному аспекту культури [1], і не реалізує повною мірою діалогічної 

настанови. 

Ряд дослідників розглядають культурологічний підхід у контексті 

викладання окремих навчальних дисциплін. Так, І.Ж. Балхарова визначає 

культурологічний підхід у викладанні біології в школі як заходи, що сприяють 

актуалізації відповідальності людини перед природою [2]. По суті, тим самим 

формується важливий аспект позиції людини я відповідального суб’кта 

культури. Сенс культурологічного підходу до викладення біології в сучасній 

школі автор бачить у підготовці людини, яка бачить себе в 

загальнокультурному контексті, при чому акценти робляться на такі цінності, 

як життя, здоров’я, гідність і т.д. Метою біологічної освіти відповідно є 

підготовка біологічного та екологічного освіченої людини, котра розуміє 

значення життя як найвищої цінності; обізнана з головними здобутками 

біологічної науки і вміє застосовувати їх у різних сферах матеріальної та 

духовної культури [2]. Власне кажучи, специфіка викладання саме біології у 

такому розумінні культурного підходу виражена досить слабо, і він цілком 

може бути застосований до викладання інших дисциплін, у разі якщо буде 

змінено філософічне підґрунтя відповідно до змісту цих дисциплін. Якщо 

відійти від суто біологічної специфіки і розглядати суть культурологічного 

підходу у такому його розумінні можливо наступним чином: метою 

культурологічного підходу є особистість, у якої сформована система цінностей, 

у т. ч. професійних; яка вибуває на основі даної системи відношення зі світом; 

яка є компетентною в нормативній області своєї професійної сфери. 

Особливостям застосування особистісного підходу у викладанні 

іноземної мови присвячене дослідження Є.Ю. Фортунатової. На її думку, 

культурологічний підхід передбачає вивчення відношень між культурою (і 

мовою як її складовою) і свідомістю (внутрішнім світом) людини, котра є 

носієм цієї культури. Відповідно до цього, вивчення мови йде паралельно з 

вивченням людини як «мовної особистості», котра несе в собі особливості 

національного способу мислення. Напрямок культурологічного підходу, як 

вважає автор, має бути спрямований на не від мови до культури, але від 

особистості до культури, охоплюючи систему уявлень людини про культуру, 

яка відображається у усучасній картині світу [6]. Таким чином, 

культурологічний підхід знову ж таки пов’язується з поняттям особистості і 

дослідження набуває психологічного характеру. 

В контексті свого підходу, авторка трактує культуру як ментально-

психологічний феномен, котрий відображає етнічну свідомість. Відтак 

культурологічний підхід, на її думку – це методологічна модель, котра дозволяє 

сформувати в учня особливе інтелектуальне вміння сприймати культурологічну 

інформацію художнього тексту, що забезпечує адекватність і глибину його 

ідейно-смислового розуміння. Метою ж культурологічного підходу у навчанні 

іноземної мови є формування у студентів соціокультурної компетенції [6]. 
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Знову ж таки звернемо увагу, що наголос робиться на формуванні 

компетентності, тобто на цивілізаційно-нормативному аспекті культури [1]. 

Загалом культура має принципово діалогічну природу, тобто кожна 

окрема культура існує у формі ряду діалогів з іншими культурами. Відповідно 

особистість, якщо розглядати її як втілення, або ж буття культури у людському 

індивіді [1]. 
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КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 

Сучасні світові процеси, зумовлені НТР, одночасним розвитком інтеграції і 

дезінтеграції мають суперечливий характер. Зміни, що виникають у різних 

сферах життєдіяльності людини, зокрема в політиці, економіці, науці, техніці, 

певним чином впливають на державотворчі процеси, тим самим прискорюють 

економічну і політичну нестабільність держав, а також загострюють 

міжнаціональні відносини їх громадян. В умовах усесвітньої глобалізації, зі 

стрімким розвитком товарно-грошових відносин, коли увага більш прикута до 

матеріальних, аніж до духовних цінностей, відбувається занепад загальної 

гуманітарної науки, що з часом призводить до нівеляції і самої особистості. 

Цілком очевидно, що будучи джерелом забезпечення інтелектуального, 

культурного, духовного, соціального й економічного розвитку суспільства і 
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держави, освіта не може залишатися осторонь зазначеної проблеми. Саме в 

епоху криз, міждержавних суперечностей і міжнародних війн, освіта має 

допомогти людству розв’язати суспільні конфлікти через підвищення 

загального культурного рівня особистості, поважного і терпимого ставлення до 

інших національностей і етносів, сформувати навички міжкультурної 

комунікації. Сучасна освіта точно відображає суспільні настрої, тому такі 

поняття, як «полікультура», «мультикультуралізм», «кроскультура» стають 

дедалі вживанішими, дають поштовх розвитку багатокультурної освіти. 

Оскільки на сучасному етапі розвитку людства суспільне виробництво 

небачено прискорює темпи розвитку, формування знань, умінь  і навичок 

можливе лише в результаті професійної діяльності людини, що відбувається 

через суспільну взаємодію і розвиток кроскультурних відносин. У результаті 

міжкультурної взаємодії відбувається взаємообмін знаннями і загальним 

практичним досвідом, тому залучення до системи освіти кроскультурного 

аспекту як важливої складової  міжособистісної взаємодії, що прискорює 

соціально-економічний і політичний прогрес суспільства на сьогоднішній день 

є вкрай необхідним. 

Говорячи про кроскультурний аспект як важливу складову сучасних 

глобалізаційних процесів, слід наголосити на значенні освіти, оскільки остання 

сприяє накопиченню та передачі цінностей, поглибленню національного 

самопізнання і створенню кроскультурних контактів. Саме тому перед нашою 

державою постала проблема орієнтації середньої та вищої освіти на 

гуманітаризацію навчання, створення та розвиток кроскультурних відносин між 

різними культурними спільнотами і народами. 

Саме в освіті відбувається культурне осмислення, систематизація і 

засвоєння знань. Тому можна сказати, що освіта є відкритим творчим і 

культурним джерелом знань. 

На сьогоднішній день в освітній практиці суттєвого значення і поширення в 

мультикультурному суспільстві набув саме кроскультурний підхід. 

Методологічне підґрунтя зазначеного підходу сформувалося в руслі 

культурологічної компаративістики, специфічною особливістю якої є зіставне 

вивчення культур. 

Важливою передумовою появи і розгляду кроскультурного підходу 

виявилося становлення і розвиток демократичного суспільства на теренах 

України. У той самий час активно посилилася боротьба з расизмом, 

шовінізмом, націоналізмом у межах країни, що відкрило кордони нашої 

держави для спілкування зі всесвітнім простором. Відкриття кордонів, у свою 

чергу, сприяє активній взаємодії між націями і народами, посилює мобільність 

суб’єктів, сприяє встановленню міжнаціональних контактів, мотивує до 

вивчення іноземних мов. 

Іншою, не менш важливою передумовою становлення кроскультурного 

підходу в освіті є непереборне бажання України прискорити інтеграційний 

процес у світовий соціально-економічний, політичний і культурний простір, 

зберігаючи при цьому національну самобутність. 
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У сучасних умовах соціальних, технічних і наукових змін важливо сказати 

про кроскультурний компонент як необхідний чинник само- ідентифікації у 

світі. Іншомовна освіта, заохочуючи до пізнання культури і традицій інших 

народів, поліпшує процес оволодіння знаннями в різних наукових галузях, адже 

лише завдяки діалогу можливе зіставлення культурного досвіду Батьківщини з 

культурною спадщиною світового простору. З одного боку, сама освіта грає 

провідну роль у культурі, оскільки є духовним джерелом збагачення людини і 

провідним чинником світового еволюційного прогресу. Це твердження можна 

довести наявністю у змісті освіти таких елементів культури, як мистецтво, 

література, міфологія, право, релігія, що потенційно збагачують світогляд 

людини, сприяючи її особистісному зросту. З іншого, культура містить у собі 

сукупність набутих знань, уявлень, а також загальнолюдських досягнень, що 

допомагають людині орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Отже, на ґрунті історичного і педагогічного аналізу основних понять 

кроскультурної освіти, з одного боку, і стану освіти на сучасному етапі, з 

іншого, можна зробити висновок, що освітній процес значною мірою залежить 

від суспільного розвитку людства, яке постійно змінюється і прогресує. Що ж 

до сучасного суспільства, то воно з розвитком соціально-економічного і 

науково-технічного прогресу зазнає значних змін у духовній, культурній, і, 

головним чином, освітній сферах життя. Оскільки освіта є так званим 

відлунням на зміни в суспільстві і визначається як необхідний інструмент 

побудови кроскультурних відносин у всіх сферах людського буття, то можна 

стверджувати, що сучасне полікультурне суспільство, що характеризується 

неоднорідним етнічним, національним і культурним складом потребує 

кроскультурного підходу в освіті, який, враховуючи особливості різних 

культур, аналізуючи їх схожості і відмінності, створив би сприятливі умови для 

їхньої взаємодії. Перетин культур, у свою чергу, сприяє міжкультурному 

спілкуванню у соціальних, національних та інших групах, що, в результаті, веде 

до їхнього зближення і культурного зміцнення міжгрупових стосунків. 
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НІМЕЦЬКЕ СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Відповідь на питання, яким бути суспільному мовнику в Україні, 

частково може дати вивчення досвіду іноземних країн, де ця модель успішно 

реалізується. Німеччина є лідером в світі в багатьох сферах життя, таким 

чином, розглядаючи практику суспільного мовлення в цій країні, слід звернути 

увагу, що могла б Україна запозичити для створення власної моделі. 

Основні засади німецького суспільного мовлення – це свобода думок та 

програмне різнобарв’я. Але так було не завжди, й історична дорога на шляху до 

суспільного мовлення була не така проста. Після встановлення свободи в країні 

німці високо цінують свободу в усьому й зокрема на мовленні. 

Поняття державне телебачення та радіомовлення в Німеччині взагалі 

мало відоме. В країні існує два типи мовлення: суспільно-правове та приватне, 

їх діяльність підтримує і впорядковує GEZ (Die Gebühreneinzugszentrale). 

Приватні канали належать різноманітним медіамагнатам чи медіахолдингам. 

Забезпеченням населення суспільно-політичною інформацією займаються 

суспільно-правові мовники, яких існує двоє – ARD (Arbeitsgemeinschaft der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) та ZDF 

(Zweites Deutsches Fernsehen). Ці канали існують і нині. Вони створюють гідну 

конкуренцію комерційним каналам. 

Всесвітньо популярною є «Німецька хвиля» (Deutsche Welle, DW), що є 

міжнародним мовником з Федеративної Республіки Німеччини та членом ARD. 

DW включає в себе радіо DW, телепрограма DW-TV, інтернет-сайт на 30 мовах 

під назвою DW.de і DW Akademie. DW перш за все цікава серед суспільних 

мовників концепцією однорівневої системи рефлекторності. Тобто в процесі 

досудового розгляду скарги позивача вся соціальна відповідальність за 

публікацію програм покладається на остаточне рішення редакції, отже існує 

група по відповідях на незначні скарги прямо до редакції. 

Суспільні мовники Німеччини в основу покладають такі принципи та 

правила мовлення: 

1. Мовлення має вестись в рамках конституційного порядку; 

2. Особливу увагу потрібно приділяти міжнародним, науковим і 

культурним темам; 

3. Слід враховувати моральні і релігійні переконання населення; 

4. Приймати в розрахунок ту частину аудиторії, яка зайнята в сільському 

господарстві; 

5. Подача новин має бути спільною, незалежної і об'єктивної; 
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6. Мовлення має сприяти міжнародному взаєморозумінню, закликати до 

миру і соціальної справедливості, захищати демократичні свободи і служити 

тільки правді; 

7. Забороняється служити небудь політичної партії або угрупованню, 

якої-небудь профспілкової організації, якомусь віровченню або світобачення. 

Фінансування таких мовникв відбувається за схемою - 86% абонентська плана 

(телеподаток) + реклама, спонсорство та продаж програм. 

Приблизно за цією ж схемою діє британське ВВС, а також суспільне мовлення 

в багатьох інших країнах Європи. 

Німецька модель суспільного мовника відрізняється від інших, адже вона 

будувалася згідно суспільно-політичних вимог виключно Німеччини та є 

ідеальною саме для цієї держави. Але з цього досвіду для української моделі 

суспільного мовлення можна запозичити декілька принципів, зокрема: 

1) підтримку таким телеканалом національної самобутності й автентичності, 

культивацію та популяризацію національних традицій, культури, мови; 

2) основне фінансування суспільного мовника за рахунок спеціального збору з 

глядачів (за прикладом GEZ в Німеччині), аби позбавитися залежності від 

держави та політики; 

3) концепція однорівневої системи рефлекторності — скарги та невдоволення 

глядачів прямо в редакцію; 

4) обов’язкове лідерство суспільного мовника, на якого рівнятимуться інші 

канали країни (домінування в інформаційному просторі країни). 

Отже, започаткування суспільного мовлення взмозі змінити український 

контент та бути гідним медійним вікном у Європу. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Переорієнтація на фундаментальні цінності світової культури в поєднанні 

із збереженням національної самобутності в зв’язку з інтеграцією України в 

світовий освітянський простір, стосунки людей, які належать до різних культур 

у полікультурному суспільстві, спонукають людей до формування готовності 

жити в умовах цього середовища, і саме вища освіта закладає основи готовності 

майбутніх фахівців жити й ефективно працювати в полікультурному просторі, 

вести міжкультурний діалог, духовно збагачуватися під впливом інших 

різноманітних культур та водночас зберігати свою внутрішню неповторність. 

Глобалізація сучасного світу та стрімкий розвиток міжнародних зв’язків у 

всіх галузях суспільного життя, що вимагає розуміння культур різних народів, 

їхніх національних традицій, особливостей полі культурного світу та вміння 

жити в ньому, зумовлює потребу формування загальнокультурної 

компетентності студентської молоді. 

Загальнокультурна компетентність визначається вченими як професійно 

значуща інтегративна якість особистості, її здатність взаємодіяти з 

представниками інших культур в умовах полікультурного суспільства, яка 

ґрунтується на сукупності знань, умінь, навичок, світоглядних уявлень, 

ціннісних орієнтацій та досвіді, що виявляється в розумовій культурі, загальній 

ерудиції, культурі спілкування та дозволяє ефективно здійснювати професійну 

діяльність [1, с. 15]. 

Загальнокультурна компетентність є картиною світу людини, яку 

становить система універсальних елементів культури суспільства 

(загальнопоширені знання та уявлення, що накопичені протягом багатьох 

століть) та вміння особистості користуватися такими знаннями. Таким чином, 

основною метою формування загальнокультурної компетентності є не лише 

засвоєння обсягу знань та вмінь, а оволодіння зразками культури людства та 

вміння використовувати цей культурний досвід у взаємодії з іншими членами 

суспільства. 

Незважаючи на розширення інформаційно-комунікативних зв’язків 

студентської молоді та глобалізацію суспільства, на практиці далеко не всі 

студенти усвідомлюють національно-культурні особливості як власної, так і 

інших культур. Вивчення інших культур - це ціннісний педагогічний ресурс, 

який допоможе студентам уникнути численних непорозумінь, що можуть 

виникнути під час крос-культурної комунікації. 

Безсумнівно, культурний бар’єр може стати реальним фактором, що 

перешкоджає взаєморозумінню учасників комунікації і щоб його подолати, 

необхідна підготовка студентів до реального спілкування іноземною мовою з 

носіями мови. Лінгвокраїнознавчий та між культурний аспект є вкрай 

важливими і пріоритетними у навчанні іноземної мови. 
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Комунікативна поведінка є невід’ємною частиною національної культури. 

Знання норм і традицій спілкування народу дозволить учасникам мовленнєвого 

акту, які належать до різних національних культур, адекватно розуміти й 

сприймати один одного, сприятиме ефективній між культурній комунікації. 

Найефективніше комунікація відбувається завдяки поєднанню знань, 

навичок і умінь, а також з інформацією культурологічного характеру, до складу 

якої входять ознайомлення з особливостями вербального і невербального 

спілкування, зі способом життя і стилем мислення. 

Сформованість загальнокультурної компетентності визначає активну 

життєдіяльність студентів, їхню здатність орієнтуватися в різних сферах 

соціального й професійного життя, гармонізує внутрішній світ і відносини з 

соціумом. Перехід від традиційної до особистісно-орієнтованої парадигми 

освіти підвищує значущість цієї інтеграційної якості особистості, оскільки 

суспільству потрібні активні, компетентні фахівці, здатні самостійно 

ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність за їх реалізацію, ставити 

цілі й конструювати шляхи їх досягнення. 

Таким чином, включення в навчальний процес елементів крос-культурної 

комунікації сприяє формуванню загальнокультурної компетентності студентів, 

включенню їх у міжкультурний діалог, усвідомленню себе громадянами світу. 

Завдяки цьому досвіду студентська молодь вчиться розуміти, як функціонує 

культура та мова; усвідомлює культурні відмінності, тісний зв'язок між 

культурою та комунікацією; дізнається про труднощі та бар'єри, що виникають 

під час міжкультурної взаємодії; вчиться аналізувати свої почуття, емоції, 

стереотипи, хибні уявлення, невірне сприйняття представників іншої культури; 

виробляє продуктивні шляхи функціонування в полікультурному просторі. 
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Нещодавно стартувала кампанія українського соціального безкоштовного 

проекту «Lingva.Skills». Наразі це наймасовіший освітній проект в Україні. За 

допомогою якого безкоштовно вивчаюти англійську мову мають змогу всі 

охочі. 

 
Рис. 1. Вікно прогресу навчання 

 

 

Платформа «Lingva.Skills» – це український авторський продукт, автор 

якого Віталій Зубков. Проект є абсолютно безкоштовним для українців, 

започатковується на волонтерських засадах і кожен пересічний українець у 

містечку, в селищі просто з телефону, смартфону, планшета може ним 

скористатися, щоб вільно вивчати англійську мову. 

Мета проекту – надати можливість кожному українцю безкоштовно 

вивчати іноземні мови. 

Для того, щоб почати навчання на порталі «Lingva Skills», необхідно 

зареєструватися на сайті www.lingva.ua і відправити офіційну заявку. 

Курс складається з 150 уроків, кожен з яких розбитий на три кроки. 

У першому кроці вам пропонують послухати просте речення та скласти 

його зі своєрідних «блоків» зі слів. 
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Рис. 2. Приклад типів уроків 

 

Другий крок дещо складніший. Тут перед вами буде речення українською 

мовою, яке слід перекласти на англійську використовуючи ті самі «блоки», що і 

в першому кроці. 
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Рис. 3. Приклад типів уроків 

 

Третій крок є найважчий та підійде більш досвідченим користувачам. 

Якщо у перших двох ви могли складати потрібні вирази з готових слів, то тут 

доведеться попрацювати на повну. Перед вами з’явиться два поля, одне з них 

містить текст українською, а інше – пусте. У друге поле потрібно вписати 

правильний переклад речення англійською. 

По мірі проходження уроків, вони стають складнішими, а самі завдання 

змінюються, наприклад, у більш пізніх уроках вам запропонують виправляти 

помилки у готових речення та вписувати пропущені слова, що робить процес 

вивчення більш ефективним та цікавим. 

Після успішного виконання 80% всіх уроків у вас буде змога пройти 

підсумковий тест та отримати відповідний сертифікат. 
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Рис. 4. Приклад типів уроків 

 

Даний сервіс розширює наші можливості в сфері кроскультурної освіти. 

«Lingva.Skills» – дуже зручна платформа, за допомогою якої можна 

ефективно вивчати англійську мову. 
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Сімейне право традиційно вважається інститутом приватного права і 

входить до складу цивільного права. Тому джерелами сімейного права в 

багатьох країнах є цивільні кодекси або інші акти цивільного (сімейного) 

законодавства, а також судова практика з сімейно-майнових, тобто цивільних за 

своєю сутністю справ. 

В основу сучасного сімейного права, як і раніше, покладено норми 

поведінки у шлюбі та сім'ї, які визначаються особисто-майновими відносинами. 

Ці норми не можуть залишатися сталими і незмінними. Періодично з розвитком 

суспільних відносин відбуваються зміни та реформи і в сімейному 

законодавстві. 

Основні положення сімейного права регулюють шлюбно-сімейні 

відносини між подружжям, між батьками та дітьми. В свою чергу, всередині 

цих великих розділів виокремлюють норми, які регулюють порядок взяття 

шлюбу та його припинення, майнові та особисті відносини подружжя тощо. 

Що стосується законодавчого визначення поняття "шлюб", то, як 

правило, в джерелах сімейного права різних країн воно відсутнє. Відповідно до 

загальної правової концепції шлюб може вважатися цивільно-правовою угодою 

(договором), різновидом партнерства або добровільним союзом чоловіка та 

жінки, внаслідок чого між особами, які одружуються, встановлюються особливі 

шлюбні правовідносини. 

Договірна концепція шлюбу найпоширеніша і ґрунтується на вимогах, які 

висуваються законами до порядку укладення будь-яких угод. Шлюб-

партнерство – концепція, характерна для держав сім'ї континентального і 

частково загального права. Її зміст полягає у чіткому розподілі функцій між 

подружжям. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних 

партнерів (Східна Європа, в тому числі й Україна) припускає закріплення в 

законодавстві відносної свободи кожного з них у вирішенні питань про 

продовження чи припинення спільного життя. Так, відповідно до німецького 

сімейного права, поняття "шлюб" (Ehe) означає офіційно укладений з 

дотриманням певних формальних вимог союз між подружжям для постійного 

проживання сім'ї. Дещо іншим є розуміння шлюбу як союзу чоловіка та жінки в 

мусульманських країнах. У них союз трактується за нормами шаріату як 

освячений Богом. Підставою його реєстрації є попередня домовленість 

(договір) між родичами майбутніх наречених. 

Законодавство і практика всіх країн передбачають комплекс умов, які 

необхідні для взяття шлюбу і недотримання яких може призвести до визнання 

шлюбу недійсним та до його скасування. Деякі з цих умов продиктовані 

ставленням тієї або іншої держави до шлюбно-сімейних відносин як до основи 

розвитку нації та джерела рушійної сили народу, чим і продиктована 

необхідність державного регулювання та піклування про нормальний і 

здоровий розвиток сім'ї. 

Умови реєстрації шлюбу поділяються на матеріальні та формальні. 

Найважливіші матеріальні умови взяття шлюбу полягають: 
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1. Досягнення шлюбного повноліття особами, які бажають взяти шлюб. У 

більшості країн шлюбний вік менший, ніж вік загального повноліття. 

Наприклад, у Франції для жінок – 15 років, для чоловіків – 18 років, в Україні 

для жінок – 17 років, для чоловіків – 18. Тобто шлюбний вік багато в чому 

залежить від традицій і звичаїв, які існують у тій або іншій країні. 

В окремих випадках законодавство різних країн передбачає можливість 

зниження (диспенсації) шлюбного віку за наявності вагомих підстав і за 

рішенням компетентних органів, якими можуть бути або суд, або прокуратура 

чи органи місцевого самоврядування. Ця процедура використовується як в 

Україні, так і у Франції. 

Згода законних представників неповнолітніх осіб, які бажають взяти 

шлюб, потрібна лише в окремих правових системах, наприклад, у Франції. 

Умова неперебування у шлюбі стосується тих країн, де сімейне право 

ґрунтується на принципі моногамії. Так, ЦК Франції і ЦК України закріплюють 

правило про неможливість взяття нового шлюбу без розірвання попереднього. 

Полігамні шлюби зберігаються лише в деяких мусульманських країнах, 

особливо де є сильним вплив мусульманських фундаменталістів. 

Відсутність родинних відносин (споріднення) та свояцтва між особами, 

які беруть шлюб, вважається важливою умовою для багатьох держав. У 

більшості з них забороняються шлюби між родичами по прямій лінії, 

повнорідними і неповнорідними братами і сестрами, усиновителями та 

усиновленими. Проте в деяких країнах існують щодо цього свої особливості. 

Наприклад, у Франції допускаються шлюби між дядьками та племінницями, 

тітками та племінниками. В Україні ж ніяких винятків не прослідковується. 

Щодо свояцтва як перешкоди для взяття шлюбу в різних країнах також 

існують свої особливості. Наприклад, у Франції не допускається шлюб між 

свояками по прямій лінії. За нормами Цивільного кодексу батько розлученого 

сина не може взяти шлюб із колишньою дружиною свого сина, доки син живий. 

За цими ж нормами забороняються шлюби між усиновителем та усиновленими. 

Взаємна згода осіб, які беруть шлюб, є умовою, що притаманна тим 

правовим системам, де шлюб вважається добровільним союзом. 

Непередбаченість мотивацій поведінки деяких осіб, які зважуються на 

операції зі зміни статі, ставить перед сімейним правом нові проблеми. За 

законодавством деяких країн, особа, яка змінює стать, отримує нові документи 

з визнанням нової статі, тобто для взяття шлюбу з особою протилежної статі (в 

тих країнах, де не дозволяється шлюб з особами однієї статі) в них не виникає 

перешкод. А в інших країнах законодавство не дозволяє змінювати документи 

особі, якій зробили операцію і яка стала особою іншої статі, тобто якщо чоловік 

через операцію перетворив свій організм на жіночий, то за документами він все 

одно залишається чоловіком. У такому разі виникають проблеми із взяттям 

шлюбу. 

Задовільний стан здоров'я осіб, які беруть шлюб, - умова, що передбачена 

в законодавстві різних країн. У багатьох країнах на законодавчому рівні 

встановлено перелік хвороб, які не дають право брати шлюб (наприклад, 
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венеричні хвороби або психічний розлад). Іноді при взятті шлюбу вимагають 

медичну довідку про стан здоров'я, яка може або стати підставою для відмови в 

наданні дозволу на шлюб, або дати інформацію іншій стороні про стан здоров'я 

того, з ким він чи вона збираються одружитись. 

Заборона брати новий шлюб протягом певного строку стосується, як 

правило, жінок. Наприклад, після смерті чоловіка, розлучення або визнання 

шлюбу недійсним у Франції протягом 300 днів. Метою такої заборони є, 

зокрема, прагнення попередити виникнення можливих спорів щодо 

встановлення батьківства або у справах про спадкування. 

Заборона брати шлюб певним особам інколи передбачена в законодавстві 

окремих країн. Такі обмеження можуть стосуватися служителів культу, зокрема 

священиків. 

Щодо формальних умов реєстрації шлюбу, то залежно від способу 

реєстрації всі країни можна поділити на кілька груп: 

країни, шлюби в яких реєструються тільки в цивільній формі (тобто 

офіційно визнається лише цивільний шлюб, але це не означає, що подружжя не 

має права після цього взяти церковний шлюб), - Франція. 

у цивільній або релігійній формі за вибором подружжя – Україна 

у релігійній формі – мусульманські країни. 

Процедура оформлення шлюбу, як правило, складається з підготовчої та 

основної частини. В окремих державах реєстрації шлюбу передує договір про 

майбутній шлюб (заручини). Здебільшого це своєрідний ритуал, що може 

супроводжуватися обміном подарунками. У разі порушення договору заручин 

однією зі сторін його примусове виконання не допускається. Однак порушення 

заручин без поважних причин породжує обов'язок відшкодування збитків, 

заподіяних іншій стороні. Якщо під час заручин відбувався обмін подарунками, 

а шлюб не було взято, то подарунки повертають їх власникам, інакше це може 

вважатися безпідставним збагаченням і потягти за собою юридичні наслідки. 

До формальних умов можна віднести і таку, як присутність обох сторін 

під час церемонії реєстрації шлюбу, яка передбачена майже всіма правовими 

системами. Але в окремих країнах як виняток допускається представництво. 

І ще одна формальна умова – це присутність встановленої кількості 

свідків, як правило, від двох до шести. 

Шлюб, зареєстрований з порушенням умов, передбачених певною 

правовою системою, може бути абсолютно або відносно недійсним. Так, 

реєстрація шлюбу з особою, яка не досягла шлюбного віку, тягне за собою його 

абсолютну недійсність у Франції та Україні. В усіх державах абсолютно 

недійсним є шлюб між кровними родичами або свояками, які перебувають у 

забороненому для взяття шлюбу ступені споріднення чи свояцтва, а також з 

особами, які перебувають в іншому дійсному шлюбі (останнє стосується тільки 

держав, де діє принцип моногамії сімейних відносин). Порушення порядку 

реєстрації шлюбу може мати в різних країнах неоднакові наслідки. У Франції 

неналежне оголошення не впливає на чинність шлюб. 
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Особисті відносини між подружжям за національним правом різних 

країн 

Шлюбно-сімейні відносини можна поділити на особисті і майнові. 

Особистим відносинам у законодавстві і судовій практиці різних держав 

приділяється менше уваги, ніж майновим. Це пояснюється існуванням у 

багатьох державах принципу невтручання в особисті справи подружжя. 

У законодавстві країн континентальної Європи здебільшого 

проголошується принцип рівності подружжя у шлюбі. Так, у Франції і Україні 

подружжя спільно здійснюють моральне та матеріальне керівництво сім'єю. 

Вони піклуються про дітей, спільно їх виховують і готують до майбутнього. 

До особистих прав належить також можливість вибору місця проживання 

подружжя за взаємною згодою. Так, у ст. 215 Цивільного кодексу Франції 

вказується, що сім'я проживатиме у місці, яке подружжя виберуть за взаємною 

згодою. Дружина має право взяти прізвище чоловіка або зберегти своє дівоче 

прізвище. Привілейована роль особистого імені чоловіка за традицією 

простежується і в країнах загального права. Тут принцип рівності чоловіка й 

жінки у сімейних відносинах не отримав законодавчого закріплення і не 

сформульований судовою практикою. У нормах, що стосуються прав дружини, 

вказується лише на рівність прав заміжніх і незаміжніх жінок, на усунення 

неправоздатності заміжніх, але не надання їм таких самих прав, як і чоловікам. 

Виявом привілейованої ролі особистості чоловіка є "консорціум", тобто 

обов'язок спільного подружнього проживання з можливим спільним веденням 

господарства тощо. Поняття "консорціум" охоплює право дружини мати 

прізвище чоловіка та її обов'язок слідувати за чоловіком, проживати у 

вибраному ним місці. Порушення дружиною останнього може стати підставою 

для звернення до суду з позовом про розлучення. Загалом вичерпної 

регламентації „консорціуму" у джерелах права не існує. У практиці судів країн 

загального права до 1970 р. недотримання "консорціуму" могло призвести до 

подання чоловіком позову з вимогою відновлення подружнього проживання. За 

останні 20 років значення цього інституту в шлюбно-сімейних відносинах 

істотно зменшилось. 

Майнові права та обов'язки подружжя за правом різних країн 

Норми сімейного права зарубіжних країн найдетальніше регулюють 

майнові правовідносини подружжя щодо режиму майна, порядку управління 

ним, надання матеріального утримання один одному. Існують три основні види 

правового режиму майна подружжя: спільності, роздільності і змішаний. 

Режим спільності майна подружжя (Франція, Україна) означає право 

спільної сумісної власності на майно, нажите під час шлюбу. Однак майно, яке 

належало їм до шлюбу, а також отримане під час шлюбу як подарунок чи у 

спадок, залишається в роздільній власності. 

Режим роздільності передбачає, що кожному з подружжя належить не 

лише його дошлюбне майно, а й майно, придбане під час шлюбу за власні 

кошти. 
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Змішаний режим, або режим "відкладеної спільності", означає, що в 

період перебування у шлюбі подружжя розпоряджається майном окремо, а в 

разі розлучення це майно стає загальним і ділиться порівну. 

Юридичною підставою застосування певного режиму майна може бути 

закон держави або шлюбний договір (контракт), тобто легальний і договірний 

режим майна. Легальний режим спільного майна подружжя передбачено 

законодавством Франції. Легальний режим роздільного майна існує в більшості 

держав сім'ї загального права; легальний змішаний режим майна — у більшості 

скандинавських країн. За шлюбним контрактом подружжю надається 

можливість урегулювати майнові відносини на власний розсуд. У ньому може 

визначатися статус дошлюбного, шлюбного майна подружжя та його поділ у 

разі розлучення. 

Законодавство багатьох держав передбачає порядок укладення шлюбного 

контракту. Під час укладення такого контракту в деяких країнах вимагається 

обов'язкова присутність обох сторін і нотаріальне посвідчення їх підписів, в 

інших (Франція) — допускається представництво сторін. Контракт, як правило, 

укладається тільки до шлюбу і може породжувати правові наслідки лише з часу 

його реєстрації. 

Деякі відмінності існують і в порядку управління майном подружжя, який 

може бути встановлений законом або шлюбним контрактом. Наприклад, за 

законодавством деяких країн спільним майном подружжя управляє чоловік, 

однак розпорядження нерухомістю здійснюється переважно спільно. Шлюбний 

контракт може передбачати й інші умови щодо зазначених питань. 

Сімейним правом регулюються й питання утримання подружжя. В одних 

правових системах передбачаються обов'язки подружжя із взаємного 

утримання, в інших цей обов'язок покладається на одного з подружжя 

(Франція). Нині в законодавстві переважають норми, які передбачають принцип 

взаємного утримання подружжя (сім'ї). Якщо в державах континентального 

права кожен з подружжя може вимагати подання допомоги іншому, то в 

державах загального права задоволення такої вимоги не завжди є гарантованим.  
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ФІНАНСОВА ОСВІТА СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Освіта є невід’ємною частиною підготовки учнів і студентів до дорослого 

життя. Спочатку ми відвідуємо школу, де зможемо отримати загальні знання, 

потім вступаємо у вищі навчальні заклади, де здобуваємо спеціальні навички. 

Але в постіндустріальну епоху невід’ємною частиною освіти кожної людини 

повинні бути фінансові знання. 

Актуальність фінансового виховання дитини полягає в тому, що 

«правильно» сформоване ставлення до грошей у дітей суттєво впливає на 

процес їх економічної соціалізації та формування засад «психічного здоров’я». 

Батьки часто стоять осторонь проблеми фінансового виховання дитини. 

Це питання найчастіше або замовчується (оскільки дитина ще маленька, аби 

правильно розпоряджатися грішми), або ж батьки формують неправильне 

ставлення дитини до грошей. Негативно забарвлені розповіді батьків про гроші 

на зразок «багаті – тільки шахраї», «гроші – причина всіх бід» формують 

неправильне сприйняття цієї категорії. 

Гроші – це реалія, яку не варто приховувати від дітей. Дитина має знати, 

як їх заробляють батьки і як витрачають. Таким чином, у неї формується 

бачення того, на що варто чи не варто їх витрачати, як їх економити, 

заощаджувати, яким чином формувати дохід тощо. 

Виховний процес ставлення до грошей слід починати з того моменту, 

коли дитина навчиться розрізняти купюри різного номіналу. Відповідаючи на 

запитання дитини, необхідно давати лише правдиву інформацію. Якщо сім’я 

має певні матеріальні труднощі, то не потрібно приховувати їх від дитини, а 

розповісти про них і пояснити, чому саме виникла така ситуація і як батьки 

прагнуть подолати її. Не потрібно забувати, що батьки є основним еталоном, 

який переймає дитина у ставленні до грошей. Тому саме на них лежить 

відповідальність за правильне й ґрунтовне подання цієї економічної категорії 

молоді. 

Коли дитина йде до школи, перед батьками стоїть питання про 

доцільність кишенькових грошей. Кишенькові гроші потрібні хоча б для того, 

щоб задовольнити потреби, які далеко не завжди можуть передбачити дорослі. 

Сума цих грошей аж ніяк не повинна дорівнювати щоденним витратам 

дорослих, а відповідати об’єктивним потребам дитини. Дорослі повинні давати 

дітям право самостійно приймати рішення витрат на бажані речі. 

Наступним етапом фінансової освіти майже дорослої людини є розуміння 

різниці між активами та пасивами, уміння розпоряджатися своїми коштами та 
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спрямовувати їх у потрібне русло. Актив – це те, що кладе гроші у вашу 

кишеню, а пасив – це те, що забирає гроші з вашої кишені. 

Бідняки мають постійні витрати. Середній клас плутає пасив із активом. 

А хто реально стає багатим, той живе з постійного активу. Середній клас має 

більшу кількість грошей, але невелика їх кількість часто не вирішує наші 

проблеми, а навпаки, може бути їх каталізатором. Гроші направляють 

прожектор на наше невігластво. Ось чому доволі часто людина, на яку 

звалюється щастя, наприклад, спадщина, лотерейний виграш тощо, 

повертається до того стану, у якому була до отримання грошей, або падає ще 

нижче. Людина не завжди може розумно розпоряджатися грошима. Якщо ці 

гроші просто витрачаються, то скоріше за все вони «вилетять у трубу». 

Підлітку слід пояснити, що гроші виконують функцію обміну. Ви 

ділитеся з іншими своїми знаннями, уміннями й отримуєте за це гроші. Разом 

подумайте, як підліток у майбутньому зможе перетворити свої таланти в гроші, 

які знання й уміння можуть забезпечити йому фінансову незалежність. Говард 

Гарднер виділив сім талантів: 

o вербально-лінгвістичний – здатність читати і писати: це люди, які 

збирають інформацію й діляться нею з іншими (юристи, журналісти, 

письменники); 

o просторовий талант: притаманний творчим людям (художники, 

поети, архітектори, дизайнери та ін); 

o фізичний талант: здібності спортсменів і танцюристів, людей, яким 

подобається фізична робота, виготовлення речей; 

o цифровий талант: належить до даних, які вимірюються в цифрах 

(інженери, програмісти, математики); 

o особистісний талант: відповідає за установки, які дає собі людина, 

визначаючи особисто для себе, бути їй багатою або бідною; 

o міжособистісний талант: притаманний людям, яким легко дається 

спілкування з іншими людьми (політикам, проповідникам, продюсерам, 

акторам, продавцям, учителям, ораторам); 

o талант, пов'язаний із навколишнім середовищем: притаманний 

людям, яким подобається мати справу з тваринами, рослинами, землею, 

океаном. 

Визначивши таланти і прагнення своєї дитини, не шкодуйте сил і коштів 

на те, щоб розвивати їх, адже це зрештою призведе до фінансової незалежності. 
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КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ОСВІТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 

У статті з’ясовано поняття «кроскультура», визначено сутність крос- 

культурного аспекту в освіті, а також причини його появи в освітньому процесі. 

Сучасні світові процеси, зумовлені НТР, одночасним розвитком інтеграції 

і дезінтеграції мають суперечливий характер. Зміни, що виникають у різних 

сферах життєдіяльності людини, зокрема в політиці, економіці, науці, техніці, 

певним чином впливають на державотворчі процеси, тим самим прискорюючи 

економічну і політичну нестабільність держав, а також загострюючи 

міжнаціональні відносини їх громадян. В умовах усесвітньої глобалізації, зі 

стрімким розвитком товарно-грошових відносин, коли увага більш прикута до 

матеріальних, аніж до духовних цінностей, відбувається занепад загальної 

гуманітарної науки, що з часом призводить до нівеляції і самої особистості. 

Цілком очевидно, що будучи джерелом забезпечення інтелектуального, 

культурного, духовного, соціального й економічного розвитку суспільства і 

держави, освіта не може залишатися осторонь зазначеної проблеми. Саме в 

епоху криз, міждержавних суперечностей і міжнародних війн, освіта має 

допомогти людству розв’язати суспільні конфлікти через підвищення 

загального культурного рівня особистості, поважного і терпимого ставлення до 

інших національностей і етносів, сформувати навички міжкультурної 

комунікації. Сучасна освіта точно відображає суспільні настрої, тому такі 

поняття, як «полікультура», «мультикультуралізм», «крос-культура» стають 

дедалі вживанішими, дають поштовх розвитку багатокультурної освіти. 

Проблема крос-культурної освіти знаходить своє вираження в роботах 

вітчизняних та зарубіжних учених у різних аспектах: упровадження 

мультикультурнoго підходу в освіті (О. Ольхович, І. Балицька, В. Мамонова й 

ін.); проблеми міжкультурної комунікації в контексті кроскультурного 

навчання ( В. Дороз, Ю. Прохоров, Л. Гришаєва, Т. Атрощенко, О. Губенко, А. 

Токарева та ін.); 

можливе лише в результаті професійної діяльності людини, що 

відбувається через суспільну взаємодію і розвиток кроскультурних відносин.  

Говорячи про кроскультурний аспект як важливу складову сучасних 

глобалізаційних процесів, слід наголосити на значенні освіти, оскільки остання 

сприяє накопиченню та передачі цінностей, поглибленню національного 

самопізнання і створенню кроскультурних контактів. Саме тому перед нашою 

державою постала проблема орієнтації середньої та вищої освіти на 

гуманітаризацію навчання, створення та розвиток кроскультурних відносин між 

різними культурними спільнотами і народами. В аспекті досліджуваної 

проблеми доцільно зробити екскурс терміна «освіта» . Окреслене поняття 

німецького походження (нім. “bildung” – освіта) і позначає образ, осягання 

культури, світу, тобто взаємозв’язок суб’єктивного досвіду з загальним, що 
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знаходить своє відображення в змісті образів мистецтва і наукових поняттях. 

Термін «сrossculture» в перекладі з англійської дослівно означає «перетин 

культур», або «зіткнення культур», тобто взаємопроникнення цінностей 

різноманітних культур у результаті комунікативної діяльності між ними. Під 

кроскультурними комунікаціями, у свою чергу, розуміють спілкування і 

розвиток між культурних взаємовідносин між представниками різних культур. 

Для реалізації кроскультурних контактів зовсім необов’язково емігрувати  в 

іншу країну, оскільки перетин культур відбувається на кожному кроці. Проте 

головною проблемою залишається обмеженість у знаннях, неспроможність 

проникнути в іншу культуру, розчинитися в ній задля порозуміння з її 

представниками.  Важливою передумовою появи і розгляду кроскультурного 

підходу виявилося становлення і розвиток демократичного суспільства на 

теренах України. Іншою, не менш важливою передумовою становлення 

кроскультурного підходу в освіті є непереборне бажання України прискорити 

інтеграційний процес у світовий соціально-економічний, політичний і 

культурний простір, зберігаючи при цьому національну самобутність..  На 

думку Ю. Пассова, іншомовна освіта обов’язково повинна починатися з 

ознайомлення з культурологічним досвідом та іноземною мовою. Другий етап 

передбачає розвиток, спрямований на оволодіння психологічним компонентом 

іншомовної культури, до складу якого входять здібності, психічні функції, 

моделі поведінки, ціннісні пріоритети та ін. Третім процесом, спрямованим на 

засвоєння іншомовної освіти, є виховання, мета якого полягає в оволодінні 

етичним і моральним аспектами іншомовної культури. Таким чином, поряд із 

вивченням іноземної мови має відбуватися одночасне вивчення культури країн, 

що значною мірою покращить сприйняття та засвоєння знань в контексті 

культурологічного, психологічного, педагогічного і соціального змістів 

іншомовної культури. 

Отже, (г) – висновки) на ґрунті історичного аналізу основних понять 

кроскультурної освіти, з одного боку, і стану освіти на сучасному етапі, з 

іншого, можна зробити висновок, що освітній процес значною мірою залежить 

від суспільного розвитку людства, яке постійно змінюється і прогресує. Що ж 

до сучасного суспільства, то воно з розвитком соціально-економічного і 

науково-технічного прогресу зазнає значних змін у духовній, культурній, і, 

головним чином, освітній сферах життя. Оскільки освіта є так званим 

відлунням на зміни в суспільстві і визначається як необхідний інструмент 

побудови кроскультурних відносин у всіх сферах людського буття, то можна 

стверджувати, що сучасне полікультурне суспільство, що характеризується 

неоднорідним етнічним, національним і культурним складом потребує 

кроскультурного підходу в освіті, який, враховуючи особливості різних 

культур, аналізуючи їх схожості і відмінності, створив би сприятливі умови для 

їхньої взаємодії. 
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ПРАВОСВІДОМОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Реформи, які проводяться в нашій державі, докорінно змінили правову 

свідомість усіх верств українського суспільства. Складні, неоднозначні процеси 

трансформації безпосередньо відобразилися на стані й розумінні права, 

законності, правопорядку, законотворчої практики, прав і свобод людини й 

громадянина, на правосвідомості. Структура шкільної освіти, що колись була 

кращою у світі, деградує. Стало очевидним, що більшість державних і 

громадських структур через різні обставини виявилися не готовими вийти на 

провідні ролі в роботі з протидії криміналізації неповнолітніх. Злочинність 

серед дітей та підлітків як трагічний симптом розчарування, сумнівів і безвір’я 

залишається на високому рівні. Лише у 2008 році в Україні було зареєстровано 

15846 злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участю. З них: умисних 

вбивств – 137, тілесних ушкоджень – 226, зґвалтувань – 84, розбоїв – 652, 

грабежів – 2621, крадіжок – 6353. Щорічно у світі реєструється до 450—500 

мільйонів злочинів на 6 млрд. населення. Це близько 8 тис. діянь на 100 тис. 

населення. Реальна злочинність, по меншій мірі, удвічі вища. У деяких 

європейських мегаполісах нині реєструється до 16 тис. і більше злочинів на 100 

тис. населення .[1] 

Злочини убогості, жебрацтва, бідності й слабо адаптованих до життя 

людей легко потрапляють у жорнова правоохоронних органів, а злочинність 

влади, багатства й інтелекту майже не значаться в орбіті діяльності тих же 

правоохоронних органів. Хоча саме в цій сфері завдається колосальна 

матеріальна, фізична й моральна шкода, руйнується віра в демократію, 

економічні й політичні реформи, підривається довіра до закону, влади й 

держави. Сьогодні проблеми формування й розвитку правосвідомості 
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особистості, цілеспрямованого управління цим процесом знаходяться в центрі 

уваги юристів, соціологів, педагогів, психологів, філософів. 

Ще в 1903 році голова Комітету міністрів Росії граф С.Ю. Вітте (1849– 

1915) зазначив: «Горе країні, яка не випестувала у своєму народі повагу до 

закону і власності, а напроти, установила різноманітні форми колективної 

власності, не визначеної належним чином у законі. У такій країні рано чи пізно 

можуть трапитися такі печальні події, які раніше були невідомі» [2]. 

З досвіду людства відомо, що в унітарних державах, а саме такою, згідно 

з Конституцією, є Україна, однією з найпотужніших сил у розбудові 

державності стає національна правосвідомість громадян, які мають право на 

набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується 

розгалуженою мережею загальних та спеціалізованих навчально-виховних 

закладів незалежно від форм власності,широким правовим інформуванням 

населення через культурно-освітні установи та засоби масової інформації. 

Одним з вирішальних чинників виховання сучасної молоді є чинник 

зовнішнього середовища. Причому особливу роль відіграють ЗМІ, які 

здійснюють суттєвий вплив на становлення правосвідомості неповнолітніх. 

Значення ЗМІ в житті сучасного суспільства важко переоцінити. У 

середині ХХ століття розпочався бурхливий розвиток інформаційних 

технологій, який заклав основу формуванню суспільства нового типу – 

інформаційного. Варто відзначити, що вплив ЗМІ на людину починається з 

раннього віку й продовжується все життя. По суті в сучасному світі ЗМІ взяли 

на себе значну частину функцій з формування свідомості людей, виховання їх 

поглядів, ідей,звичок тощо. Людина, яка раніше не зустрічалася з тією чи 

іншою проблемою, завдяки можливостям ЗМІ змогла познайомитися з 

найрізноманітнішими проявами суспільного життя, скласти про них певну уяву 

і сформувати до них відповідне ставлення. Перші дослідження негативного 

впливу ЗМІ на поведінку людини були проведені ще в 60-х роках минулого 

століття. Так, комісія парламенту США за вивченням впливу телебачення на 

дітей і юнаків дійшла висновку про те, що телебачення прищепляє дітям такі 

моральні й соціальні цінності, які несумісними з нормами цивілізованого 

суспільства [3]. 

Останнім часом у кримінологічній літературі все частіше зустрічається 

точка зору про вплив ЗМІ, насамперед, телебачення й кіно в культивуванні 

серед молоді «злочинної ідеології». Здійснюється нагнітання страху перед 

злочинністю на фоні інформації сповненої жаху, часто далекої від реальної 

дійсності. Неконтрольована свобода ЗМІ, яка почалася наприкінці 80-х – на 

початку 90-х років, призвела до того, що інформація, що передається ними, 

стала нести в собі суттєвий негативний потенціал . За результатами опитування, 

проведеного у 2007 році фахівцями лабораторії соціальної педагогіки Інституту 

проблем виховання АПН України, телебачення – основне джерело інформації 

про підліткову злочинність. Такої думки дотримуються 81% законослухняних 

підлітків, 62% умовно засуджених і 50% неповнолітніх засуджених. 

Працівники правоохоронних органів у своїй діяльності також ураховують 
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вплив ЗМІ на стан підліткової злочинності, однак більше схильні довіряти 

службовим джерелам інформації. У той же час, більшість експертів (77,4%) 

дотримується думки, що сучасні ЗМІ, особливо телебачення, скоріше сприяють, 

ніж перешкоджають росту злочинності. На думку майже 90% французів і такої 

ж кількості німців, бельгійців, італійців, усі біди з дітьми трапляються з вини 

«блакитного екрана». Європейське товариство захисту дітей підрахувало, що у 

фільмах і передачах по всіх європейських каналах щогодини показують не 

менше 20 вбивств і правових злодіянь. Але наше телебачення (українське), яке 

стало суто комерційним, переступило цю статистику. Так, згідно з газетними 

даними, тільки за один день столичні телевізійні канали показали 160 бійок, 202 

вбивства, 6 пограбувань, 10 статевих сцен та іншу вульгарність [4]. 

Оскільки підлітки проводять у середньому від 3 до 4 годин на день біля 

екрана телевізора, то можна уявити силу впливу на дитячу психіку. 

Кримінальні картини, які безперервно транслюються по телебаченню, на 

сторінках Інтернет, показують те, що існує в реальній злочинній дійсності, і це 

викликає масовий інтерес. Не меншої шкоди завдають ЗМІ, коли через них 

транслюється романтизація злочинного життя, вакханалія, аморальність, 

брутальність. Це призводить до того, що серед молоді й підлітків негативна 

соціальна поведінка набуває привабливості. З’являються думки про можливість 

«союзницьких» стосунків із злочинцями. Висловлюються навіть ідеї про те, що 

злодійський світ – це частина української культури, а злодійські «правильні 

поняття» легші й розумніші законів. Отже, зовсім неважко оцінити ступінь 

впливу кінематографії на глобальну масову свідомість, у першу чергу на 

молоде покоління. Діти наслідують популярним героям, буквально напам’ять 

знають діалоги головних героїв, тим самим закріплюючи у своїй свідомості 

певні стереотипи сприйняття тих чи інших держав. [5] 

Отже, зробимо висновок з вищесказаного: проблема впливу ЗМІ на 

формування правосвідомості неповнолітніх є надзвичайно актуальною. Її 

невирішеність диктує необхідність розробки правового механізму, що 

виключає негативний вплив ЗМІ на дітей та підлітків, оскільки найбільш 

інтенсивно людина формується до 18 років, моменту настання повноліття, і 

саме на цьому етапі розвитку засвоюються необхідні знання й правила 

поведінки в суспільстві. 
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ЯПОНСЬКИЙ НОВИЙ РІК 

 

Японський Новий рік, який місцеві жителі називають «О-сегацу», 

відноситься до категорії наймасштабніших і видовищних державних свят. У 

країні Висхідного сонця це торжество стоїть в одному ряду з такими великими 

святами, як День заснування Японії і День народження Імператора. 

Японці відзначають Новий рік тоді ж, коли і велика частина населення 

планети, тобто 1 січня за Григоріанським літочисленням. Проте роблять вони 

це зовсім інакше, чим європейці або американці, адже ця нація славиться 

шануванням традицій і монокультурністю. 

 

 
Слід зазначити, що Японія перейшла на григоріанський календар в 1873 

році, через п’ять років після Реставрації Мейдзі. Саме з цього моменту Новий 

рік почали відзначати 1 січня кожного року. До цього моменту японці жили по 

давньокитайським місячним календарем, як всі країни Азіатського регіону, і 
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славили прихід нового року в той же період, що і жителі Піднебесної, Таїланду 

та Малайзії. 

До свята готуються заздалегідь – підготовка триває кілька місяців, тому 

кожне місто чи поселення в дні торжества просто не дізнатися. На канікулах 

ніхто не працює і не планує жодних важливих справ. 

 
Після підготовки до Нового року місцевість стає невпізнанною.  

Після святкового застілля жителі країни Висхідного сонця 

відправляються в храми. 

Головний річний прощальний ритуал буддистів – дзвін самого 

величезного дзвона, який можна привести в рух лише за допомогою величезної 

колоди. Ударяють по дзвону 108 разів, сповіщаючи про те, що старий рік 

підійшов до кінця. 

Число 108 обрано абсолютно не випадково. Буддисти вірять, що кожна 

людина може бути одержимий жадобою, злістю, недоумкуватістю, 

нерішучістю, жадібністю і легковажністю, причому кожен з цих гріхів має 18 

різних проявів, тобто все людство долає 108 згубних пристрастей. Кожен удар 

дзвону виганяє з однією з них. 

 
У новорічну ніч японці обов’язково відвідують храми. 

У японській культурі існує персонаж, якого можна порівняти зі звичним 

Дідом Морозом. Тільки тут він носить ім’я Сегацу-сану і прикрашено не в 

каптан або шубу, а в світло-блакитне кімоно. Весь передноворічний тиждень 

Сегасу-сан відвідує квартири, будинки і навіть офіси компаній, щоб кожному 

принести святкові привітання. 
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Традиції Японського Нового року в Україні 

Підготовка будинку до свята в Україні 

В Україні так сама як і в Японії є одним з найважливіших 

передноворічних процесів для кожного українця підготовки будинку, господарі 

не обходять увагою жоден куточок – все повинно бути вичищено до ідеального 

стану. Після того як будинок буде прибраний, українці приступають до його 

прикраси. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В КОНТЕКСТІ 

КРОСКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 
 

У зв’язку з інтеграцією України до Європейського освітнього простору 

актуальності набуває проблема формування кроскультурної компетенції 

випускників вузів, що виявляється у здатності вільно орієнтуватись у складних 

соціокультурних обставинах, здійснювати повноцінні контакти з 

представниками інших країн і культур у різних сферах людської діяльності, 

здійснювати обмін досягненнями культур, налагоджувати безпосередні 

контакти між державними інститутами та суспільними рухами різних країн, 

співпрацювати у міжнародних наукових, культурних, творчих, соціальних 

проектах та активно реалізовувати особистісний потенціал у професійній та 

творчій діяльності. 

Відзначено, що світ нині об’єднаний турботою про виховання 

громадянина всієї планети. Інтенсивно розвивається американський освітній 

простір, спрямований на створення глобальної освіти людини незалежно від 

місця її проживання. Розуміння того, що сучасна освіта має стати 

міжнародною, спрямовано на розвиток здатності молоді оцінювати явища з 

позиції іншої людини, різних культур. Міжнародна освіта розглядається як 

наукова та прикладна соціально-педагогічна діяльність. Що її основне завдання 

полягає у вихованні особистості, здатної до міжкультурного діалогу. Такий 

напрям освіти створює умови для кроскультурного навчання, результатом 

http://nastanova.com/cikavo/yak-svyatkuyut-novij-rik-v%20yaponi%D1%97-foto-tradici%D1%97-i-zvicha%D1%97.html
http://nastanova.com/cikavo/yak-svyatkuyut-novij-rik-v%20yaponi%D1%97-foto-tradici%D1%97-i-zvicha%D1%97.html
mailto:natasha.lukyanovets.5606@gmail.com
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якого є формування здібності молодої людини сензитивно і компетентно 

взаємодіяти в різних культурних контекстах. Встановлено, що основну мету і 

результат кроскультурного навчання становить формування готовності 

особистості до кроскультурної взаємодії. 

Встановлення кроскультурних відносин із країнами зарубіжжя, участь у 

культурно-освітніх програмах вимагають від сучасної освіти певної 

відповідальності за підготовку фахівців, яка виявляється у мобільності 

студентів та викладачів. Необхідність спілкування, потреба у взаєморозумінні 

та продуктивній співпраці, у свою чергу спонукають до міжкультурної 

комунікації, яку неможливо реалізувати без володіння практичними знаннями, 

вміннями та навичками спілкування, що спонукає до пошуку ефективних 

підходів у процесі навчання різних дисциплін. 

Кроскультурні тенденції в освіті, економіці та політиці, а також в інших 

сферах людської діяльності посилюються в XXI столітті. Ці тенденції 

передбачають розвиток і формування гармонійної та всебічно розвинутої 

особистості, яка повинна прагнути до активної реалізації свого творчого 

потенціалу, крім того, сучасність потребує досить високого рівня виконання 

фахівцями різних галузей своїх професійних функцій. 

Підвищений інтерес науковців до проблеми професійної підготовки 

студентів економічних спеціальностей зумовлений потребами розв’язання ряду 

суперечностей між: 

- невідповідністю усталеної практики професійної підготовки фахівців 

економічних спеціальностей та необхідністю підвищення її ефективності; 

- сучасним станом професійної підготовки майбутніх фахівців у 

пізнавальній діяльності студентів, підвищення рівня їх активної самостійності, 

забезпечення суб’єктних відносин; 

- обсягом професійно-значущої інформації та навчальним часом, 

відведеним на її засвоєння навчальними планами; 

- реальним і необхідним рівнем готовності викладачів до підвищення 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців; 

- недостатньою сформованістю міжпредметних зв’язків навчальних 

дисциплін. 

Процес підготовки нового покоління фахівців, здатних позитивно 

впливати на суспільний розвиток, потребує зростання якості освітніх послуг і 

докорінного оновлення професійної підготовки. Необхідність виконання 

Закону України «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» 

зумовлюють потребу здійснити аналіз та узагальнити провідні сучасні аспекти 

професійної підготовки студентів непедагогічних спеціальностей. Теоретичні 

висновки повинні узагальнити досвід сучасної професійної підготовки фахівців 

економічних спеціальностей та педагогічної науки з метою підвищення пошуку 

її ефективності та конкурентоспроможності на національному та міжнародному 

ринку праці. 

Проблеми професійно-економічної освіти наразі призвели до дефіциту 

кваліфікованих кадрів, які здатні після здобуття відповідного освітньо-
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кваліфікаційного рівня знайти своє місце на ринку праці, адаптуватися в умовах 

швидкоплинної, невизначеної національної економіки, розв’язувати складні 

сучасні задачі підприємства на високому професійному рівні. Зміна середовища 

умов життєдіяльності майбутніх фахівців економічного профілю вимагає зміни 

технологій та інструментарію їхньої професійної підготовки. 

Розбудова національної економіки на макро- і мікро рівні значною мірою 

залежить від рівня підготовки кадрів: менеджерів, економістів, бухгалтерів і 

фінансистів, логістів і маркетологів тощо. Світовий досвід бізнесу і 

трансформація економічних перетворень доводить, що на рейки має стати 

випереджувальна освіта. Це усвідомлюється освітянами, але перехід від 

запізднюючої освіти здійснюється повільно або фрагментарно. Практика 

свідчить, що навчання таким галузям економічної науки і за спеціальностями, 

як логістика, менеджмент, маркетинг, інформаційні системи в менеджменті, 

рекламна діяльність, подекуди відбувається не за цілями випереджувальної 

освіти. Отож, маємо проблему розбудови технологій навчання економічних 

дисциплін на шляху переорієнтації економічної освіти на випереджувальну 

основу. 

Вдосконалення вищої економічної освіти вимагає врахування у навчанні 

економічних дисциплін не тільки сучасних тенденцій розвитку економічних 

процесів та досягнень, а й вимог до організації навчання, що відповідає 

потребам економічних перетворень, входження до Європейського освітнього 

простору та гуманізації освіти. Удосконалення всіх ланок освіти диктується 

змінами, що відбуваються в науці, техніці, виробництві, які зумовлюють 

необхідність постійного підвищення кожним громадянином України своїх 

загальноосвітніх, економічних, технічних, екологічних та інших знань, умілого 

та ефективного їх застосування в усіх сферах виробництва. Тому, можна 

констатувати, що питання розвитку вищої економічної освіти у нашій державі 

залишається на периферії інтересів суспільства третього тисячоліття і 

економічної науки. 

Сьогодні відбувається, передусім, серйозна зміна цілей освіти, а звідси, і 

критеріїв ефективності. Не якість знань, як така, і тим більше не обсяг 

засвоєних знань і вмінь, а розвиток особистості, реалізація унікальних 

людських можливостей, підготовка до складностей життя стають провідною 

ціллю освіти, яка виходить далеко за межі конкретного предмету. Наша система 

вищої економічної освіти поки все ще орієнтована на знання, уміння й навички 

як кінцеву ціль, як результат. Рівень знань слугує основним критерієм в 

оцінюванні студентів в процесі навчанні та отриманні фахової підготовки за 

його підсумками у вищих навчальних закладах. 

Орієнтація на особистісний підхід у навчанні означає, що педагогічні 

впливи мають спиратися на синтез видобутих психологічною та педагогічною 

наукою закономірностей будови, функціонування та розвитку особистості. 

Набуває сили самоврядування як сукупність виховних заходів на рівні 

навчального закладу, факультету. Ми бачимо проблему перебудови навчально-

виховного процесу у вищих закладах освіти з наголосом на виховання фахівця 
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в контексті особистісно - орієнтованої парадигми навчання - ненасильницьке, 

вільне виховання молодої людини в процесі здобуття нею професійної освіти. 

Поступово усвідомлюється необхідність переходу від масового до 

диференційованого навчання. Реалізується принцип варіативності, який дає 

можливість педагогічним колективам навчальних закладів вибирати і 

конструювати педагогічний процес за любою моделлю. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

У багатьох державах юридична професія є однією з найпрестижніших і 

найприбутковіших, і Україна не є тому виключенням. Зважаючи на те, що 

Україна є учасницею європейських договорів та конвенцій, є членом Ради 

Європи та прагне вступити до ЄС, доцільно звертати увагу на досвід і основні 

тенденції організації юридичної освіти в європейських країнах та США. 

Потрібно зазначити, що європейські країни, за винятком Англії та Уельсу, 

відносяться до романо-германської правової системі. Тому фах юриста в 

романо-германській правовій системі та англо-американській має схожості та 

відмінності, що зумовлюється низкою факторів: функціями, соціальною роллю 

та історією, політичною системою, джерелами права тощо[1]. 

До основних юридичних професій відносяться професії судді та адвоката, 

тому розглянемо основні аспекти юридичної освіти в деяких європейських 

країнах. Велика Британія-країна якісної класичної освіти. Вищі навчальні 

заклади Великобританії поділяються на коледжі вищої освіти, коледжі 

подальшої освіти та університети. Вища юридична освіта є платною. Рейтинг 

цієї країни з питань вищої освіти обходять таких лідерів як США, Данія, 

Швеція, Італія, Японія. 
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Вища юридична освіта є двоступеневою: трирічне університетське 

навчання і однорічне або дворічне практичне стажування в цілях здобуття 

статусу адвоката (соліситора або баристера). Баристери–це адвокати вищої 

кваліфікації, які, зокрема, мають право вести справи в суді. Всі інші адвокати є 

соліситорами. Соліситор–категорія адвокатів, що ведуть підготовку судових 

матеріалів для ведення справ баристерами. З даної роздвоєності юридичної 

професії витікає, що соліситори і баристери одержують різну освіту і складають 

різні іспити. Університетське навчання складається з вивчення ряду 

обов'язкових юридичних дисциплін (конституційне право, право власності, 

контрактне право, трудове право, деліктне право, кримінальне право і деякі 

інші), включаючи дисципліни по вибору студентів в цілях поглиблення 

вивчення матеріалу по спеціалізації. Наприклад, дисципліна комерційного 

права відноситься до обов'язкової дисципліни по вибору студентів. За 

підсумками навчання в університеті здаються іспити відповідно до стандартів, 

визначених асоціацією юристів Великобританії. Навчання в університеті має 

істотний практичний ухил. Студенти орієнтовані на майбутню роботу в певних 

фірмах. Майбутній соліситор, що вже отримав університетську освіту, повинен 

потім пройти 9-місячний курс лекцій в юридичному коледжі, який є 

спеціалізованою юридичною школою лондонського Юридичного товариства, 

або в спеціалізованих політехнічних школах в провінції або в Лондоні. Після 

здачі випускних іспитів молодий соліситор зобов'язаний пройти дворічну 

учнівську практику в одній з соліситорських контор, в якій він як її службовець 

виконує свою роботу в порядку платні за навчання професії соліситора. Після 

закінчення терміну учнівства молодий юрист приймається в число соліситорів. 

Проте і після цього він зможе зайнятися самостійною адвокатською практикою 

або стати партнером соліситорського комерційного товариства лише після 

трьох років роботи помічником соліситора. Баристерів навчають за наступною 

схемою. Особи з юридичною університетською освітою повинні бути 

зараховані студентами в одну з шкіл-гільдій і пройти річний курс навчання в 

так званій «школі права» при ній. Студент школи-гільдії зобов'язаний провести 

певне число «обідніх сесій». Щорічне число таких сесій – як мінімум чотири. 

Вони тривають три тижні. По завершенні навчання та після складання 

випускного іспиту відбувається урочиста церемонія присвоєння звання 

баристера. Але й після цього молодий баристер не може займатися самостійною 

практикою. Протягом року він повинен відпрацювати учнем в одній або 

декількох баристерських конторах, і тільки після цього може працювати на 

себе[2]. 

Не менш цікавий процес навчання студентів у Німеччині. По-перше, 

незважаючи на те, що існує система приватних платних вузів, право підготовки 

юристів мають лише державні навчальні заклади. У Німеччині - всі юридичні 

факультети (їх 44) університетів були й залишаються в державній власності (діє 

лише один приватний заклад). Вступ і навчання в державних університетах 

Німеччини безкоштовне[1]. 
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По-друге, семестр складається з лекційного періоду і вільного від лекцій 

часу, протягом якого студенти пишуть контрольні роботи, готуються до іспитів. 

Відвідування студентами лекцій не є обов'язковим у зв'язку з принципом 

академічної свободи: студент сам визначає вибір дисциплін та обсяг навчання. 

Заняття проводяться в різних формах, як правило, лекції читають тільки 

професори. Звичних для наших систем освіти екзаменаційних сесій, а також 

переведення студентів з одного курсу на інший у Німеччині не існує. 

Підсумком навчання з того чи іншого предмету є свідоцтво, що видається 

кафедрою[3]. 

Єдність вимог по підготовці юристів визначається загальним для всіх 

земель Федеральним Законом про статус суддів і низкою інших федеральних 

законів, що встановлюють аналогічні високі вимоги до освітньої підготовки 

інших фахівців в області права: прокурора, нотаріуса, адвоката, юриста в 

органах державного управління та ін. Підготовка юристів в Німеччині 

відрізняється своєю академічною вимогливістю і певною консервативністю, що 

виявляється у встановленні вельми жорстких критеріїв оцінки знань студентів. 

Після закінчення навчання студенти складають два випускних держіспити: 

перший-теоретичний, другий-більш складний, практичний. 

За кількістю вищих навчальних закладів і числом студентів, що 

навчаються в них, США, безперечно, займають перше місце в світі. Найнижчий 

рівень вищих навчальних закладів в США - дворічні коледжі, відповідні по 

рівню українським середнім навчальним закладам.  Дворічні коледжі бувають 

двох типів: технічні, так звані «молодіжні», і більш популярні місцеві коледжі. 

Місцеві коледжі, на відміну від технічних, не тільки навчають професіям, але і 

пропонують програми академічної підготовки, відповідні першим двом курсам 

університету. Випускники місцевих коледжів, що отримали ступінь Associate 

Degree, мають нагоду перевестися в університет із заліком пройдених в коледжі 

курсів на основі системи накопичення академічних кредитів. Середній рівень 

вищих навчальних закладів - чотирилітні коледжі, так звані загальноосвітні, які 

в цілому за статусом можна прирівняти до наших інститутів. Ведучий тип 

вищих навчальних  закладів - університети. В університетському секторі вищої 

школи навчається 40-45% всіх студентів. Система вищої освіти США, на 

відміну від української, повністю децентралізована. Всі питання регулюються 

самими вузами, у тому числі ними встановлюються критерії відбору 

абітурієнтів, ухвалюються рішення про виділення фінансової допомоги та ін. 

Як наслідок - дуже високий ступінь автономії вузів. В США тривалість 

навчання в середній школі складає 12 років. В школах відсутня уніфікована 

загальнонаціональна навчальна програма, внаслідок чого рівень знань 

випускників різних шкіл дуже сильно розрізняється. Найкращі знання 

одержують випускники престижних приватних шкіл-пансіонів. У вузи можуть 

поступати випускники повних середніх шкіл, що мають диплом про закінчення 

старшої середньої школи. Зарахування проводиться на основі результатів 

проходження системи різних тестів, враховуються шкільні оцінки, у тому числі 

GPA (середній бал по предметах, що вивчаються). Велику вагу мають 
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рекомендації викладачів, що особисто знають абітурієнта. Система тестування 

достатньо різноманітна. Так, поступаючи на бакалаврську програму, як 

правило, необхідно пройти тест на знання англійської мови з результатом не 

нижче 500-550 балів і тест на перевірку базових знань по основних предметах з 

результатом не нижче 700-800 балів. Поступаючи на магістерську програму, 

необхідно витримати тест GRE (Graduate Record Examination). Навчання в 

американських вузах ведеться по трьох основних рівнях: 6акалаврату, 

магістрату і докторантурі[2]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що система освіти 

та підготовки фахівців у європейських країнах значно розвиненіша ніж в 

Україні, тому вітчизняній системі освіти вкрай необхідно переймати досвід 

інших держав та змінювати концепцію здобуття вищої юридичної освіти. 
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Вік науково-технічної революції зумовлює глобальне забруднення 

зовнішнього середовища, що негативно позначається на розвитку біосфери. Усі 

процеси в біосфері взаємозалежні, а людство − тільки незначна її частина. 

Людина є лише одним із видів органічного життя − Homo Sapiens (людина 

розумна). Саме розум виділив людину з тваринного світу і дав їй величезну 

могутність. Проте Homo Sapiens протягом століть прагне не пристосовуватися 

http://uchebnik-online.net/book/33-porivnyalne-pravoznavstvo-navchalnij-posibnik-oo-pogribnij/16-tema-10-yuridichna-osvita-v-pravovix-sistemax-svitu.html
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http://uchebnik-online.net/book/33-porivnyalne-pravoznavstvo-navchalnij-posibnik-oo-pogribnij/16-tema-10-yuridichna-osvita-v-pravovix-sistemax-svitu.html
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до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Лише 

зараз людство починає усвідомлювати, що будь-яка його діяльність має вплив 

на навколишнє середовище і може призвести до погіршання стану біосфери. Це 

становить небезпеку для всіх живих істот, враховуючи і саму людину. 

У сучасний період екологія  стала складною, розгалуженою наукою. Її 

представник Ч. Елтон розвинув концепцію харчового ланцюга, піраміди та 

динаміки чисельності. Значний внесок у теоретичні засади сучасної екології 

належить Б. Коммонеру, котрий сформулював чотири закони екології: 

• Усе пов'язане з усім; 

• Ніщо не зникає в нікуди; 

• Природа знає краще; 

• Ніщо не дається задарма [1, 2, 3]. 

Сучасну екологію розглядають як багатогранну дисципліну, основою якої 

є біогеографічні знання; вона поєднує всі природничі, точні, гуманітарні і 

соціальні науки з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на 

максимально далеку перспективу; вироблення нових методів збереження 

біосфери планети. Сучасну екологію поділяють на біоетику, біоекологію, 

геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну екологію. Біоекологія, 

або екологія живих організмів (людини, тварин, рослин, мікроорганізмів), 

виникла першою і є фундаментом екології. 

Негативно впливають на стан здоров’я людини забруднення довкілля, 

стреси, хвороби, тютюнопаління, зловживання алкоголем та наркотики [4]. 

Основним джерелом забруднення навколишнього середовища у наш час є 

господарська діяльність людини. У довкілля потрапляють усе більші кількості 

газоподібних, рідких та твердих відходів виробництва. На Земній кулі 

практично неможливо знайти місце, де б не були присутні хоча б незначні 

концентрації забруднюючих речовин. Навіть у льодах Антарктиди, де немає 

жодних промислових підприємств, а люди живуть тільки на невеликих 

наукових станціях, вчені знаходять отруйні речовини сучасних виробництв. 

Вони заносяться сюди атмосферними потоками з інших континентів. 

На жаль, людство досі не усвідомило важливості і глобальності проблеми 

захисту екології, яка стоїть перед ним. Хочеться вірити, що у майбутньому рід 

людський розв’яже усі екологічні проблеми, а наше потомство буде менш 

схильним до впливу негативних чинників навколишнього середовища ніж 

сьогодні. Люди з усієї планети повинні серйозно віднестися до питання екології 

саме в наш час. В свою чергу наше покоління повинно брати досвіт з країн 

Європи, задля покращення стану екології в нашій країні та подовження 

середньої тривалості життя українців. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

Установлення крос-культурних відносин із країнами зарубіжжя вимагає 

від України певної відповідальності за підготовку іноземних фахівців, а 

необхідність спілкування, потреба у взаєморозумінні та продуктивній 
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співпраці, у свою чергу, спонукають іноземне студентство до міжкультурної 

комунікації, що є нездійсненною без оволодіння практичними знаннями, 

уміннями та навичками спілкування. Отже, стає очевидним, що взаємодія 

іноземних культур на теренах України значною мірою впливає на освітній 

процес, породжуючи проблему пошуку ефективних підходів до засвоєння 

української мови іноземними студентами. 

Проблема формування крос-культурної компетентності є новою, 

недостатньо дослідженою цариною, проте надзвичайно актуальною, тому з 

кожним днем привертає все більше уваги з боку педагогів, методистів і 

дидактів. Такий інтерес до проблеми крос-культурної взаємодії, а також 

пошук нових підходів і методів для реалізації крос-культурної освіти 

пояснюється гуманістичною спрямованістю освітнього процесу, де 

особистісні якості, культурна обізнаність, суб’єктна взаємодія стають дедалі 

важливішими, аніж просто знання мови. Так, іноземному студенту досить 

важко оволодіти мовними і мовленнєвими уміннями і навичками, якщо він 

погано орієнтується у культурному просторі України. 

Т. Колосовська визначає крос-культурну компетентність як інтегральну 

якість особистості, до складу якої входять знання про особливості іншої 

культури, уміння інтерпретувати іншокультурну інформацію, досвід 

комунікативної діяльності [1]. 

На думку О. Лапшина, крос-культурна компетентність – це усвідомлення 

ідейних, обрядових, культових і традиційних відмінностей, що властиві тій чи 

тій культурі, здатність визначити спільні та відмінні риси в різних культурах і 

поглянути на традиції власного народу очима іншого етносу [2]. 

Виходячи з такого розуміння міжкультурної компетентності, О. Садохін 

пропонує поділити її зміст на три категорії знань: афективні, когнітивні і 

процесуальні. До першої групи належать емпатія і толерантність, що 

створюють психологічне підґрунтя для продуктивної міжкультурної 

співпраці. До складу другої входять етноцентризм та етнокультурний 

релятивізм, що є важливою умовою адекватної інтерпретації іншомовної 

поведінки для запобігання міжкультурних бар’єрів та зміни власної поведінки 

під час спілкування. Процесуальні складники крос-культурної компетентності 

являють собою стратегії, що використовуються під час міжкультурної 

взаємодії та спрямовані на її ефективне установлення, спонукання до 

мовленнєвої дії, пошук спільних культурних компонентів, розуміння та 

розпізнавання непорозумінь, упровадження досвіду попередніх контактів. 

Вони також спрямовані на збагачення суб’єкта відомостями про культурну 

своєрідність співрозмовника [3]. 

Отже, проаналізувавши певні джерела наукової літератури можна 

зробити висновок: поняття крос-культурна компетентність позначає 

застосування набутих знань, умінь і навичок сприйняття, розуміння та 

відтворення особливостей іншомовної культури на практиці під час крос-
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культурних контактів. Українську мову зможе вивчити, кожен в кого 

з’явиться бажання і вистачить терпіння, адже результат того вартий, а ми в 

свою чергу повинні допомагати іноземцям в цій справі. Наприклад буклетами 

з цікавою інформацією, та незвичними словами. 
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Число «е» 

 
Число е — фундаментальна математична константа, математична 

величина, що є основою натуральних логарифмів. Іноді число e називають 

числом Ейлера або числом Непера. Відіграє важливу роль у диференціальному 

й інтегральному численні, а також багатьох інших розділах математики. 

Це число іноді називають неперовим на честь шотландського вченого 

Джона Непера, автора роботи «Опис дивовижної таблиці логарифмів» (1614). 

Проте ця назва не зовсім коректна, оскільки у нього логарифм числа x 

дорівнював [1] 

Вперше константа неявно з'явилася в додатку до перекладу англійською 

мовою вищезазначеної роботи Непера, опублікованому в 1618. Неявно, тому 

що там міститься тільки таблиця натуральних логарифмів, саму ж константу не 

визначено. Схоже, автором таблиці був англійський математик Вільям Отред. 

Саму ж константу вперше вивів швейцарський математик Якоб Бернуллі. 

Досягненням цих вченого користується весь світ, в тому числі у ВНЗ України 

детально вивчається число «е» для розв’язання завдань високого рівня 

складності. 

Число e ірраціональне і навіть трансцендентне. Це перше число, яке не 

було виведено як трансцендентне спеціально, його трансцендентність була 
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доведена тільки в 1873 році Шарлем Ермітом. Передбачається, що e — 

нормальне число, тобто ймовірність появи кожної з десяти його цифр однакова. 

[2] 

Тому ми повинні задуматися над можливістю святкування числа «е» у 

своїй країні, як це святкують в інших країнах Європи. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ 

 

Важливе значення у формуванні середньовічної української культури 

відгравали слов’янські народні елементи, виявлені у побуті, словесності, 

віруваннях. Неосяжні смуги українських чорноземів, що за площею та 

родючістю – серед найзначніших в усьому світі, також лишили відбиток на 

населенні краю. Власне, у давнину на значній частині території України 

існували землеробські цивілізації. До недавнього часу землеробство було 

символом українського способу життя. Саме на межі ареалів існування 

землеробської та кочової цивілізацій почали формуватися козаки, які були 

водночас і воїнами, і землеробами. Згодом вони стали центральними постатями 

української ранньомодерної історії [1]. 

Хоча українська середньовічна культура розвивалася на власному ґрунті, 

проте зазнавала і чужинних впливів. Розташована на основних шляхах між 

Європою та Азією, Україна часто ставала об’єктом впливів різних, часом 

протилежних культур. Через Причорномор’я вона зазнавала благотворних 

чинників як античної грецької, так і середньовічної візантійської цивілізацій. 

Через свої природні багатства й незахищеність землі України у різні часи 

зазнавали численних спустошливих нападів і завоювань. Знаходячись на 

західному кінці великого Євразійського степу, Україна часто ставала 

територією проходження, а також проживання різних войовничих кочовиків. 

Останні також внесли свій внесок у формування української культури. 

Не варто відкидати і впливів Скандинавії, що позначилися на державній 

та військовій організації Київської держави (Русі), а також західноєвропейських 

віянь. Останні йшли через Угорщину і Німеччину, проявилися в архітектурі, 

міському праві тощо. Водночас значний вплив мало долучення середньовічної 

Київської держави до візантійської християнської культурної традиції. 

Культурний розвиток України-Русі піднявся на новий щабель після прийняття 

християнства наприкінці Х століття за князювання Володимира Великого. З 

його поширенням запановує візантійський стиль у ремеслах, письменстві, 

мистецтві. Разом з ним відбулися якісні зміни в світогляді і побуті населення 

України-Русі. Нова релігія широко відкрила двері візантійству в різних сферах 

життя, сприяла входженню середньовічної України в європейський культурний 

світ. Однак і після цього Україна-Русь не втратила самобутності, своєрідності в 

усіх галузях культури [2]. Отже, феномен незвичайного злету середньовічної 

культури України-Русі у мистецтві, архітектурі, літературі та інших сферах 
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пояснюється тісними зв’язками з Візантією та країнами Європи. При цьому 

велике значення мав духовний та матеріальний світ східних слов’ян [3]. 

Високий рівень культури України-Русі впливав на розвиток культур 

сусідніх народів. Так, описи руських літописів і сам процес літописання 

простежуються у польських та литовських хроністів. Величезним був вплив 

київського фрескового живопису на розпис храмів Польщі, Чехії. 

Отже, в основі формування середньовічної культури України-Русі були 

місцеві східнослов’янські мотиви, поєднані із потужним впливом візантіської 

культурної спадщини. Певну роль відіграла присутність кочових народів, які 

були сусідами місцевого землеробського слов’янського населення, а також 

найближчих європейських країн. Культура середньовічної Київської держави 

(Русі) в усіх її проявах показала свою яскраву самобутність, а також заклала 

підвалини для подальшого розвитку культури України. 
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ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРШИХ МАТЕМАТИЧНИХ 

УЯВЛЕНЬ У ПРАУКРАЇНЦІВ 
 

Передісторія математики. Це ті часи, коли виникли і почали 

використовуватися первісною людиною поняття й уміння, які згодом 

оформились у математичні: число, рахунок, геометрична форма, побудова 

тощо. 

В період мідно-кам’яного віку – енеоліту (від 4 тис. до 3 тис. рр. до н.е.) 

на території України склалася яскрава трипільська культура (назва від с. 

Трипілля на Київщині). Орнаменти трипільців відрізняються складною і 

геометричною точністю, розширенням арсеналу елементів, що мають 

геометричний зміст. Зокрема з’являються кола і спіралі. Самі спіральні вироби 

мають правильні геометричні форми. Деякі елементи трипільського орнаменту 

підтверджують, що автори знали дію ділення: ділення пополам зображень 

хвилястою лінією, “триярусне” зображення людей з двома парами рук кожне. 
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Знахідки трипільської культури дозволяють стверджувати, що трипільці 

виробили деякі обчислювальні системи. [http://ist-matemat.at.ua/s.6doc.doc] 

Лінгвістичні дані свідчать, що вже в ІІІ тисячолітті до н.е. населення 

Східної Європи знало рахунок до тисячі (єдність походження чисел, що 

означають перший десяток, сто і тисячу), була відома дія додавання (слова, що 

визначають числа другого, третього і т.д. десятків), множення (слова, що 

означають 20,30,40, ..., 90), ділення на два, три, чотири (слова для позначення 

половини, треті, четверті). Тобто в цей час існували дії усної математики. 

Математика в державах Північного Причорномор’я. Однією з 

найцікавіших сторінок минулого нашої Батьківщини є історія і культура 

античних держав Півночного Причорномор’я, заснованих греками у VII – V ст. 

до н. е. Досягнення античних держав Північного Причорномор’я не пройшли 

безслідно для наступних поколінь на нашій території. Риси античної культури 

просліджуються в області техніки і мистецтва слов’ян майже до часів Київської 

Русі. 

Найбільш значним грецьким містом Північно-Західного Причорномор’я 

була Ольвія, яку заснували у першій половині VI ст. до н. е. мілетяни і жителі 

інших частин Греції. Ольвія була містом високої культури. Тут були розвинені 

писемність, образотворче мистецтво, існував театр. Робити певні висновки 

щодо розвитку математики в Ольвії можна, виходячи поперше з того як 

будувалися міста, як обиралася територія для побудови. Про високий (на той 

час) рівень математичної підготовки будівельників свідчить Херсонеський 

театр. Побудований, ще в елліністичну епоху, він проіснував до IV ст. до н.е. 

Ця монументальна споруда, напевно, складалася з восьми секторів і вміщував 

близько 3 тисяч глядачів. [http://formula.co.ua/blog/matematyka-v-ukrajini/] 

Вже в VI ст. до н.е. північночорноморські керамісти почали виготовляти 

художньо розписаний посуд – амфори, блюда, кілікі. Окрім гончарної 

промисловості в античних центрах Північного Причорномор’я дуже високого 

рівня розвитку досягла ювелірна галузь виробництва. Форма прикрас нагадує 

геометричні фігури, крім цього визначався розмір обручок, браслетів 

індивідуальних для кожного замовника. 

Все це підтверджує надзвичайно високий рівень розвитку античних міст 

Північного Причорномор’я і може свідчит про те, що розвиток культури, науки 

і виробництва того часу в грецьких колоніях не поступався 

загальнодержавному. 

http://ist-matemat.at.ua/s.6doc.doc
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Перші найвідоміші математичні школи Стародавньої Греції виникали на 

заході Малої Азії, в Іонії, а саме в містах Мілет, Самос, Хіос. Там народились і 

працювали перші найвідомоші математики: Фалос Мілетський, Піфагор 

Самоський, Гіппократ Хіоський, Анаксагор Клаземенський, Евдокс Кнідський 

та ін. Звідти, з Іонії, почалась розвиватись математика Стародавньої Греції і 

всієї Європи. Ольвію і майже всі міста Північного Причорномор’я заснували 

виходці з Мілету. Тому тут поширювались насамперед та математика, яка 

створювалась в Мілеті. 

Математичні знання східних слов’ян (від І ст. до ІV ст. н.е.). Історія 

східних слов’ян починається на рубежі бронзового і раннього залізного віків. 

Слов’яни здавна розселилися в Східній Європі і на території сучасної України. 

Про рівень математичних знань східних слов’ян у І – ІІ ст. н.е. свідчить 

грошовий обіг, який здійснювався з використанням римської срібної монети. 

Про рівень астрономічних знань ( які в свою чергу обумовлюють математичні) 

свідчить давньослов’янський календар, знайдений на території с. Ромашки на 

Київщині. Цей календар, який датується IV – V ст. н.е., було нанесено у вигляді 

орнаменту на стінки великого глечика. Ним охоплювався період з 1 квітня до 6 

серпня і відображався своєрідний розклад сільськогосподарського циклу. 

Основними зафіксованими датами в календарі були: 4 червня (день Ярила), 24 

червня (свято Купала), 20 липня (день бога Грому). Дні між цими датами 

зображалися у вигляді маленьких квадратиків, кількість яких у всіх випадках 

точно відповідала кількості днів, що відділяла одне свято від іншого. 

Походження знань в галузі геометрії носить практичний характер. В 

народному мистецтві простежуються два стилі: “звіриний” і “геометричний” – 

створення орнаментів з трикутників, ромбів, квадратів, кругів, паралельних і 

перпендикулярних ліній. Використовувались знаки-символи: хрести, ромби, 

квадрати, кола та інші фігури. Символами влади вождів вживали залізні 

тризубці. Будуючи житло східні слов’яни користувались властивістю 

діагоналей прямокутника, вироблялись різні способи вимірювання висоти 

предметів, відстані до них, наприклад, при побудові кам’яних фігур ідолів 

(богів) 2-3 м заввишки, князівські могили насипали іноді висотою до десятків 

метрів. 
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Знайомство з народними мірами і засобами вимірювання дає можливість 

вивчити світ просторових уявлень людей, допомагає вивчити їх геометричні 

знання і вміння обчислювати. З розвитком сільськогосподарських робіт 

вдосконалюються засоби визначення площі прямокутника, трапеції, 

трикутників. Деякі джерела свідчать, що площа трапеції обчислювалась як 

добуток півсуми основ на меншу бічну сторону, площа трикутника – як 

половина добутку сторін, що містять найбільший кут. Поле довільної форми 

розбивали на частини, площу яких вміли визначати. В сільському господарстві і 

побуті були предмети різної форми: циліндричної, кубічної, прямокутного 

паралелепіпеда, конічна поверхня (курені). З часом вдосконалюються методи 

обчислення об’ємів таких тіл. 

 
Математика Київської Русі. Головними джерелами, які дають уявлення 

про рівень математичних знань у Київській Русі є писемні твори, що містять 

деякі математичні відомості, а також пам’ятки зодчества, ремесла і народна 

творчість. 

Найдавнішим пам’ятником математичних знань усієї епохи Київської 

Русі є математичний твір монаха Кирика Новгородського “Вчення бачити 

людині всіх років” (1134). Цей твір присвячено арифметико-хронологічним 

розрахункам. В ньому автор показує, як визначати кількість років, місяців, 

тижнів, днів і годин, що пройшли від створення світу; кількість високосних 

років; кількість в році звичайних і місячних місяців, тижнів, днів і годин; 

кількість годин в одному дні. [http://svitppt.com.ua/matematika/rozvitok-

matematiki-v-ukraini.html]. 
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ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

 

Не виникає сумнівів, що формування особистості відбувається змалку. У 

кожної країни є своя специфіка виховання та навчання дітей, яка формується з 

багаторічним стажем та зазнає реформування. Загалом, система освіти та 

методика викладання в Європі суттєво відрізняється від пострадянських країн, 

але Україна, яка прагне наблизитися до ЄС, починає впроваджувати іноземний 

досвід. Що ж спільного і відмінного в європейській та українській освіті? 

Кожна молода сім’я постає перед вибором – виховувати дитину 

самостійно, віддати її у дитячий садок, або ж замовити послугу вчителя вдома. 

Цьому питанню надають особливу увагу саме європейці. Від цієї обставини 

залежить наскільки прозорими будуть європейські уявлення вже дорослої 

людини про свідомість, правду і мораль. 

Розглянемо систему європейського дошкільного виховання. Якщо у 

деяких країнах не передбачена «тиха година», то у Швеції є заклади, в яких діти 

взимку сплять на вулиці в палатках. Досліди показують, що ці діти хворіють 

значно менше. 

Плата за послуги дитсадка у Швеції батькам обходиться в щомісячну 

суму, яка залежить від їхнього доходу. Як правило, сума не перевищує 200 

євро. Особливістю дошкільної освіти тут є: наявність денних і нічних садочків, 

система знижок на кожну наступну дитину, що відвідує виховний заклад, 

безкоштовні послуги садочків для студентів та безробітних батьків. Шведи 

керуються принципом безвідмовного виховання, де навіть для гри у піску чи 

калюжі виділяють окремий одяг. 

mailto:nataly709@gmail.com
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Скупрульозною і педантичною виглядає виховна система у Німеччині. Це 

виражається як мінімум розміром заробітної плати, яку отримує вихователь – 

близько 460 євро на місяць. Послуги садків оплачуються в розмірі 60-400 євро 

на місяць. Сума вираховується залежно від достатку батьків за останній рік. 

Для дітей з малозабезпечених сімей існує можливість безкоштовного 

відвідування садка. Позитивним у німецькому вихованні виступає система 

змішаного середовища, коли старші дітки піклуються про молодших, а 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 [1]. 

Британську освіту вважають самою якісною у світі, адже учні завжди 

вражають результатами загальних тестувань. Двоє школярів із Великобританії 

змогли перевершити науковців Стівена Хокінга та Альберта Ейнштейна у IQ-

тесті. Це є своєрідною візитівкою британських шкіл, що підтверджує заслужену 

першість у рейтингах. 

Особливістю української освіти є те, що випускники одразу після школи 

повинні продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Це спричинено 

тим, що роботодавці відмовляються наймати людину без диплома та навіть на 

робітничі вакансії вимагають освітній рівень. 

Іноземці не бояться тестування, бо іспити діти складають після 

закінчення школи. Окрім цього, під час навчання, як правило, викладач сам 

вирішує, коли робити контроль знань. Звичайно, контрольних та самостійних 

робіт за кордоном не так багато, як в Україні. 

У початкових класах школярам не ставлять взагалі оцінки та не задають 

уроків додому, тому діти із задоволенням відвідують школу. 

Від 3 до 7 класу фіни отримують показники "задовільно", "добре", 

"відмінно". У старших класах діє 10-бальна шкала оцінювання. Всі оцінки 

разом із позначками про відвідування чи коментарями викладачів вносяться до 

електронного щоденника. Таким чином, батьки та учні завжди мають доступ до 

показників успішності. 

У Німеччині діє нетипова система оцінювання, яка полягає в тому, що 

найвища оцінка з третього класу – це 1, а найнижча – 6. 

Загалом у Європі використовують 10-бальну шкалу, проте є заклади, де 

діє 100-бальна система [2]. 

Про колорит і особливість національного виховання в країнах ЄС не 

доводиться сперечатися. Країни в першу чергу опираються на ментальні 

особливості, географічні умови та виклики часу. Французька дошкільна освіта 

тому свідок. Так, у дитсадках Франції дітям заборонено вживати на сніданок 

молоко та печиво. Воно сприяє ожирінню. Європейці навчені звертати увагу на 

всі видимі і невидимі фактори, які можуть позитивно вплинути на їхню дитину 

і саме це показується відношенням батьків до якості виховання маленького 

шведа, британця чи француза [1]. 

Із часу створення Європейського Союзу проблема статі та сексуальна 

освіта стали важливим компонентом освітньої політики співтовариства. 
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Засновники Європейського Союзу (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Німеччина, Франція) заклали основи сучасної шкільної сексуальної освіти та 

статевого виховання на теренах Європи, приділяючи особливу увагу 

формуванню сексуальної політики в цих країнах, розробленню законодавчої 

бази з боку інституцій Євросоюзу та Ради Європи в галузі шкільної освіти в 

цілому та сексуальної освіти зокрема. 

Переважна більшість педагогів країн Євросоюзу та України знаходяться в 

постійному пошуку та впровадженні оптимальних шляхів вирішення проблеми 

статевого виховання та сексуальної освіти учнівської молоді. Основна їх увага 

зосереджується на виробленні інноваційних форм та методів статевого 

виховання та формування сексуальної культури, які б допомогли уникнути 

багатьох помилок у розробці теоретичних засад сучасного виховного процесу 

[3]. 

Кожна дитина є захищеною від принижень з боку дорослих. Так, ще в 

перших класах школярів вчать за яких умов слід звертатись до соціальних 

працівників зі скаргами. Тому вчителі завжди ставляться до дітей з пошаною, 

не підвищують голос та обходяться без образ. 

Бути вчителем у Європі – почесно. Педагоги отримують чималу зарплату. 

В Україні ж учителі отримують мізерну заробітну плату. Хоча з останніми 

нововведеннями вона поступово зростає, проте обов’язки, які виконує педагог, 

не порахувати. Тільки в цій європейській державі вчитель виступає 

психологом, наглядачем, вихователем, спортивним та культурним 

організатором, сценаристом урочистих подій, олімпіад тощо [2]. 

Отже, європейська освіта дуже близька та водночас дуже далека для 

українців. В нас є значні недоліки, які кожен хоче виправити. Адже за 

корупцією, недофінансуванням, зневірою приховується значний потенціал, 

знані традиції, великі успіхи та безмежне бажання впроваджувати щось нове. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ СТАНОВЛЕННЯ 

КРАЇНИ 

 

Актуальність даної теми не є вичерпною, тому займає багато важливих 

аспектів, котрі грають важливу роль в реалізації українських реформ для 

подальшого майбутнього країни. Міжкультурна комунікація – важливий засіб 

для співпраці з іншими державами. Дане поняття повинне першочергово 

розглядатися на місцевих рівнях для розуміння проблеми – бар’єр спілкування 

між суб’єктами держави. Та оскільки студенти займають більшу частину в 

«активному» житті країни, необхідно викорінювати аполітичність та більш 

детально розглядати питання міжнародних відносин. 

Для сучасного освітнього простору України, який можна вважати 

полікультурним, характерним є розширення культурних меж та установлення 

контактів із представниками іноземних спільнот, які щороку приїжджають для 

навчання до українських вишів. Нині Україну з упевненістю можна вважати 

осередком перехрестя культур, оскільки в освітній галузі до навчання 

залучаються студенти різних країн, чиї мови, погляди, звичаї, манери 

поведінки, життєві устрої так чи інакше знаходять спільні риси в процесі 

здобуття знань. У результаті культурного перетину виникає необхідність у 

міжкультурному спілкуванні як важливому засобі встановлення контакту між 

представниками різних країн, пізнання й обміну культурним досвідом. 

Більшість навчальних програм виокремлюють особливий напрямок, яке 

полягає у вивченні іноземної мови як засобу крос-культурної комунікації та 

формуванні особистості, що може на достойному рівні спілкуватися з 

представниками іншомовного суспільства, знаходить відображення у низці 

програмних документів України: Закон України «Про вищу освіту», 

«Національна доктрина розвитку освіти» (2002); на особливу увагу 

заслуговують такі документи Ради Європи, як Болонська декларація «Про 

Європейський простір вищої освіти», «Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», «Європейський мовний 

портфель». 

Так, Закон України «Про вищу освіту» передбачає сприяння виходу 

держави на міжнародний ринок освітніх послуг, що є можливим за умов 

побудови демократичних відносин між представниками різних культур, 

визнання повноважень та прав іноземних громадян, які на певний період часу 

вважаються суб’єктами вищої освіти на рівні з українськими студентами. В наш 

час це є досить актуальним питанням, оскільки питання расової дискримінації 

та розбіжності національного менталітету зазвичай не мають ніякого 

врегулювання на рівні вищого навчального закладу. Вивчення мови та культури 
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є обов’язковою нормою для розуміння норм поведінки в тому чи іншому 

суспільстві. 

Сучасна нормативно-правова база і державна освітня політика України 

характеризуються новою тенденцією в навчанні іноземної мови, спрямованою 

на інтеграцію України до світового освітнього простору, розвиток крос-

культурного співробітництва, обмін культурним досвідом між суб’єктами та , 

найголовніше, антропоцентричною зорієнтованістю, де головне місце в 

навчанні посідає суб’єкт: ураховуються його індивідуальні особливості, 

культурна належність, інтереси, тоді як предмет навчання повинен 

підпорядковуватися певним намірам мовця згідно зі сферою застосування 

знань. 

         Більш детально розглядаючи дане питання в значимості поняття «крос-

культура» яке більше відноситься до досліджень психології, що сприяло 

виникненню наукової дисципліни – крос-культурна психологія. Розширюючи 

межі соціальної психології, означена наука досліджує соціокультурні аспекти 

міжособистісних відносин, а саме: визначає моделі поведінки представників 

різних країн, аналізує партнерські стосунки в діловій сфері міжнародного 

спілкування. Розглядаючи становлення міжнародних зв’язків , як однією з 

важливих складових становлення держави та у майбутньому безпосередньо 

повна імплементація міжнародних норм права та стандартів, виокремлює 

комунікацію як важливий напрямок дослідження. 

Комунікація – це соціально обумовлений процес обміну інформацією 

різного характеру та змісту, переданої цілеспрямовано за допомогою різних 

засобів і має за мету досягнути взаєморозуміння між партнерами, і 

здійснюється відповідно до визначених правил і норм. Стаючи учасниками 

будь-якого виду міжкультурних контактів, люди взаємодіють з представниками 

інших культур, часто істотно відрізняються один від одного. 

Вивчення ж іноземної культури починається з вивчення мови. Іноземна 

культура може бути зрозумілою тільки при зіставленні з рідною культурою, з 

тими знаннями, якими вже оволодів студент. У вищих навчальних закладах 

діалог культур реалізується через міжкультурний компонент іноземної мови, 

що створює найкращі умови для виховання у студентів не тільки визнання 

розбіжностей у своїй і чужих культурах та поважного ставлення до них, але й 

допомагає розбудити почуття гордості за свою країну, народ, культуру. Саме 

міжкультурний компонент іноземної мови сприяє формуванню у студентів 

уявлення про діалог культур як про єдину можливу в сучасних полікультурних 

спільнотах філософію існування, яка відрізняється етнічною, расовою, 

соціальною та релігійною толерантністю й емпатією до представників інших 

культур. Безсумнівно, культурний бар’єр може стати реальним фактором, що 

перешкоджає взаєморозумінню учасників комунікації і щоб його подолати, 

необхідна підготовка студентів до реального спілкування іноземною мовою з 

носіями мови. Лінгвокраїнознавчий та міжкультурний аспект є вкрай 

важливими і пріоритетними у навчанні іноземної мови. 
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Отже, організація вивчення іноземної мови в тісному зв’язку з 

національною культурою народу досліджуваної мови, лінгвокраїнознавче 

«фарбування» навчальних матеріалів і навчання в цілому буде сприяти 

посиленню комунікативно-пізнавальної мотивації студентів, розширенню 

їхнього загальнокультурного світогляду, дозволить урізноманітнити прийоми і 

форми робіт, найбільш ефективно реалізувати загальнодидактичні вимоги 

поєднування навчання з вихованням. Використання методу діалогу культур у 

процесі навчання студентів допоможе вирішенню складних завдань, пов’язаних 

з підготовкою майбутніх фахівців до зростаючих потреб міжнародної 

мобільності й тіснішої співпраці із зарубіжними партнерами не лише в галузі 

освіти, культури, науки, але також у торгівлі, промисловості та інших сферах 

людської діяльності. До того ж, діалог культур сприятиме взаємному 

розумінню й терпимості, повазі до особистості й культурних відмінностей, а 

також формуванню позитивного ставлення студентів до представників інших 

культурних груп та налаштованості на ненасильницьке вирішення спірних 

проблем. 
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КРОСКУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА 

 

1. Актуальність 

Розвиток міжнародних економічних відносин створює попит на 

менеджерів, обізнаних у міжнародному управлінні та готових розвивати бізнес-

партнерські відносини з представниками інших країн. Кроскультурний 
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менеджмент вивчає поведінку людей в організаціях в усьому світі й навчає їх 

працювати в компаніях, де персонал і клієнти є представниками різних культур. 

Кроскультурний менеджмент розширює можливості внутрішнього управління в 

сферах, що охоплюють міжнародні й міжкультурні відносини. 

З поширенням міжнародної торгівлі зростає необхідність розуміння 

специфіки організації комерційної діяльності бізнесу іноземних партнерів. 

Розуміючи підходи до ведення бізнесу в інших країнах, можна оцінити 

потенційні вигоди й проблеми співробітництва з ними, і таким чином, прийняти 

компетентні рішення щодо того, як працювати з тими чи іншими 

міжнародними компаніями, і з’ясувати, чи потрібні для цього які-небудь 

спеціальні умови чи підходи [1]. 

2. Ділова культура 
Комерційна діяльність часто відображає цінності культур країн, в яких 

вона розвивається, у зв’язку з цим виникає необхідність розуміння поняття 

«індустріальної культури». Однакові виробничі ситуації в компаніях різних 

країн можуть розглядатися по-різному не тільки через професійну позицію й 

організаційну структуру, але також і через різні культурні аспекти та 

перспективи. Бізнес і управління тісно пов’язані з питаннями стратегії, 

сприйняття ризику й взаємодії культур на різних рівнях: організаційному, 

професійному, етнічному й національному. 

Спосіб роботи й ведення бізнесу у всіх організаціях перебуває під 

впливом ділової культури, що їх оточує. Деякі культурні впливи йдуть від націй 

чи регіону, у якому базується організація. Інші культурні впливи пов’язані з 

галуззю промисловості чи ринком, на якому працює організація. 

Поінформованість про вплив культури на організації допомагає зрозуміти 

способи, за допомогою яких діють різні підрозділи організації, а також їхні 

клієнти й постачальники. Розуміння культури дозволяє розробляти більш 

досконалі процеси, а також встановлювати кращі взаємини на короткий і 

тривалий строк. 

Дослідження показали, що існує два самостійних типи культури, які є 

визначальними для діяльності організацій: 

 національна культура, що охоплює всі характеристики й впливи на 

людину чи групу, незалежно від того, чи мають вони національне, соціальне, 

робоче чи релігійне походження; 

 ділова культура, що охоплює тільки ті характеристики й впливи, які 

стосуються роботи чи бізнесу, індивідуума чи групи. 

Ділову культуру можна вільно визначити як атмосферу, що пронизує 

бізнес. Ділова культура – це ділове «чуття», або те, як бізнес відчувається [1]. 

3. Дослідження 

Герт Хофстеде, один із найавторитетніших фахівців в галузі 

кроскультурного менеджменту, охарактеризував культуру як процес 

колективного програмування розуму, який відрізняє членів однієї групи людей 

від іншої. На його думку це програмування розпочинається в сім’ї та 

продовжується на вулиці, в школі, у компанії друзів, на роботі. Провівши 
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анкетування 117 тис. працівників компанії IBM у 40 країнах світу, він визначив 

чотири найважливіших параметри, за якими відрізняються ділові культури:  

- співвідношення індивідуалізму та колективізму; 

- дистанція влади; 

- співвідношення мужності і жіночності в діях; 

- ставлення до невизначеності. 

За результатами дослідження Г. Хофстеде створив так звану «культурну 

карту світу», згрупувавши країни за типами провідних цінностей у чотири 

блоки: 

- США та Велика Британія – особистий успіх, благополуччя; 

- Франція, Іспанія, Португалія, Чилі – групова солідарність; 

- Японія, Греція – особиста безпека, старанна робота; 

- Крайни Північної Європи та Нідерланди – міжособистісні взаємини 

[2]. 

4. Поняття кроскультурного менеджменту 

Кроскультурний менеджмент – це здатність керувати різними 

ставленнями, культурою, релігіями та звичками людей з метою досягнення 

найкращих результатів у бізнесі. Ацуші Фунакава вважає, що кроскультурний 

менеджмент вивчає, як люди та організації в глобальному середовищі 

враховують культурні розбіжності, що виходять за межі однієї країни. Ричард 

Мід глибше розглядає це явище і визначає кроскультурний менеджмент як 

співпрацю з представниками іншої культури, максимальну толерантність до 

розбіжностей та визнання пріоритетів партнерів-іноземців, коли розробляються 

пріоритети спільні. На думку Ненсі Адлер, кроскультурний менеджмент вивчає 

поведінку людей в організаціях в усьому світі та описує організаційну 

поведінку в різних країнах та культурах, порівнює різні моделі цієї поведінки та 

прагне зрозуміти і покращити взаємодію між працівниками, клієнтами, 

постачальниками та партнерами з різних країн та культур. 

Разом з поняттям кроскультурний менеджмент в літературі виділяють 

поняття «управління розмаїтістю». Кроскультурний менеджмент стосується 

більше представників різних культур, які працюють на компанію в середовищі, 

яке може бути новим для декого з них (наприклад, працівники з різних країн 

працюють разом на автомобільному заводі в Польщі, Україні, Туреччині чи 

Іспанії). Управління розмаїтістю потрібно для взаємодії людей, які 

представляють різні етнічні групи, культури, віки, раси, релігії тощо в 

однорідному середовищі (наприклад, представники різних меншин працюють 

на американську компанію в США) [1]. 

5. Рекомендації 
Для ефективного впровадження кроскультурного менеджменту в 

практику вітчизняних компаній пропонуємо дотримуватись наступних 

принципів: 

1) всебічно вивчати культуру та релігію націй; 

2) створювати та підтримувати атмосферу поваги по відношенню до 

іншої культури; 
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3) використовувати всі переваги міжнародного партнерства; 

4) перед тим, як входити на іноземні ринки, спершу слід дослідити їх 

специфіку стосовно споживчого попиту [2]. 

6. Висновок 

Ведення міжнародного бізнесу в сучасних умовах вимагає від їх 

власників серйозного підходу не тільки до якості та міжнародних стандартів, 

але й до специфіки пристосування до нових умов господарювання. До таких 

специфічних особливостей відносяться уміння впроваджувати національну 

продукцію за умов різних національних та культурних відмінностей. Такий 

соціокультурний аспект зумовлений широким різноманіттям бізнес середовищ, 

які гостро виявляються в культурних відмінностях різних національностей. 

Саме в таких умовах актуальним стає питання вивчення культурних 

особливостей, звичаїв, традицій та менталітету тієї країни, з якою планується 

ведення спільної діяльності. Таке пристосування відображається у такій 

відносно новій для українського менеджменту гілці управління людськими 

ресурсами, як кроскультурний менеджмент. 

Вивчення світового досвіду кроскультурного менеджменту дасть змогу 

більш успішно працювати в багатонаціональному середовищі, а переймання 

основних шляхів впровадження приведе до довготривалих, 

конкурентоспроможних відносин із бізнес-партнерами [2]. 
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КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ НАРОДАМИ СВІТУ 

 

Сучасна епоха по праву називається століттям інформаційного вибуху та 

інформаційної революції. Основу цього процесу складають Інтернету і 

розвиток нових технологій, що забезпечують безпрецедентну за швидкістю та 

обсягом передачу інформації. Цей інформаційно-технологічний прорив має 
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неабиякий вплив на комінікавині можливості сучасної людини. Доступність 

міжнародного зв’язку значно збільшує число бажаючих спілкуватися, будувати 

бізнес з іноземцями. Але для вдалого діалогу необхідно мати певні знання про 

культурні, етнічні звичаї інших народів. У цьому найважливішу роль 

відіграють крос-культурні комунікації. За визначенням відчизняних вчених 

Крос-культурна (англ.cross – перетинати, переходити) комунікація – це 

вербальна і невербальна взаємодія представників різних моральних систем, 

світоглядів, релігій тощо. [1] 

Спілкування у міжнародному аспекті є складним процесом, 

опосередкованим ціннісною несумісністю певних культур. Воно повинно 

відбуватися так, щоб унеможливити будь-який конфлікт, спричинений 

зіткненням різних уявлень про належну поведінку. Цьому сприяє знання і 

дотримання вимог і правил культури міжнародного спілкування. 

Відмінностей у траціях, принципах спілкування, усталених норм того чи 

іншого суспільства дуже багато. Зосередимо увагу на традиціях сприйнятя 

чисел та математичних понять різних народів світу. Так,  у таких країнах, як 

Китай, Японія і Корея число «4» вважається нещасливим. Тому поверхи з 

номерами, які закінчуються на «4» відсутні. 

Араби записують цифри справа наліво, починаючи з молодших розрядів. 

Тому побачивши знайомі нам арабські цифри в тексті арабських народів, ми 

прочитаємо їх зліва направо неправильно. 

Число «13» в Греції вважається нещасливим днем тільки тоді, коли 

випадає у вівторок. В Італії побоюються п’ятниці 17-го. А ось статисти 

Нідерландів підрахували, що саме 13-го числа трапляється менше аварій і 

нещасних випадків, оскільки люди більш обережні і зібрані. [2] 

Найнещасливішим числом в світі вважається 13. Але багато народів відчувають 

забобонний страх і перед іншими, на перший погляд безневинними, числами. 

Наприклад, італійці не люблять число 17. Адже воно нагадує їм про далеких 

предків – стародавніх римлян, які часто наносили на надгробки символи VIXI. 

Цей напис означав «Мене більше немає» або «Мій життєвий шлях пройдено». 

Звичайно, римськими цифрами число 17 – це XVII. Але в написі VIXI можна 

легко розгледіти 6 і 11, які в сумі дають 17. 

У деяких культурах число 3 вважають моторошним і невдалим. 

Наприклад, у В’єтнамі три людини на фотографії — це погана прикмета, 

оскільки вважається, що той, хто стоїть в середині, може померти. [3] 

Найулюбленішим числом більшості людей світу є 7. Однак китайці та 

японці щасливим числом вважають 8. Релігійні євреї прагнуть уникати 

християнської символіки і взагалі знаків, схожих на хрест. Наприклад, учні 

деяких ізраїльських шкіл замість знака «плюс» пишуть знак, що повторює 

перевернуту букву «т».[4] 

У сприйнятті різними народами відрізняються не тільки уявлення 

просимволіку чисел та математичних знаків, а й розуміння математичних 

понять. Так, у нашій математичній літературі нуль не є натуральним числом, а в 

західній, навпаки, належить до множини натуральних чисел. 
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Подані приклади у відмінностях розуміння та сприйняття математичних 

об’єктів різними народами світу говорять про важливість розширення власної 

крос-культурної компетентності, популяризацію знань про особливості своєї 

культури та культури інших країн. 
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TOPIC: “ PROFESSIONAL ORIENTED COMMUNICATION IS THE 

GUARANTEE OF THE SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITY “ 

 

Today I have the rare opportunity to share my own experience and to tell about 

all the intricacies of my future profession. 

In addition to information about my educational institution, I am about to tell 

you some interesting features of “ Agriculture “ – the oldest specialty for our region 

and the need of English language in it to implement the full activities. 

For more than 60 years our college, which is one of the best and the oldest in 

Poltava , provides  services in preparation of graduates from 9 and 11 forms for the 

level of highly skilled professionals in the field of Evaluation, Finance, 

Entrepreneurship, Law, Agronomy, and Management. 

Students have all opportunities to receive a good education and realize 

themselves, because the training is carried out by using innovative methods, modern 

technical means and software products. Trainings, business games, contests and 

tournaments, participation in scientific conferences, concert, educational events and 

competitions help to strengthen the professional knowledge and skills of students. 
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Establishment of market economy in Ukraine requires the development of all 

subsystem, including a such important component, as the market of agricultural 

services. 

Speaking about the profession of an agronomist, it is not only interesting, but a 

different one. 

The thing is that an agronomist has to be well educated and know the theory 

and principles, but also skillfully use the knowledge in the working process. The 

income is highly depends on the work fulfilled. Moreover, I`d like to highlight, that 

agriculture is that very industry that provides the population with the products of 

consumption. Now days, the profession of an agronomist is highly demanded in 

different large complexes of the country. Time of the beginning of seeding 

and harvesting is in the direct dependence of an agronomist`s calculations and 

schemes, as well as the means of from control and environmental conditions. 

 

After receiving all this information, the question arises: Who is the agronomist? 

When it comes to agriculture it has always been the heart of civilization, as it 

has provided the world with food and other products vital to human existence. Our 

Motherland Ukraine has always been rich in harvests, fertile soils, meat and dairy 

products. Ukraine is one of the main countries supplying agricultural production not 

only on its territory, but also abroad. As any other industry , agriculture is constantly 

moving ahead and developing. Now days, this industry is highly mechanized, as most 

of theoperations are carried out using machines to simplify the farmstead employer`s 

work. To achieve the desired result, the industry has to develop properly. At the same 

time, agriculture is open to anyone and any person`s wishing to be engaged is able to 

make an attempt in this field. 

Agricultural production is one of the most popular and common activities of 

the human being. However the fact, that is does harm to nature, has also to be taken 

into consideration. In order to increase the income some of the farming households 

don’t follow the regulations and conditions of crop seeding that damages the 

environment as well. Growing the same types of crops for a long period of time 

makes them sensitive to diseases, and creates good conditions for same blasts and 

depredators. Then they use pesticides to get rid of them. Moreover, using the 

chemical means and substances to protect plants cause the serious environmental 

pollution. 

Serious problems take place with the using of mineral fertilizers. Thus, the 

fertilizers are only partially absorbed by the plants. Large amount of nitrogen and 

phosphorus gets into underground waters, and then into the waters of rivers and lakes. 

Although running the farming is impossible without using the fertilizers. They help to 

hold and increase the fertility of the soil. Also there is a problem of  farming wastes. 

The significant amount of which goes to the bins, as well as being burnt and get into 

the environment. 

So, I think, that it is my duty, as a future agronomist, to do everything to make 

not poisoning my native soil, air, water, nature, plants, rivers, lakes and seas while 

using pesticides ,chemical minerals and mineral fertilizers. 



 
 

 
112 

In my opinion, studying a foreign language is an opportunity for professional 

growth that gives us a chance to achieve a lot of in the agricultural development. 

The rapid development of economy and communications requires employees to speak 

English, which became the medium of communication on a global scale. 

 

The main question is “Why would the agronomist need to know English? 

English plays one of the leading roles in how quickly and effectively it will 

develop. In agronomy activities,  knowledge of English is needed almost every day in 

many situation: for effective learning of the new in the sphere of agronomy, being 

informed with the world achievements in this field, innovations in techniques, 

standards, recommendations and using them in the future work. 

The keys to run your business effectively, one has to be fluent in English, it is 

all about knowledge that enables a person to conduct negotiations all over the world 

successfully. As English is an international language, speaking it gives such 

advantage as: helping the company to prosper, build and develop strong relationships 

with co-workers and clients improve the international relations leading to 

professional growth and success. Moreover it is the chance to  

find new business partners and hold the meetings at the high level as well as sharing 

the experience. 

Summarizing all the above, it is not difficult to guess, why English language in 

agronomy and agriculture activities are so closely related to each other. In the near 

future this trend will only increase. English is about to be the main language in which 

representatives of different countries will communicate, regardless of their location. 

I hope it was interesting for you to learn about my future specialty! 
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КРОКИ ДО УСПІШНОЇ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЯК 

ШВИДКО ВИВЧИТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ 

 

Зазвичай, в українській системі освіти проблеми кроскультурної 

комунікації вивчаються у тісному взаємозв’язку із викладанням іноземних мов, 

а основним завданням стає навчання мови як практичного засобу спілкування. 

У такому контексті актуальним залишається аналіз змісту, форми та методів 

навчання іноземної мови у контексті кроскультурної комунікації як необхідної 

умови формування конкурентоздатного спеціаліста, підготовленого до 

конструктивної взаємодії з представниками інших культур у майбутній 

професійній діяльності (Шиян, 2016). 

Але бувають ситуації, коли студент потребує пришвидшеного засвоєння 

знань з іноземної мови, оскільки або їде на практику за кордон, або знайшов 

цікаву роботу. У такому разі слід звернутися за допомогою лінгвістів, які 

пропонують дієві методики, способи, формулюють поради, як опанувати 

базовий рівень будь-якої іноземної мови – всього за декілька місяців. 
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Ризикніть розмовляти іноземною мовою при кожній нагоді. 

Це не означає, що ви відразу почнете розуміти літературні шедеври, але 

вивчити кількадесят розмовних фраз і спеціальну термінологію, необхідну для 

роботи, наприклад, у дипломатичній сфері чи мультинаціональній корпорації, 

цілком можливо. 

Багато людей досить швидко можуть досягти такого рівня, щоб 

побалакати про політику з італійцем у Римі чи поспілкуватися за кавою з 

французькими колегами у Парижі. 

З чого почати 

Іноді необхідність подорожувати світом у справах змушує швидко 

вивчити прийоми опанування іноземних мов. 

Читайте дитячі книжки та комікси іноземною мовою 

Інженер Бенні Льюїс вивчив сім мов, зокрема іспанську, французьку та 

німецьку, на рівні, достатньому для роботи, а також досяг розмовної швидкості 

у декількох інших мовах, навіть у китайській. 

Опанування іспанської - його першої іноземної мови - зайняло у пана 

Льюїса більше року, але з наступними мовами, включно з китайською, усе було 

швидше. 

Ось його секрет: коли потрібно вивчити нову мову, інженер складає собі 

сценарії відповідей на можливі питання незнайомців. Опанувавши базовий 

рівень мови, Льюїс з легкістю береться за переклад технічних тестів. 

Розмовники та онлайн-підручники дуже корисні на першому етапі, 

кажуть експерти. Вони збагачують словниковий запас і надають впевненість 

для розмови на побутові теми з носіями мови. А це вже вирішальний перший 

крок у вивченні іноземної мови. 

Пориньте в культуру мови, яку вивчаєте 

"Найбільший бар’єр на початку – це саме невпевненість, – каже пан 

Льюїс. - Мені вдається подолати це, коли я починаю розмовляти". 

На думку експертів, зважитися на розмову дуже важливо, якщо ви 

прагнете досягти успіху в іноземній мові. 

"Багато людей не просуваються у вивченні мови, тому що не розтуляють 

рота", – пояснює Майкл Гайслер, віце-президент школи іноземних мов 

Коледжу Міддлбері у Вермонті, США. "Якщо ви хочете зберегти лице, прогрес 

буде дуже повільним". 

Це означає - не слід боятися помилок або незручних ситуацій. Коли пан 

Гайслер почав вивчати іспанську, він розмовляв як Тарзан із джунглів. 

"Я розмовляв так: "я піти супермаркет". Але згодом - просунувся від 

початкового рівня до високого. Переломний момент трапився, коли моя зубна 

щітка зламалася, і я зміг попросити про заміну у супермаркеті", – розповідає 

мовник. 

"Люди у всьому світі зазвичай дуже терпляче ставляться, коли ви 

спробуєте розмовляти їхньою мовою", - додає він. 

Спілкуйтеся з носіями мови та просіть їх, щоб вони виправляли ваши 

помилки 
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Навчитися розмовляти на основні побутові теми можна значно швидше. 

Експерти вважають, що для цього достатньо лічених тижнів, особливо якщо ви 

регулярно практикуєтесь у розмові. Джеймс Норт, заступник директора 

Інституту іноземної служби, розповідає, що саме для цієї мети вони спонукають 

студентів знайомитися з носіями мови. 

"Треба вкладати не лише голову, а й серце", – каже пан Норт. 

Практикувати мову можна під час волонтерської праці або допомагаючи в 

місцевому ресторані. 

Користуйтеся безкоштовними подкастами та додатками для вивчення 

іноземних мов 

Дуже важливо, щоб вчителі або носії іноземних мов виправляли ваші 

помилки та контролювали прогрес. 

"Практика робить досконалим, – каже пан Норт. - Але практика без 

рекомендацій професіоналів закріпляє помилки. Учні-початківці не завжди 

розуміють, чи на вірному вони шляху. Тому допомогу вчителя, особливо 

спочатку, важко переоцінити". 

Не турбуйтеся через помилки, особливо спочатку 

"На той час у вас накопичиться достатньо контексту, щоб зрозуміти 

граматичні правила", – каже він. 

Під час навчання не забувайте про ЗМІ іноземною мовою. На початку 

також корисно читати ілюстровані дитячі книжки і дивитися знайомі фільми 

іноземною мовою, радять експерти. 

Якщо у вас є конкретна мета, наприклад спілкування з партнером або 

робота за кордоном, це важливий стимул, аби досить швидко заговорити. 

Але будьте обережні з великими амбіціями. Якщо ви вирішите опанувати 

мову за два місяці, то, швидше за все, будете розчаровані. А ось навчитися 

підтримувати бесіду на базові теми, особливо коли це потрібно для роботи, 

цілком реально. 

Є також онлайн-альтернативи. Пан Льюїс рекомендує italki.com - мовну 

соціальну мережу, яка об’єднує носіїв мови, вчителів та студентів. 

 Серед інших популярних ресурсів – lang-8.com . 

https://www.italki.com/
http://lang-8.com/
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Лайфхаки, які допоможуть легко вивчити 

будь-яку мову 

 

http://studway.com.ua/vivchity-movu/  

12 ПОРАД, ЯК ШВИДКО ВИВЧИТИ 

АНГЛІЙСЬКУ І ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ 

ОНЛАЙН 

 

http://tvoemisto.tv/news/12_porad_yak_shvydko_vyvchyty_an

gliysku_66614.html 

5 ПРОСТИХ ПОРАД: ЯК ШВИДКО 

ВИВЧИТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ 
 

http://charivne.info/news/5_prostikh_porad_yak_shvidko_vivchi

ti_inozemnu_movu__ 

Як швидко вивчити іноземну мову? Поради від 

YOLO експертів 

 

http://yolo.if.ua/ru/yak-shvidko-vivchiti-inozemnu-movu-poradi-

vid-yolo-ekspertiv/ 

64 порад, я к вивчити англійську мову 

швидко і ефективно 
http://myvic.com.ua/64-poradi-yak-vivchiti-angliysku-movu-

shvidko-efektivno 

 

Список використаних джерел 

1. Шиян Т.В. (2016). Зміст крос-культурної комунікації у викладанні 

англійської мови. Взято з: 

http://fif.at.ua/publ/avtori/shijan_t_v/zmist_kros_kulturnoji_komunikaciji_u_viklada

nni_anglijskoji_movi/79-1-0-158  
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ЧИСТА ЕНЕРГІЯ 

 
Ми живемо в світі, який розвивається кожного дня. Але весь цей розвиток 

потребує величезну кількість енергії! Безсумнівно, у міру того як викопне і 

ядерне паливо вважають все більш брудним і непотрібним, росте попит на 

більш екологічні і безпечні відновлювані джерела енергії. Сонце, вітер, вода, 

хвилі і приливи, температура планети — все це надає барвисті альтернативи 

поновлюваних джерел енергії. І саме головне, що це людині до снаги. Зараз я 

пропоную вашій увазі деякі цікаві методи отримання чистої енергії! 

 Офіс AGL Docklands  

Сонячні панелі можна побачити на даху офісу Docklands AGL Energy в 

Мельбурні, Австралія. Сонячна система на даху покриває 20 000 квадратних 

метрів і виробляє близько 110 000 кВт електроенергії на рік. 

http://studway.com.ua/vivchity-movu/
http://fif.at.ua/publ/avtori/shijan_t_v/zmist_kros_kulturnoji_komunikaciji_u_vikladanni_anglijskoji_movi/79-1-0-158
http://fif.at.ua/publ/avtori/shijan_t_v/zmist_kros_kulturnoji_komunikaciji_u_vikladanni_anglijskoji_movi/79-1-0-158
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 PS10 

Сонячний завод PS10 в Санлукар-ла-Майор за межами Севільї, Іспанія, 

був першою комерційною сонячної вежею у світі, побудованої іспанською 

компанією Solucar. Він може забезпечити електрикою до 6000 будинків. 

 

 
 

 Енергетична станція Nesjavellir 

Геотермальна енергетична станція Nesjavellir (NGSP) — це друга за 

розмірами геотермальна станція в Ісландії, розташована біля Тингвеллира та 

вулкана Хенгилл. Станція виробляє близько 120 МВт електричної енергії та 

подає 1100 літрів гарячої води (82-85 градусів) в секунду. 
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 WS-4B 

Чотири вітряні турбіни з вертикальною віссю обертання з гвинтовим 

ротором Savonius на станції Та Чжиньшан в Китаї. 4B добре підходить для 

масштабного розгортання в суворих вітряних умовах у віддаленій місцевості 

або на воді, якщо необхідний електричний вихід середньої потужності. 

 
 

Отже, ми бачимо, що вже існують шляхи вирішення проблем з енергією. І 

особисто мене тішить те, що це екологічно-чисті методи, які не впливають на 

природу. Але ми не стоїмо на місці, тому, можливо, це тільки початок! 
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СУЧАСНИЙ ГОРОСКОП І 13 ЗНАК ЗОДІАКУ 

Всі ми звикли до звичних нам 12 знаків зодіаку. І кожний з нас 

впевнений, що має свого покровителя, залежно від дати народження. Але не все 

так просто. Зараз ми живемо по пророцтвам давніх шумерів, і навіть не 

здогадуємося як ми помиляємося. 

Впливова міжнародна група астрономів вимагає провести кардинальну 

реформу традиційного розподілу небесної сфери та запровадити додатковий і 

13-й за рахунком знак зодіаку. 

NASA SpacePlace дає коротку довідку, що таке зодіак і зодіакальні 

сузір'я. 

Зодіак (з грецької, «коло з тварин») - це пояс біля екліптики, по якій 

відбувається видимий річний рух Сонця, а також послідовність ділянок, на які 

ділиться цей пояс. У той час як Сонце рухається майже строго по екліптиці, а 

різні сузір'я періодично зміщуються на північ від або на південь від екліптики. 

Коли зароджувалася астрологія екліптика проходила через 12 сузір'їв: Овен, 

Телець, Близнюки, Рак, Лев, 

Діва, Терези, Скорпіон, 

Стрілець, Козеріг, Водолій, 

Риби. 

Коли Земля, Сонце і 

сузір'я знаходяться 

приблизно на одній уявної 

лінії, то астрологи 

вважають, що в цей час 

«Сонце знаходиться в 

такому-то сузір'ї». 
Зірки зодіакального 

сузір'я, як і наше світило, не 

стоять на місці. І тепер 

щороку наше світило 

перетинає райони вже не 12, 

а 13 сузір'їв! Приблизно дві 

тисячі років тому в список 

зодіакальних сузір'їв 

mailto:Vladislavmetalcore@gmail.com
mailto:hudoliy.ivan@gmail.com


 
 

 
121 

увійшов Змієносець. 

Знак отримав назву Змієносця - за однойменним сузір'ям.  

Міфологічно, сузір'я Змієносця з'явилося на небі на честь 

старогрецького бога медицини і лікування Ескулапа. За переказами, мати 

Ескулапа Меніппа полюбила бога Сонця Аполона. Але Меніппа не залишилася 

вірною йому, вона, будучи вагітною, полюбила простого смертного. За зраду 

Аполон вразив її 

блискавкою, а дитину, яку 

він встиг врятувати, кинув 

напризволяще. Місцевий 

пастух Арестан випадково 

виявив дитя, і дав йому 

притулок. 

Подорослішавши, Ескулап 

пішов на навчання до 

мудрого кентавра Хірона, 

який навчив його 

користуватися цілющими 

травами, спілкуватися зі 

всезнаючими зміями, 

лікувати. Одного разу на 

о. Хіос Ескулап був покликаний воскресити легендарного мисливця Оріона, 

якого смертельно вкусив у п'яту скорпіон. Тут стривожився володар підземного 

царства Аїд, що Ескулап забирає в нього тіні померлих, і поскаржився Зевсові. 

Зевс блискавкою вбив Ескулапа, а потім перетворив Оріона, Скорпіона і 

Змієносця (Ескулапа) у сузір'я. 
Нинішня структура зодіакальних знаків, що складається з 12-і сузір'їв, 

ґрунтується на системі, виробленій ще в Стародавньому Вавилоні. У результаті, 

на думку групи астрономів, виникла необхідність відновити найдавніший 

принцип розділу небесної сфери залежно від місця розташування Сонця і 

додати 13-й знак зодіаку - Змієносця. 

Під новий знак потрапляють ті, хто народився між 30 листопада та 17 

грудня. Водночас скоротиться кількість днів в інших знаках, а частина людей 

буде змушена змінити своїх небесних покровителів. 

Слід зазначити, що деякі астрологи вже працюють з новим знаком і 

вважають його особливим, таким, що здійснює зв'язок між тлінним і небесним 

світами. Не маючи офіційного статусу, він вважається на сьогоднішні 

«невидимим зодіакальним знаком». Однак це його положення може 

найближчим часом змінитися і Змієносця включать до нового розподілу 

небесної сфери між Скорпіоном і Стрільцем. 

За даними Міжнародного астрономічного союзу подібне положення 

збережеться ще півтора століття, а потім список знаків зодіаку доведеться знову 

переписувати - з нього доведеться «вигнати» Скорпіона. 
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А ось класичні 12 знаків зодіаку, які визначили ще стародавні шумери, 

знову стануть актуальними лише через 24 тисячі років. 

Міжнародний астрономічний союз пропонує переписати нинішню 

зодіакальну таблицю і поділити рік наступним чином: 

Сузір'я 
Тривалість згідно даним міжнародного астрономічного 

союзу на початок XXI століття 

Овен 18 квітня - 13 травня 

Телець 14 травня - 21 червня 

Близнюки 22 червня - 20 липня 

Рак 21 липня - 10 серпня 

Лев 11 серпня - 16 вересня 

Діва 17 вересня - 30 жовтня 

Терези 31 жовтня - 23 листопада 

Скорпіон 24 листопада - 29 листопада 

Змієносець 30 листопада - 17 грудня 

Стрілець 18 грудня - 20 січня 

Козеріг 21 січня - 16 лютого 

Водолій 17 лютого-11 березня 

Риби 12 березня - 17 квітня 

 

Здивовані? Збентежені? Звісно, треба якийсь час аби до цього звикнути. 

Але є і другий варіант, трішки почекати. Бо як говорилося вище, через 24 тисячі 

років все стане на свої місця. Саме головне не засмучуватися і йти далі, бо якщо 

ви робите добрі справи, то ваш покровитель, ким би він не був, не залишить вас 

у біді. 

Учені підкреслюють, що астрологія - це не наука, і немає жодних 

підтверджень тому, що дата народження може впливати на майбутнє людини. У 

NASA також жартують, що поява 13-го знаку зодіаку ніяк не вплине на ваш 

гороскоп - його точність як була, так і залишиться нульовою. 
На жаль, частина населення не припинить від цього шукати магічні 

поради для свого життя. Наприклад, 21% жителів Великобританії читають 

гороскопи «часто» або «дуже часто», а 25% респондентів вважають астрологію 

«дуже науковою» дисципліною. Дивно, але навіть в наукових журналах іноді 

публікуються наукові роботи, присвячені астрології. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 

У сучасну епоху глобалізації створюються нові ціннісні орієнтири, 

формуючи полікультурний соціум, визначається структура політичних, 

соціальних, культурних відносин, що суттєво впливають і на освітні процеси. У 

зв’язку з цим значно актуалізуються проблема реформування вищої освіти, 

викликана інтеграційними явищами, які пов’язані з Болонським процесом.  

Термін «Болонський процес» позначає комплекс форм міждержавної 

діяльності на рівні уряду, міністерств освіти та науки, так званих «Міністерств 

по справам Європи», ЮНЕСКО, інших позаурядових організацій, спрямованих 

на виробку загальних для всіх європейських країн методів управління системою 

вищих навчальних закладів. 

Україна намагається ввійти як активний суб’єкт в науковий і освітній 

простір Європи. Тому формулюються концепції щодо модернізації освітньої 

діяльності в контексті європейських вимог. 

Водночас участь системи вищої освіти України в Болонських 

перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових 

якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 

стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до 

надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. 

Єдиною можливістю для України потрапити в коло країн з високим 

рівнем конкурентоспроможності національних економік є перехід від 

екстенсивного використання людських ресурсів з низьким рівнем базової 

професійної підготовки до інтенсивного використання висококваліфікованої 

робочої сили, адаптованої до умов соціально орієнтованої економіки 

інноваційного типу. 

Для досягнення цієї мети в Україні необхідно забезпечити належні 

інвестиції у систему вищої освіти і підвищення кваліфікації, а також домогтися 

прискорення прогресу у вирішенні фундаментального завдання модернізації 

https://uamodna.com/articles/nasa-zayavylo-pro-13-y-znak-zodiaku-panika-v-zhinochyh-zhurnalah/
https://uamodna.com/articles/nasa-zayavylo-pro-13-y-znak-zodiaku-panika-v-zhinochyh-zhurnalah/
baliuk.vika@gmail.com
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національної системи освіти, щоб кожен громадянин міг отримувати нові 

знання, необхідні навички та компетенції в процесі навчання впродовж життя.  

До переваг зараховують: мобільність, тобто можливість членів 

освітянського простору продовжувати навчання в інших країнах, можливість 

завдяки стандартизації дипломів працевлаштовуватись в інших країнах; 

вільний вибір предметів студентами; збільшення ролі студентського 

самоврядування; переорієнтацію на роботу студента протягом всього семестру, 

а не на іспитовій сесії. 

В рамках Болонського процесу запроваджено кредитно-модульну системи 

ECTS. ECTS (European Communiti Course Credit Transfer System - Європейська 

система трансферу оцінок) – це методична система, яка пропонує спосіб 

вимірювання та порівняння навчальних досягнень студентів і переведення їх з 

одного інституту до іншого. 

В основу система ECTS покладено визначення обсягу роботи студентів, 

потрібного для участі у програмі. Вона орієнтована на спеціалізовані умови 

вивчення результатів навчання та вимірювання необхідної компетенції. 

ECTS полегшує ознайомлення зі змістом навчальної програми, порівняння 

навчальних програм для студентів як місцевих, так і іноземних. ECTS підвищує 

мобільність студентів і академічне визнання освіти, з її допомогою 

університети створюють і порівнюють між собою навчальні програми. ECTS 

можна використовувати у будь-яких програмах і методах. 

Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі 

стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та 

пізнавальне значення. 

Ми починаємо рух до Болонського процесу. На цьому шляху важливо, 

щоб нас не спіткала небезпека. Вона в тому, аби наші перетворення не 

виявилися поверховими, косметичними і не звелися лише до конференцій і 

обговорень. Вони мають бути такими, щоб досягти бажаної мети – надати 

молоді можливість, співпрацюючи з Європою, розбудувати Україну і зробити 

усіх нас громадянами прекрасного європейського континенту. 

 

Редунова Марина Володимирівна  

студентка 37-юп групи ,Коледж управління, економіки і права 
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ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ: 

В ЯКІЙ КРАЇНІ КРАЩЕ ВЧИТИСЯ НА ЮРИСТА? 

 

Стаття про плюси і мінуси юридичної освіти в різних країнах світу. 
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Юриспруденція - популярний напрям в зарубіжному освіті. Велика 

кількість майбутніх юристів прагнуть вступити до престижних закордонні 

університети, щоб отримати глибокі знання в області права, а також диплом про 

вищу освіту міжнародного зразка. 

Якщо ви вирішили вивчати юриспруденцію за кордоном, не варто 

забувати про те, що в кожній країні є свої особливості викладання права, які 

потрібно враховувати при виборі місця навчання. З цієї статті ви дізнаєтеся про 

те, як юриспруденція викладається в Австралії, Новій Зеландії, Англії і США, і 

зможете вирішити для себе - знання, отримані в якій з країн, в найбільшою 

мірою будуть відповідати вашим очікуванням. 

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В АВСТРАЛІЇ 

На території Австралії знаходяться 32 університети, в яких можна вивчати 

юриспруденцію і отримати ступінь бакалавра, магістра або доктора права. 

Випускники правових шкіл Австралії високо цінуються по всьому світу з 

кількох причин. 

По-перше, в цій країні можна отримати дійсно глибокі і фундаментальні 

знання юриспруденції. По-друге, в процесі навчання упор робиться на 

засвоєння не тільки місцевих правових норм, а й на вивчення світового права. І, 

нарешті, австралійські університети видають дипломи міжнародного зразка. 

Все це дозволяє випускникам правових шкіл Австралії успішно працювати по 

всьому світу. 

Університети Австралії різноманітні за своїми традиціями, історії та 

методам викладання. Тут ви можете вступити в традиційний вуз з усталеними 

порядками, а можете вибрати одну з порівняно нових шкіл права, які 

відрізняються сучасним підходом до процесу навчання і активно користуються 

новими методиками. 

Незалежно від того, який вуз ви оберете, вивчення права в бакалавраті 

триватиме близько 3 років, за які ви дізнаєтеся про фундаментальні принципи 

юриспруденції, отримаєте практичні професійні навички, теоретичні знання і 

досвід участі в судових процесах, навчитеся юридичної етики і усвідомлюєте 

роль права в сучасному суспільстві.[1] 

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ 

Як і Австралія, Нова Зеландія з радістю приймає в свої навчальні заклади 

іноземних студентів, а право тут можна вивчати в 9 великих університетах, 

деякі з них були засновані ще в 19 столітті, відрізняються легендарною історією 

і віковими традиціями. На відміну від багатьох країн, вивчення юриспруденції в 

вузах Нової Зеландії починається вже з першого року, тобто ви можете вступити 

до університету після школи, не маючи вищої освіти, і відразу почати вивчати 

право. 

Для тих, хто вже має університетську правова освіта, в місцевих вузах 

передбачені програми магістратури та докторантура з юриспруденції. Відмітна 

особливість програм з вивчення юриспруденції в Новій Зеландії полягає в тому, 

що тут ви можете вивчати не тільки фундаментальне право, а й спеціалізуватися 
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на Спортивному Праві, Праві Мас-Медіа, Комп'ютерному Праві та інших 

областях. 

Крім того, в університетах Нової Зеландії студенти можуть поєднувати 

вивчення юриспруденції з вивченням інших дисциплін і отримати ступінь 

бакалавра в двох областях, в такому випадку навчання триватиме 5 замість 4 

стандартних років. 

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ В АНГЛІЇ 

Як відомо, англійська освіта славиться в усьому світі, а випускники 

місцевих університетів приймаються на престижні посади в десятках країн. 

Вивчення юриспруденції, як однієї з фундаментальних наук, широко розвинене 

в Англії, і сьогодні тут представлено понад 200 програм з вивчення права, 

причому подібні програми пропонують як найстаріші англійські вузи, так і 

молоді, що розвиваються університети. 

Таким чином, якщо ви вирішили вивчати юриспруденцію в Англії, перед 

вам відкривається широкий вибір навчальних закладів і освітніх програм. 

Як і в Новій Зеландії, в Англії не потрібно мати правової освіти для 

вступу до університету і вивчення юриспруденції. Тут ви можете отримати 

ступінь бакалавра, магістра або доктора, а також пройти спеціальні програми 

спеціалізації та підвищення кваліфікації, мінімальна тривалість яких становить 

1 рік. 

Стандартне навчання в бакалавраті займає 4 роки і може бути поєднане з 

вивченням бізнесу, економіки, політики, інженерії або іноземних мов. Крім 

цього, для випускників існує широкий спектр стажувань і спеціалізованих на 

тій чи іншій галузі юриспруденції курсів, які допомагають студентам 

англійських вузів зміцнити свої знання і отримати досвід роботи на 

міжнародній правовій арені. 

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ У США 

Вивчати юриспруденцію з США, як і в Англії, дуже престижно, однак, у 

місцевої системи викладання права є свої особливості, які необхідно 

враховувати. На відміну від перерахованих вище країн, де для вступу на 

юридичний факультет потрібно тільки диплом про середню освіту, 

американські школи права пропонують тільки докторантуру в області 

юриспруденції з подальшим отриманням ступеня Juris Doctor (JD), також 

можливе отримання ступеня Магістра Права, але вже після одержання ступеня 

JD Таким чином, для надходження в будь-яку американську школу права 

необхідний диплом про отримання ступеня бакалавра в будь-якій області, яка 

може ніяк не стикатися з правовими дисциплінами. 

Навчання в правовій школі в Америці тривають 3 роки, при цьому кожен 

рік навчання має свою специфіку, а за весь період навчання студент осягає всі 

можливі теоретичні та практичні аспекти юриспруденції. Важливо пам'ятати 

про те, що кожен штат США має свою систему законодавства, що накладає 

відбиток і на правила, заведені в правових школах, в залежності їх 

розташування. 
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Ще однією особливістю американського правової освіти є те, що 

отримання ступеня J.D. мало для початку юридичної практики. У разі, якщо 

після закінчення університету юрист планує залишитися і працювати в США, 

він повинен подати заяву про початок юридичної практики, а також здати 

державний професійний правовий тест для підтвердження своєї кваліфікації.[2] 
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ВЕБ-САЙТ «ДАВАЙТЕ ПРИВІТАЄМОСЬ!» ЯК ЗАСІБ 

ОТРИМАННЯ КРОСКУЛЬТУРНИХ ЗНАНЬ 

 

Переговори – це процес, у якому одна людина намагається переконати 

іншу змінити свої ідеали чи поведінку; часто одна людина намагається 

переконати іншу підписати певний контракт чи прийняти певне рішення. 

Переговори – це процес, у якому як мінімум два компаньйони з різними 

потребами й поглядами пробують досягти взаємної згоди. Переговори стають 

міжкультурними, коли учасники належать різним культурам й, отже, думають і 

поводяться по-різному. Всі міжнародні переговори є кроскультурними. 

Культурна розмаїтість робить ефективне спілкування більш складним. 

Оскільки іноземці сприймають, інтерпретують й оцінюють світ по-іншому, 

пояснити свої потреби й інтереси в спілкуванні з іноземцями так, щоб вони 

зрозуміли, стає дуже важко, так само як і зрозуміти повністю значення того, що 

вони говорять. 

У мистецтві переговорів, звичайно, важливе місце займають уміння 

правильно привітатися із представниками інших культур. 

mailto:natalkapoltava@ukr.net
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Відмінності культур можуть бути досить істотними і стосуватися мови, 

правил етикету, використання певних засобів спілкування. Взаємодія з 

іноземними партнерами – це завжди зіткнення різних національних культур. 

Саме через неусвідомлення цього при контактах представників різних країн 

відбуваються непорозуміння. На стадії реалізації контактів виявляються певні 

національні особливості, притаманні окремим народам. Ці особливості слід 

враховувати, готуючись до будь-яких переговорів з іноземцями, і відповідним 

чином коригувати свої дії. Так, характерним для поведінки представників 

різних країн під час переговорів відповідно до їхніх національних та 

психологічних особливостей є: 

 для американців – прагнення обговорити не тільки загальні 

підходи, а й деталі, пов’язані з реалізацією домовленостей. Для них типовими є 

мажорний настрій, відкритість, енергійність, не дуже офіційна манера ведення 

переговорів. Водночас вони поводяться впевнено і прагнуть домінувати, 

вважаючи, що їхня позиція єдино правильна; 

 для французів – приділення уваги попереднім домовленостям та 

попередньому обговоренню проблем. Часто вибирають конфронтаційний стиль 

взаємин. Вони прагнуть використовувати французьку мову як офіційну під час 

переговорів; 

 для німців – бажання вести переговори тільки тоді, коли впевнені у 

позитивному вирішенні проблеми. Вони докладно виробляють свою позицію, 

поетапно обговорюють питання. Німці дуже пунктуальні, дотримуються 

суворої регламентації поведінки. Для них мають значення статус, титули і 

звання людей, що беруть участь у переговорах; 

 для представників арабських країн – увага до дрібниць, яким іноді 

інша сторона не приділяє уваги. Труднощі й конфлікти під час переговорів 

іноді виникають через їхню звичку торгуватися, а також тому, що вони 

побоюються, що їх можуть зневажати і ними хочуть керувати. 

Отже, ми вирішили, що привітання в нашій час бувають різні і ми 

повинні знати як правильно привітатися та вести особливо важливі переговори. 

Знання різних способів спілкування дають нам змогу зануритися у важливий 

для нас процес переговорів. Наприклад такі особливості спілкування потрібні 

на будь-якій конференції. Конференція – найбільш поширена форма 

обговорення різних питань між офіційними та неофіційними представниками 

кількох країн. Зазвичай вони проводяться для обговорення спільних питань, або 

питань, які потребують узгодження всіх учасників. 

Отримати кроскультурні знання допоможе відвідування спеціальних веб-

сайтів. Один з таких сайтів, розроблених нами у межах виконання 

кроскультурного веб-квесту на уроках з інформатики, поповнив Всесвітню 

павутину і допоможе вам зрозуміти, як правильно вітатися з різними народами. 

Наш сайт присвячений привітанням у різних країнах. Сайт має назву: 

“Давайте привітаємося!”: https://sites.google.com/view/davayte1pruvitayemosy3/ 

 

https://sites.google.com/view/davayte1pruvitayemosy3/
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Сторінки сайту присвячені для тих, хто хоче навчитися впевнено, розкуто 

і вільно триматися в будь-якому суспільстві і компанії. А для цього, без 

сумніву, слід оволодіти мистецтвом етикету спілкування. Етикет – це кодекс 

правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.  

З чого починається спілкування? Загальновідомо, будь-яке знайомство, та 

і взагалі будь-яке спілкування починається з привітання. 

Особливості привітання у різних країнах світу – теж інформація зі 

сторінок нашого сайту. Адже для того, щоб вміти гарно привітатися в різних 

ситуаціях потрібно знати як вітаються і які традиції мають різні народи нашого 

світу. 

Етикет є теж невід’ємною частиною спілкування. Знання традиційної 

культури поведінки не тільки дає нам можливість нормально спілкуватися з 

представниками інших національностей, а й вчить поважати чужі звичаї, якими 

б дивними і безглуздими вони не здавалися б на перший погляд. Початку 

спілкування передує стадія орієнтації, коли кожен партнер вибирає свою 

тактику поведінки. Для того щоб здійснити такий вибір, необхідно врахувати 

цілий ряд параметрів комунікативної ситуації, і в першу чергу співвіднести свій 

статус зі статусом партнера. При оцінці комунікативних статусів виступають 

такі ознаки, як стать, вік, суспільне становище, національна та конфесійна 

приналежність, родинні зв'язки або їх відсутність, ступінь знайомства та деякі 

інші. У кожному конкретному випадку одні ознаки актуалізуються, інші ж 

нейтралізуються. Зрозуміло, що актуалізуються відмінності, а нейтралізуються 

збіги. Чим більше ознак, за якими учасники спілкування «не співпадають», тим 

зазвичай вище ступінь етикетні ситуації та обов'язковість дотримання правил. 

Етикетні поведінку в самих різних народів світу, незважаючи на зовнішні, 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82


 
 

 
130 

впадають в очі відмінності, має багато подібні риси. Свого роду універсаліями є 

деякі жести привітання, пози високою і низькою престижності, певні способи 

ритуалізованние вираження емоцій, ціннісної оцінки простору, а також такі 

явища, як гостинність та обмін дарами. Здається, що цей список міг би бути 

розширений. Коли говорять про діловий етикет, мають на увазі встановлений 

порядок поведінки, який відповідає конкретній ситуації ділового спілкування і 

задовольняє всіх його учасників. Тобто діловий етикет розглядають як форму 

ділового спілкування, яка допомагає орієнтуватися в ситуаціях, що 

повторюються. Коли говорять про діловий етикет, мають на увазі встановлений 

порядок поведінки, який відповідає конкретній ситуації ділового спілкування і 

задовольняє всіх його учасників. Тобто діловий етикет розглядають як форму 

ділового спілкування, яка допомагає орієнтуватися в ситуаціях, що 

повторюються. 

На важливих офіційних переговорах потрібно вміти користуватися і знати 

про мовленнєвий етикет. Мовленнєвий етикет – це реалізація мовного етикету в 

конкретних ситуаціях спілкування, вибір мовних засобів вираження. 

Мовленнєвий етикет – це правила мовленнєвої поведінки, прийняті 

національним колективом мовців. Він охоплює стійкі формули спілкування 

(слова, словосполучення, мовні звороти- кліше) у ситуаціях установлення 

контакту із співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій 

тональності. Мовленнєвий етикет – це застосування мовного етикету в 

конкретних актах спілкування. Для постійних системних відношень потрібно 

знакти культуру та традицію спілкування народів. Для сукупності правильного 

спілкування існує етикет спілкування. Спілкувальний етикет – це система, яку 

мовці відтворюють за правилами, узвичаєними в певній мовній спільноті. Йому 

властива національна своєрідність, ідіоетнічність. В українців, наприклад, 

здавна існує шаноблива форма звертання на Ви до старших за віком, посадою, 

незнайомих, до батьків. 
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КРОСКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА 

 

Природа, в гранично широкому значенні - усе суще, існуюче в 

нескінченному різноманітті своїх проявів. У цьому сенсі поняття "природа" 

виступає як синонім понять Всесвіт. Природа є основним ресурсним джерелом 

матеріального життя суспільства, його виробничої сфери, що унеможливлює 

розмежування таких сфер людського життя, як суспільство і природа. Загалом 

історія розвитку суспільства постає як продовження розвитку природи. Отже, 

людина живе не тільки у природному, а й у суспільному середовищі. Вона 

змінює та перетворює природне середовище відповідно до своїх потреб, здатна 

добре прилаштовуватися до різних природних умов. У процесі науково-

технічного розвитку останніх століть ставлення людини до природи набуло 

суто споживчого характеру, що й стало причиною екологічних проблем 

сучасності. [1] Суспільство - в широкому сенсі використовується у 

філософській і соціологічній літературі для позначення усієї сукупності форм 

спільної діяльності людей, що історично склалися. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
mailto:natalkapoltava@ukr.net
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Суспільство має узгоджуватися з людською природою, воно становить 

так звану другу природу, або культурне середовище. Людина — єдина істота, 

яка не має визначеної екологічної (природної) ніші і здатна пристосовуватися 

до різних природних умов. Тому вона створює власний світ, перетворюючи 

природу. У суспільстві, як і в природі, є об'єктивні закономірності, хоча і 

здійснюються вони через людську діяльність. Якщо в природі діють сліпі 

природні сили, то в суспільстві — люди, наділені свідомістю і волею. 

Закономірності розвитку суспільства є закономірностями людської діяльності. 

їхнє пізнання є основною метою суспільствознавства як науки, що має не менш 

важливе значення, ніж природознавство. 

Природа є необхідною умовою матеріального життя суспільства, зокрема 

фізичного і духовного життя людини, джерелом ресурсів, що 

використовуються у виробництві, одночасно вона є і середовищем існування 

суспільства. Єдність суспільства і природи обумовлюється процесом 

матеріального виробництва. Історія розвитку суспільства є продовженням 

історії розвитку природи. Єдність історії природи і суспільства є 

"вертикальним" зрізом єдності природи і суспільства. Історія природи виявляє 

внутрішню суперечливість і роздвоюється на історію неолюдненої, 

досуспільної природи та на історію природи, що увійшла в сферу діяльності 

людини, тобто на історію олюдненої природи. Разом з тим і історія суспільства 

не обмежується лише власною суспільною історією, тобто історією існуючого 

суспільства, вона охоплює також і шлях становлення, формування суспільства  

Щоб зрозуміти і дослідити матеріальну систему "суспільство — природа", 

необхідно враховувати всю сукупність зв'язків, взаємовпливів і взаємовідносин, 

що утворилися й існують у географічній оболонці Землі. Її компоненти 

утворюють єдине й нерозривне ціле і є особливим явищем природи. 

Географічна оболонка складається з атмосфери, літосфери, гідросфери і 

біосфери. В цій оболонці відбуваються різноманітні процеси з неорганічними і 

органічними речовинами; матерія зазнала складної еволюції, внаслідок чого 

з'явились різноманітні форми життя, вищою з яких є людське суспільство. 

Внаслідок впливу атмосфери та живих організмів на літосферу виник родючий 

поверхневий шар земної кори — грунт, який широко використовується 

людиною в практичній діяльності, сільськогосподарському виробництві. Дія 

людини спрямована і на глибокі шари літосфери — надра, які необхідні для 

забезпечення сировиною різних галузей промисловості.[3] 

Водні ресурси планети в рідкому, газоподібному і твердому станах 

становлять 1,6 млрд. куб. км. Це 1/800 об'єму Землі. Гідросфера є досить 

рухливим елементом географічної оболонки. Вода в природі переходить з 

одного стану в інший і здійснює кругообіг та циркуляцію.[2] 

Термін "біосфера" вперше застосував австрійський геолог Є.Зюсс (1875), 

називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. 

Висновок: провадження у виробництво найновіших досягнень науки і 

техніки, поява нових технологій, енергоджерел і матеріалів призвели до 

революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-
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технічної революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив 

має суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні 

явища. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва 

сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному 

користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів 

харчування і т.ін. З іншого — забруднюється природне середовище, 

знищуються ліси, посилюється ерозія грунтів, випадають кислотні дощі, 

зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров'я людей тощо. 

Зростаючі потреби суспільства і виробництва обумовлюють подальше 

прискорення темпів науково-технічного прогресу. Цілком зрозуміло, що чим 

вищий історичний етап розвитку суспільства, тим більшою мірою стан 

природного середовища детермінується цілепокладаючою людською 

діяльністю. Поглиблення і розширення масштабів такої діяльності можуть 

призвести до глобальних суперечностей у розвитку цивілізації, які можна 

подолати лише шляхом проведення докорінних змін у рамках розвитку самого 

суспільства. І саме ми повинні турбуватися про майбутнє нашої планети, 

використовуючи досвіт європейських країн. 
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КРОСКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ У ВИВИЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ СТУДЕНТАМИ 

 

Неприйняття ідей монокультурної освіти веде до пошуку інших 

педагогічних рішень проблем мультикультурного соціуму. Такий пошук, пише 
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швейцарський педагог Л. К. Нкаке, покликаний сприяти взаєморозумінню і 

повазі духовних цінностей субкультур, формуванню "громадян світу". 

На противагу ідеям монокультурної освіти педагоги Росії, Західної 

Європи та Північної Америки в кінці XX - початку XXI ст. запропонували 

концепцію кроскультурної освіти (inter-cultural (cross-cultural) education - англ., 

L'education interculturelle - фр.). 

Західні теоретики розглядають міжкультурну освіту як важливий спосіб 

зняття міжнаціональних конфліктів в школі і суспільстві. 

Коли ми починаємо вивчати іноземну мову, ми стикаємось із багатьма 

різноманітними припущеннями, які відрізняються від наших власних. Разом з 

вивченням мови ми змушені вивчати культуру, порівнюючи її з рідною 

культурою і досліджуючи відмінності у житті та ментальності представників 

різних культур. Таким чином, вивчення іноземної мови примушує студентів 

відкривати для себе внутрішній світ іншої культури. 

Традиційно, акцент завжди робиться на вивчення цільової культури – у 

нашому випадку американської та британської. Вивчається життя людей, 

функціонування установ, надається інформація про географію, клімат, відомих 

людей, традиції країни, мова якої вивчається. Це відбувається, в основному, з 

метою сприяння інтеграції студентів у суспільство цільової країни. 

Культурні аспекти завжди розглядаються як основні у процесі вивчення 

іноземної мови. У процесі вивчення/викладання іноземної мови критично 

важливою є “переорієнтація мислення та світосприйняття”. Вивчення іноземної 

мови є частиною процесу культурної асиміляції і успіх або провал у цьому 

процесі напряму залежать від можливості людини переходити від статусу 

“турист” до статусу “громадянин”. 

Аналіз того, як різниця в культурних аспектах впливає на комунікацію 

має бути відправною точкою для розвитку соціокультурної компетентності 

студентів. Завдяки цьому студенти можуть почати розуміти як реалізується 

англомовна культура і, як наслідок, почати розвивати обізнаність культурними 

аспектами комунікації. Використання цих знань та вмінь в результаті приведе 

до більш високого рівня володіння іноземною мовою. 

Одним із важливих аспектів усного мовлення є усвідомлення реального 

середовища, в якому відбувається акт комунікації. Навчити цього усвідомлення 

можливо завдяки використанню телебачення та відео на заняттях з англійської 

мови. Наприклад, дивлячись фрагмент відеофільму із вимкненим звуком, 

студенти помічають схоже та відмінне між їхнім середовищем і тим, що на 

екрані. Відеофільми надають широкий спектр реальних життєвих середовищ, 

що може бути ефективно використаним у процесі навчання. 

Усвідомлення ситуації та контексту спілкування дуже важливі для 

процесу розуміння мовленнєвого висловлення. У процесі слухання для 

студентів важливо зосереджуватись на контексті. Якщо студенти не 

усвідомлюють контекст, вони будуть мати труднощі у розумінні мовлення. 

Викладач має націлити студентів на контекст заздалегідь, наприклад 

використовуючи тематичні слайди. Студенти розглядають слайди і роблять 
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певні припущення, а потім у процесі слухання роблять висновки щодо 

правильності цих припущень. 

Разом із аналізом контексту, важливо аналізувати соціальну поведінку 

героїв, яка відбиває існуючі у суспільстві правила, цінності та систему 

відносин. Цей вид діяльності можна виконати шляхом усного обговорення із 

студентами, або через заповнення анкет. 

Ще один із прагматичних аспектів, важливим для усвідомлення 

студентами, є невербальна комунікація. Вважається, що більш ніж 65 % 

соціального контексту передається завдяки невербальним знакам, а деякі вчені 

стверджують, що невербальна комунікація забезпечує усвідомлення до 90 % 

метатексту. 

На заняттях з іноземної мови важливо надавити інформацію про різниці у 

поведінці представників різних культур. Наприклад, британці в основному 

використовують менше жестикуляції, стоять на більшій відстані від 

співрозмовника, виглядають менш впевнено, ніж представники 

латиноамериканської культури. Це відбиває глибинну різницю між культурами 

стосовно рівня та способів виразу емоцій. 

Важливим елементом прагматичної компетентності студентів є їх 

усвідомлення адресата. Перш ніж почати створювати письмовий текст чи 

промову студенти мають проаналізувати контекст комунікації та цільову 

аудиторію. 

Розвиток соціокультурної компетентності студентів, які вивчають 

іноземну мову, має включати аналіз цінностей та вірувань народу, мова якого 

вивчається, його культурного підґрунтя, стилю життя, а також має бути 

спрямованим на розвиток толерантності. 

Нарешті, викладач має звертати увагу на проблеми стереотипного 

мислення, расизму та дискримінації. Кроскультурні порівняння самі по сомі 

мають ризик стереотипізації, тому важливо не робити акценти на позитивних 

або негативних рисах культур, порівнюючи їх між собою і роблячи певні 

висновки. Викладач має наголошувати, що не існує поганих або гарних культур 

і постійно знижувати ризик виникнення стереотипів. 

Отже, для студентів, які вивчають іноземну мову у своїй країні, більш 

важливим є зосереджуватись на інших, не тільки англомовній, культурах, 

розвиваючи широку кроскультурну компетентність. Це додасть усвідомлення 

того, як культура впливає на спілкування англійською мовою. 
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СОНЦЕ І МІСЯЦЬ У ЛЕГЕНДАХ НАРОДІВ СВІТУ 

 

Споконвіків в усіх народів світу Сонце було чи не найвищим божеством: 

Йому поклонялися ,приносили в жертву рослин, тварин і навіть людей на знак 

пошани, про нього писали вірші, з нього малювали картини. 

Сонце було центром усього. Але ж, говорячи про Сонце, слід згадати й 

нічне світило – Місяць. Місяць вважали другим божеством після Сонця. 

Народи тісно пов’язані з природою, чекали від нього милостивих дарів – 

урожаю й достатку, гарної погоди й свіжого дощу або ж кари – негоди, бурі, 

граду. 

У багатьох доісторичних і античних культурах Сонця шанувалося як 

божество. Культ сонця посідав важливе місце в релігіях цивілізації єгиптян, 

інків, ацтеків. 

Наші пращури не знали, що Сонце єдина зірка, навколо якої планети, їх 

супутники, карликові планети, астероїди, метеорити, комети й космічний пил. 

Тому первинні знання про небесне світило носили фантастичний і казковий 

характер. 

Є міфи, які нас найбільше вражають своїм змістом. Ось деякі з них. 

 Єгипетський Ра 

 

Ра - давньоєгипетський бог сонця, верховне 

божество давніх єгиптян. Центром культу Ра був 

Геліополь, де його втілювали птахи Фенікс, бик 

Мневіс і обеліск Бен-Бен. Згодом культ бога Сонця 

поширився на всю країну і фараони стали іменувати 

себе синами Ра. 

 

 Віцліпуцлі - бог Сонця і Війни в ацтеків 

Віцліпуцлі - бог сонця, бог війни і 

національний бог ацтеків, покровитель міста 

Теночтітлан. Ім'я бога в перекладі означає 

«колібрі півдня» і пов'язане з тим, що птах 

колібрі уособлює сонце у багатьох племен 

Центральної Америки. 
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Ацтеки вірили, що Віцліпуцлі постійно бився з темрявою і потребував 

постійного поповнення сил за допомогою жертвопринесення, які дозволяли 

Сонцю протриматися ще один 52-річний цикл. 

 

 10 сонць 

Згідно зі старокитайським міфологічним 

уявленнями, існувало не одне Сонце, - а десять. 

Вони жили на гілках дерева фусан (шовковиця) і 

виходили на небо по черзі. Одне з сонць сідало в 

палаючу колісницю, запряжену шісткою драконів, 

і спрямовувалося в небеса. 

Але одного разу з гілок величезної 

шовковиці, яка росла на самому краю світу - в 

сяючій долині, всі десять сонць піднялися в небо. І 

тоді настала спека.. Небезпека загрожувала не 

тільки людям і тваринам - сама Земля могла 

загинути. Потрібно було терміново навести порядок на небесах. 

І тоді могутній імператор Китаю взяв чарівний лук, стріли якого летіли 

так далеко, що губилися в неосяжній глибині простору, і передав його 

влучному і сильному стрілку І. 

Удостоєний такої честі І по черзі підстрелив всі дев'ять сонць і 

залишилося на небосхилі тільки одне Сонце, чиї промені не були 

смертоносними для людей. Земля була врятована! 

 

 Ірландський луг 

Луг (у перекладі з ірланд. "сяючий") - юний бог 

Сонця в шоломі, зі списом і з чарівним псом. Ці 

атрибути захищають і самого Луга і тих, хто 

просить його про допомогу. Луг з Божественною 

любов'ю допомагає людям розвивати в собі 

внутрішнього чарівника. Він також асоціюється з 

родючістю і забезпечує щедрий річний урожай. В 

кельтських легендах говориться, що Луг був 

чудовим ремісником, поетом, цілителем і взагалі 

майстром на всі руки. 

 Скандинавський бог Сонця 

 Фрейр тобто "пан" - у скандинавській 

міфології мудрий, добрий бог, володар 

моря, повітря, сонця, дощу і земної 

рослинності, до якого зверталися з 

благаннями мир і родючість. Як 

розповідають старі легенди Фрейр 
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допомагає всім в нещастях і ні до кого не ставиться вороже. 

Скандинавські казки розповідають, що Фрер їздив на золотисто-

жовтому вепрі Гуллінбурсті ("золотощетинний"). А ще в нього був чудовий 

корабель Скідбландір - найкращий у Скандинавії. 

 Ліза і Маву 

Народ Фон, що населяє південну частину Беніну і 

народ Еве, що проживає на територіях Гани, Того і 

Беніну - вважають Лізу, сонячне божество, і Маву, 

місячне божество, близнюками. 

Маву живе на заході, царює вночі, а Ліза 

живе на сході і головна вдень. Місячні і сонячні 

затемнення викликані відносинами Маву і Лізи. 

Маву уособлює мудрість світу, Ліза - силу. 

Отже, Сонце і Місяць у ролі божеств відіграли велику роль у культурі та 

релігії стародавніх на родів і залишили велику фольклорну спадщину своєму 

народові. 
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СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

 

1. Програми збереження здоров'я у різних країнах досить різноманітні. У 

США останні роки здоровий спосіб життя став культом. Мільйони американців 

прагнуть підтримувати своє здоров'я на найвищому рівні. В цьому їм 

допомагають безліч розроблених науковцями програм і методик з бігу, ходьби, 
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аеробіки, раціонального харчування, попередження шкідливих звичок. 

Більшість американців віддають перевагу фізичним вправам, засобам боротьби 

зі стресом та раціональному харчуванню. У Фінляндії оздоровча освіта 

відбувається на курсах "Формування навичок здорового способу життя"; в 

Австралії на курсах "Навчання раціонального використання вільного часу"; у 

Японії на курсах "Навчання здорового способу життя".Здоровий спосіб життя, 

його соціальні аспекти, створення ефективної системи фізичного виховання, 

починаючи з дитячого садка, викликає підвищений інтерес і в інших 

країнах.Також існують інші програми збереження і зміцнення здоров'я 

підростаючого покоління. Так, у США прийнята державна програма "Здоров'я 

людини 2000" (1991). У розділах програми "Здоров'я людини 2000", що 

стосуються фізичної культури і здоров'я, чітко і лаконічно сформульовано 

філософські засади, покладені в основу програми "Кожен може". Програма 

вимагає, щоб фізично сформована людина володіла необхідними руховими 

навичками й уміннями, впевнено і правильно виконувала вправи з 

використанням різних форм рухової активності і оздоровлення, розуміння 

переваги взаємопоєднання і взаємодоповнення здоров'я і гарного 

самопочуття.Україна активно сприйняла світові тенденції відносно поліпшення 

стану здоров'я населення через освіту. Серед найважливіших стратегічних 

завдань національних програм "Освіта. (Україна XXI століття)", "Діти 

України", "Здоров'я через освіту" були визначені всебічний розвиток людини і 

становлення її духовного, психічного та фізичного здоров'я. Починаючи з 1994 

року, в школах України почалось викладання валеології, а в 1995р. Україна 

взяла участь у міжнародному проекті "Європейська мережа шкіл сприяння 

здоров'ю". 

На вирішення проблем профілактики та формування здорового способу 

життя спрямовані окремі положення закону "Про загальну середню освіту 

(1999), які стосуються навчання навичок здорового способу життя, а також 

"Про рекламу" (1996), що обмежують рекламу шкідливих для здоров'я товарів. 

В Україні розроблено і затверджено Концепцію державної політики у сфері 

здійснення контролю над тютюном (2001), успішно впроваджується 

Комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації" (1998), 

"Національна програма патріотичного виховання населення, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства" (1999). 

2. Науковці вважають здоров’я категорією не тільки біологічною, а й 

глибоко соціальною та психологічною, регульованою і керованою як 

соціальними інститутами, так і самою особистістю [156, с.10]. 29 На кожному з 

рівнів здоров’я людини має свої особливості. Здоров’я на біологічному рівні 

пов’язано з організмом і залежить від динамічної рівноваги функцій всіх 

внутрішніх органів, їх адекватного реагування на вплив навколишнього 

середовища; на психічному рівні пов’язане з особою і залежить від таких 

особистісних характеристик, як емоційно-вольова і мотиваційно-потребова 

сфери, від розвитку її самосвідомості, усвідомлення цінності власного 
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здоров’я; на соціальному рівні пов’язане з впливом на особистість інших 

людей, суспільства в цілому і залежить від місця і ролі людини в 

міжособистісних стосунках, від морального здоров’я соціуму загалом. 

Соціальне здоров’я формується під впливом батьків, друзів, однокурсників у 

вищому навчальному закладі. Різниця між психічним і соціальним здоров’ям 

умовна: психічне здоров’я особистості і якість життя не існують поза системою 

суспільних відносин [29]. Отже, сьогодні існує ряд визначень здоров’я, які, як 

правило, мають п’ять критеріїв, що визначають здоров’я людини. Це 

відсутність хвороби; нормальне функціонування організму в системі людина – 

довкілля; повне фізичне, духовне, психічне і соціальне благополуччя; здатність 

адаптуватися до змінних умов існування в навколишньому середовищі; 

здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій. 

Дослідження свідчать, що існують два основних типи орієнтації і ставлення до 

здоров’я. Перший полягає в охороні здоров’я та орієнтований насамперед на 

зусилля самої людини (особи, які володіють гарною самооцінкою здоров’я та 

схильні приписувати відповідальність за результати своєї діяльності власним 

зусиллям і здатностям); другий – коли зусиллям людини відводять другорядну 

роль (особи з поганою й задовільною самооцінкою здоров’я, які покладають 

відповідальність за результати своєї діяльності на зовнішні сили й обставини). 

Характер турботи людини про здоров’я пов’язаний з її особистісними 

властивостями. Тому виховання адекватного ставлення до здоров’я нерозривно 

пов’язане з формуванням особистості загалом припускає розходження у змісті, 

засобах і 30 методах цілеспрямованих впливів. Стає очевидним, що 

першочергова роль у збереженні і формуванні здоров’я належить самій людині, 

її способу життя, її цінностям, установкам, ступеню гармонізації її 

внутрішнього світу і відносин з оточенням. Найбільш повно визначив чинники 

здорового способу життя С. Горчак, який до них зараховує чистоту 

навколишнього середовища, дотримання режиму дня, достатню рухову 

активність, загартовування, використання природних ліків – сонце, повітря, 

вода, правильне харчування; дотримання гігієнічних навичок (гігієна тіла, 

фізичної, розумової праці); формування менталітету здоров’я; рівень культури 

загальної, моральної, духовної, фізичної; орієнтацію на збереження, 

відновлення і зміцнення здоров’я; творчість як основу здорового способу життя 

тощо [102, с.65]. 

Автор: стаття Бойко Ю. 

Я вважаю,що здоровий спосіб життя – це важлива ланка у житті кожної 

людини. Адже коли людина здорова,в неї немає хвороб вона по-справжньому 

щаслива. Здоров`я ти не купиш за гроші,його потрібно берегти ще змалку. 

Отже,здоровий спосіб-це комплекс дій,який включає  себе: відмову від 

шкідливих звичок,своєчасний візит до лікаря,фізичну активність(якомога 

більше рухатися),хороший настрій і позитивні думки,обов`язково спати не 

менше 7-8 годин)  і звичайно здорове. раціональне і правильне харчування. 

Здоров`я залежить від нас самих,від того як ми будемо піклуватися про себе. 

Використана література: 
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СУЧАСНИЙ МЕТОД ОСВОЄННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Азійський метод вивчення математики набуває популярності… 

У Європі все більшої популярності набуває метод досконалого знання 

математики, за яким діти навчаються цілим класом, а математичні концепції 

пояснюються у фізичному просторі. Учнів заохочують використовувати 

об’єкти та фігури для того, щоб унаочнити абстрактні ідеї одночасно з 

вивченням цифр та математичних символів. Які ж основні ідеї цього підходу, 

що дозволяє опанувати математику на рівні «Бог»? 

1. Викладачам пропонують взагал відмовитись від розподілу учнів на тих, в 

кого є «здібності» і на тих, в кого вони скромніші. У рамках цього підходу клас 

розглядається як одне ціле: більш успішні студенти поглиблюють свої знання 

замість того, щоб випереджувати однокласників. 

2. Навчання відбувається у швидкому темпі за допомогою інтерактивних 

ресурсів – на противагу більш традиційному поясненню матеріалу вчителем та 

повільній індивідуальній практиці. Використовуються не роздаткові матеріали, 

а підручники високоїякості. 

3. Кількість пройдених тем значно зменшиться – особливо для початкової 

школи. Натомість, вивчатись ці теми будуть довше з метою закріпити раннє 

розуміння предмету. 

4. Серед результатів такого підходу називають: швидкість – точне та 

миттєве пригадування та впровадження фактів та принципів; впевненість у 

застосуванні математичного стилю мислення; можливість вирішувати задачі, 

висувати чи перевіряти власні гіпотези за допомогою цих знань. 

http://www.bbc.com/news/education-36772954
https://www.ncetm.org.uk/files/37086535/The+Essence+of+Maths+Teaching+for+Mastery+june+2016.pdf
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Чарлі Стріпп, директор британського Національного центру високої 

якості викладання математики, вважає , що цей підхід не про механічне 

запам’ятовування та повторення (хоч завдяки цьому учні краще орієнтуються в 

таблиці множення та іншихматематичних фактах), а пов’язаний з глибоким 

концептуальним вивченням, що дозволяє учням використовувати його і в 

подальшій освіті. Британський уряд виділив на впровадження цього методу £41 

мільйон для 8,000 початкових шкіл по всій країні. Для викладання за цим 

методом будуть залучені 700 вчителів, які мають пройти попередні тренінги. 

Міжнародні іспити показали, що у Шанхаї, Сингапурі та Гонконгу відсоток 15-

річних дітей, які не можуть виконати найпростіших обчислень, на 10% менше 

цього показника у Великій Британії. Учні південно азіатських шкіл славляться 

на весь світ своїми навчальними досягненнями. У 2015 році провідні місця в 

рейтингу кращих результатів тестування з англійської мови та математики 

зайняли Шанхай, Гонконг, Сінгапур, Японія і Південна Корея, тоді як 

Великобританія займала лише 23-е місце. Об'єднує всіці країни єдиний підхід 

до навчання математики так званий метод оволодіння математикою досконало. 

Існує думка, що діти в Південній Азії просто зазубрюють матеріал, однак це не 

так. Незважаючи на те, що в методі присутні елементи багаторазового 

повторення, діти залучені в процес і активно працюють. «Діти впевнені, що 

лише при старанних заняттях математикою вони будуть успішними», - 

підкреслює прес-секретар Міністерства освіти Великобританії.На звичайному 

уроці в рамках даного методу учні працюють всі разом над одним і тим же 

завданням в один і той же час. Діти використовують предмети і картинки, щоб 

наочно уявити математичні поняття поряд з числами і символами. Наприклад, 

використовуються деталі конструктора «Лего» для додавання і віднімання 

чисел. Це дозволяє учням візуалізувати абстрактні ідеї, і їх математичні 

навички краще відпрацьовуються.Темп уроків жвавий, вчитель постійно задає 

питання, викликає учнів до дошки, запитує, як вони розмірковують, як 

знаходять варіанти вирішення. По суті урок будується на комплексі коротких 

завдань, пояснень, наочних прикладів і обговоренні, а також на постійній 

практиці з метою поліпшення запам'ятовування інформації. Діти, звичайно ж, 

повинні заучувати ключові аспекти математики, такі як таблиця множення і 

правила складання, щоб звільнити оперативну пам'ять і дозволити мисленню 

сконцентруватися на нових поняттях. Мета методу оволодіння математикою 

досконало - підвищити математичні компетенції дітей. У країнах Південної 

Азії, які займають перші місця рейтингів освіти, ймовірність того, що діти в 15 

років будуть функціонально безграмотними, - тобто нездатними здійснювати 

основні математичні дії, - на 10% нижче, ніж в англійських школах. 

Міністерство освіти Великобританії сподівається скоротити цей розрив.Метод, 

про який іде мова, може застосовуватися на будь-якому етапі навчання, тому 

школи зможуть вирішити, якою мірою вони будуть використовувати його 

поряд  зі своєю звичайною методикою викладання математики. Спочатку 

планується навчити 700 вчителів для того, щоб допомогти школам ввести метод 

оволодіння математикою досконало. Школи будуть підключатися через 

http://www.mathshubs.org.uk/
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локальні математичні центри - 35 спеціальних установ під управлінням шкіл, 

що володіють передовими технологіями навчання математики. Перші 840 шкіл, 

в яких буде введено використання підходу, вже відібрано, але протягом 

наступних чотирьох років їх кількість значно зросте.Перші дослідження 

показують, що підхід міг би значно вплинути на досягнення школярів та 

привести до радикальних змін у тому, як викладається математика в початкових 

школах. Британське міністерство освіти переконує, що метод підходить для 

більшості дітей незалежно від їх здібностей.«Кожен етап уроку 

цілеспрямований, доцільний і точний, - говорить прес-секретар.-Якщо дітям 

дуже важко впоратися з новим матеріалом, їм приділяється більше часу на те, 

щоб вони його зрозуміли і засвоїли. Потреби більш сильних учнів також 

задовольняються: якщо вони хочуть розібратися в більш важких правилах, їм 

задаються спеціальні, більш складні питання на роздуми і пошук рішення, які 

вони згодом можуть продемонструвати всьому класу». Головною відмінністю, 

яку  батьки помітять при успішному впровадженні методу, буде значне 

поліпшення знань, умінь і навичок в математиці. Прес-секретар Міністерства 

освіти Великої Британії говорить: «Батьки будуть помічати, як їхні діти стають 

більш компетентними в математиці і грамотно використовують в розмові 

математичні терміни». 

 

Рис.1 Вчимося обчислювати. 
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Рис.2 Індивідуальний підхід при вивченні математики. 
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