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Бушкова В. В. 
 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА 
ПРИКЛАДНИХ АСПЕКТІВ МОВОЗНАВСТВА І 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
 

У статті представлений аналітичний огляд наукових 

результатів досліджень та досягнень у галузях мовознавства і 

перекладознавства науковців кафедри теорії і практики перекладу 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 

Ключові слова: мовознавство, перекладознавство, терміно-

творення, лінгвосоціокультурна та прагматична компетенції . 
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УДК 378. 147: 811.111 

Сушко З. М., Сушко Н. В., Бобир Ж. М. 
 

АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

У статті досліджено та проаналізовано науково-дослідну 

роботу викладачів кафедри іноземних мов за 20 років та науково 

обґрунтовано використання сучасних методів і технологій навчання 

іноземним мовам професійного спілкування, а також досліджено 

шляхи їх впровадження в навчальний процес. 

Ключові слова: предметно-орієнтовані методи навчання, 

іншомовна комунікативна компетенція, комунікативно-когнітивний 

підхід 
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Скворцова Є. І., Сиборова О. Л. 
 

МОВНІ ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ 
РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ 
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ) 

 

Стаття присвячена дослідженню причин, що зумовлюють 

виникнення нових лексичних одиниць в сучасній англійській мові. Увага 

приділяється способам словотворення та визначаються найбільш 

продуктивні способи лексичних новоутворень на прикладі англомовних 

періодичних видань.   

Ключові слова: неологія, неологізми, реалії, способи 

словотворення, продуктивний. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖМОВНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розглядається структурно-семантичний аналіз 

скорочень в економічних терміносистемах англійської мови. 

Наведений аналіз дозволяє характеризувати скорочення як один зі 

шляхів оптимізації мовної комунікації в сфері міжнародної економіки.  

Ключові слова: скорочення, англійська мова, комунікація в 

економіці. 
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Черкашина Т. В. 
 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ САМОПІЗНАННЯ 

 

Самопізнання як спосіб свідомого існування в умовах сучасності 

створює доцільний за змістом та сумірний за силами формат 

продуктивного життя, в частині самовдосконалення дієвих сил, 

зокрема в докладанні педагогічних зусиль в університетському 

середовищі. 

Ключові слова: самопізнання, самовдосконалення, ментальний 

імунітет. 
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Розглядаються основні положення концепції підготовки фахівців 
з документознавства та інформаційної діяльності в 
Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту 
(м. Черкаси). Визначені основні напрями, функції, види професійної 
діяльності, сфери застосування фахівців інформаційної галузі. 
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УДК: 340.11 

Гордуз М. О. 
 

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  
З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ У 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

У статті досліджено науково-дослідну роботу з правових 

питань, висвітлено сучасні напрями науково-дослідної діяльності 

науково-педагогічних працівників кафедри правознавства. Доведено 

необхідність визначення пріоритетів науково-дослідної роботи в 

умовах впливу глобалізації на систему права України. 

Ключові слова: юрист, правова робота, наукова робота, 

наукова школа, студентське наукове товариство, конференція, 

круглий стіл, правнича клініка, навчально-науково-виробничий центр. 
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Оксьом І. Г., Задояний М. Т. 
 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ В УКРАЇНІ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

У статті проаналізовано проблеми підготовки юристів в 

Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Модернізація ВЮН в 

Україні – це складна, комплексна проблема суспільства і держави, 

вирішення якої залежить не тільки від соціально-економічного стану 

України, а й від становлення і розвитку в нашій країні сучасного, 
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цивілізованого стану державності та праворозуміння, визнання і 

забезпечення в ній свободи людини, верховенства права, незалежності 

суду, демократичності функціонування всіх державних інститутів, 

органів та установ.  

Ключові слова: система вищої юридичної освіти, правове 

регулювання вищої освіти, стандартизація юридичної професії, 

організаційно-правові засади діяльності вищих навчальних закладів, 

система оцінювання знань. 
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УДК 349 

Смаглій В. А. 
 

ОКРЕМІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЩОДО 
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ  
НА ОСНОВІ ЖМТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

У даній статті автор спробував дослідити та провести аналіз 

окремих новел, пов’язаних з подальшим розвитком і забезпеченням 

житлових прав громадян та управлінням житлово-комунальним 

господарством на основі проекту Житлового кодексу України у тому 

стані, в якому він пропонується Верховній Раді України для 

прийняття на черговій сесії у другому читанні. 
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Ключові слова: житлово-комунальні послуги, об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), житлово-

будівельний кооператив (ЖБК), пеня, придбання житла у власність. 
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Заварзіна Г. О. 
 

СТВОРЕННЯ САДУ ТРОЯНД 
 

Стаття містить дані про історію та міфологію, про 

систематичну приналежність та екологічні особливості даної 

культури. Даються архітектурно-планувальні правила створення саду 

однієї культури. Пропонується асортимент сортів із різних груп 

культури. Вказується приблизний баланс території розарію.  

Ключові слова: монокультурний сад, розарій, родина 

Розоцвітних, окулірування, щеплення, живці, штамбові троянди, 

кореневласні та привиті троянди. 
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SUMMARY 
 
 

 

Bushkova V. 

PROBLEMS OF THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF 

LINGUISTICS AND TRANSLATION SCIENCE INTEGRATION 
The article presents an analytical review of research results and 

achievements in language and translation studies of Theory and Practice of 

Translation Department scholars in the East European University of 

Economics and Management.    

 

 

Sushko N., Sushko Z., Bobyr Zh.  

BASELINE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES 
DEPARTMENT RESEARCH 

The article investigates and analyzes the research of the foreign 

languages department over 20 years. The use of modern methods and 

techniques of teaching foreign languages for specific purposes is 

substantiated, the ways of their implementation in the educational process 

are defined. 

 

 

Skvortsova Ye., Syborova O. 

LINGUISTIC INNOVATIONS AS A RESULT OF THE 
INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS IN SOCIETY 

(on basis of English periodicals) 
The article deals with the reasons which cause the appearance of new 

lexical units in the Modern English language. The ways of word-creation 

and the determination of the most productive ways are investigated in the 

article. 

 

 

Mikriukov O., Piddubnyi A. 

TO THE PROBLEM OF INTERLANGUAGE 
COMMUNICATION OPTIMIZATION IN ECONOMIC SECTOR 

The structural-semantic analysis of clippings, abbreviations and 

acronyms in English economic terminological systems is given in respect to 

the optimization of the verbal communication in the international economic 

sector. 
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Cherkashyna T. 

SELF-PERFECTION OF HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION FACULTY ON PRINCIPLES  
OF SELF-ACTUALIZATION 

Self-actualization as a way of conscious existence in the current 

conditions creates rational by meaning and forces format of productive life 

in the part of effective forces self-perfection, in particular using pedagogical 

activity in the university environment. 

 

 

Zakharova I. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPECIALITY  

“DOCUMENTATION AND INFORMATION PROCESSING”  
AT EAST EUROPEAN UNIVERSITY OF ECONOMICS  

AND MANAGEMENT 
The main statements of the concept of training documentation and 

information processing specialists at the East European University of 

Economics and Management (Cherkasy) are considered in the article. The 

main directions, functions, types of professional activity, spheres of 

information processing specialists’ employment are defined.   

 

 

Horduz M. 

EVOLUTION OF RESEARCH ON LEGAL ISSUES  
IN EAST EUROPEAN UNIVERSITY OF ECONOMICS  

AND MANAGEMENT 
The article investigates the research on legal issues, highlights the 

current approaches to research of the Law Department professors. The 

necessity to define research priorities in the conditions of globalization 

impact on the legal system of Ukraine is proved.  

 

 

Oksom I., Zadoianyi M. 

PROBLEMS OF TRAINING LAWYERS IN UKRAINE  
AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

The article analyzes the problems of training lawyers in Ukraine and 

proposes the ways of their solutions. Modernization of higher legal 

education in Ukraine is a complicated, complex problem of the society and 

the state, its solution depends not only on the social and economic situation 

in Ukraine, but also on the formation and development of a modern, 

civilized statehood in our country and understanding of laws, recognition 

and support of human freedom, the rule of law, judicial independence, 

democratic functioning of state institutions, authorities and establishments. 
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Smahliy V. 

SOME ECONOMIC AND LEGAL ISSUES CONCERNING 
FURTHER DEVELOPMENT OF HOUSING AND  

COMMUNAL SERVICES IN UKRAINE ON BASIS  

OF HOUSING CODE PROJECT 
The author analyzes some novels concerning further development of 

housing law and housing and communal services management on the basis 

of Housing code project of Ukraine which is proposed to be adopted by the 

Verkhovna Rada of Ukraine during the next session at the second reading.   

 

 

Zavarzina H. 

CREATING GARDEN OF ROSES  
The article deals with the history and mythology, systematic and 

ecological properties of the plant. The author focuses on the rules of 

planning and constructing the garden of one plant. The range of species 

from different subgenera is presented. The approximate balance of rose 

garden territory is determined. 

 

 

Bedelevych L. 

DEPARTMENT OF LANDSCAPE DESIGN CREATION 

HISTORY 
The article presents information about the creation of the Department 

of Landscape Design in the East European University of Economics and 

Management, which is topical on the threshold of the 20th anniversary of 

the University. The unique higher educational institution has successfully 

finished the process of its formation, overcoming all the difficulties of the 

“pioneer”, and continues its development and extension at present. New 

departments and specialities appear in the University from year to year.  
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