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Ukrainian specialists, they are devoted to wide spectrum of problems related to the policing 
under conditions of democracy or democratization. For instance, basic principles of policing 
(rule of law, accountability of law-enforcement personnel, etc.), current tasks (policing in mul-
ticultural societies, policing of protest action, building of public trust, etc.), difficulties with 
personnel (police crimes, corruption, etc.) were explicated and critically analyzed. Most of 
these articles are still actual both for Ukrainian researchers and for ordinary law-enforcement 
officers, professionals in field of law. 

Therefore, the conclusions are: 1) personnel of Kharkiv National University of Internal 
Affairs had accumulated significant positive experience in co-work with Canadian colleagues 
during realization of two big projects of both research and practical value; 2) results of these 
projects were introduced to real practice of the Ukrainian law-enforcement system in order to 
support complex and severe democratic transformations; and 3) today we are still open for 
similar international cooperation. 
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МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ 

У сучасному глобалізованому світі поряд з трансформацією глобальних культур у 
бік глобалізації культури індивідуалізму як культури, що опирається на свободу розви-
тку індивіда та сприяє умовам такого розвитку паралельно відбувається трансформація 
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мовного середовища. Загальновідомим є той факт, що мова -  це головне знаряддя ко-
мунікації, так само як найважливіша компонента національної культури. 

Україна, яка неухильно просувається разом з Європою від глобальної культури 
трайбалізму (за винятком Німеччини та північноєвропейських країн, що традиційно 
сповідували індивідуалізм, витоками якого є кальвінізм та протестантизм у широкому 
сенсі) у бік індивідуалізму [1], неухильно мала зазнати змін мовного середовища. 

Таким чином, дихотомія глобалізації та культури індивідуалізму чітко проявля-
ється на усіх рівнях трансформації культур. Відомий американський політолог 
З.Бжезінський описує цей процес таким чином: «Американські акценти на політичній 
демократії та економічному розвиткові, таким чином, єднає просте ідеологічне поси-
лання, яке промовляє до багатьох: прагнення індивідуального успіху збільшує свободу 
і створює достаток… Індивідуальна самореалізація проголошується даним від бога 
правом, бо дає приклад і створює достаток Ця доктрина приваблює енергійних, амбіт-
них і конкурентноздатних»  [2, с. 38-39].  

Ідея самореалізації індивідів і націй, що ґрунтується на глобальній культурі інди-
відуалізму (читаймо, культурі США), де мовою комунікації є саме англійська, все більш 
акцентується у роботах мовознавців та культурологів. Так, експерти її називають “tool 
of prosperity” («знаряддя процвітання») [3]. Відзеркалення цього аргументує у інших 
ствердженнях про незаперечну глобальність американської культури та її культурне 
домінування у світі. Це американські телепрограми, фільми, музика, звички та манери. 

Якщо в 90-х роках ХХ сторіччя поряд із англійською як lingua franca існувала фра-
нцузька (як міжнародна мов спілкування та документації морських подорожей та тран-
спорту), а англійська опиралась на її британський варіант, то вже на початку ХХІ сто-
ліття американська англійська заполонила увесь світ: «Мова Інтернету – англійська, і 
преважна частина глобальної комп’ютерної балаканини також походить із Америки, 
впливаючи на зміст глобального спілкування. … Випускників американських універси-
тетів можна знайти майже в кожному урядовому кабінеті на всіх континентах» [2, c. 37]. 

Отже, мовне середовище держави Україна, яка разом з усім світом зазнає транс-
формації культури і стає одним із гравців глобалізованого світу, безперечно, зазнає се-
рйозних змін. Це не тільки повернення української як мови державного і культурного 
спілкування, але, насамперед, насичення її запозиченнями, що вже не адаптуються під 
норми української мови. Це вже не просто інтернаціоналізми типу «супутник» або 
«снайпер», це шквал професійної та загальновживаної лексики на кшталт «маркет», 
«вакцинація», «нокдаун», «буллінг», «модератор», «фейк», трансфер», «інсайдер», «тур», 
«гаджет», «слоган», «розшарити», тощо. 

Звичайно, більшість англомовних запозичень має свої українські відповідники, 
але реалії життя, стрімкий розвиток технологій та різноманітних галузей виробництва 
переважають та випереджають розвиток перекладацьких технологій. 

Поряд з вищезазначеними причинами не останнє місце відіграє і той факт, що но-
ві лексичні прошарки органічно вписуються у міжнародні комунікації, оскільки усі без 
винятку національні мови зазнають впливів американізмів, які приходять через мов-
ний канал. Глобалізаційні процеси все більше охоплюють усі сфери життя, і таким чи-
ном, унеможливлюють успішне просування уперед. 

Інша ситуація спостерігається всередині країни. Суспільство впевнено і неминуче 
просувається до прірви (the great divide) між тими, хто володіє англійською і здатен у 
запозиченнях пізнавати англійські слова, не маючи проблем у житті ні на вулиці, ні у 
метро, ні в Інтернеті і тими «хто не встиг сісти у поїзд» (old-timers). Останні вимушені 
оволодівати значеннями запозичень на практиці: піди до маркету, розшарити інфор-
мацію, працювати над старт-апом. 

Всеохоплююча тенденція сучасного суспільства підготувати молоді генерації до 
нових викликів створюють атмосферу тотального виклику усьому суспільству, і особливо 
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освітянам вищої школи. Болісне намагання адміністрації за будь-яких умов виховати 
викладачів, здатних читати лекції англійською мовою, без належних умов експрес-
методом призводять до напруги всередині освітянської спільноти і великої кількості 
«фейкових» сертифікатів володіння рівнем В2. 

Натомість, потреба у системному аналізуванні становища на українському прос-
торі та ретельна і поступова робота експертів були б кращою альтернативою. 

Окрім того, паралельно має йти робота по штучному створенню англомовного се-
редовища, яке вже є у багатьох європейських країнах (це не стосується традиційно анг-
ломовних північноєвропейських країн, у першу чергу Нідерландів та Швеції, де англій-
ською володіє майже усе населення незалежно від віку та освіти). В Україні перелом-
ним етапом мало би стати створення англомовних осередків на усіх етапах навчання: 
ігрових занять з малюками у дитячих садках, спеціальні технології навчання у школі, 
але обов’язково із аудіюванням автентичного мовлення носіями англійської, перегля-
дом телеканалів англійською мовою, робота з комп’ютерними програмами з вивчення 
мови, переписка з носіями мови електронною поштою, тощо. 

Окремою темою є навчання у вищій школі. Досвід підготовки перекладачів у Наці-
ональному технічному університеті «ХПІ» вже протягом двадцяти років дає можливість 
стверджувати, що саме залучення мультимедійних засобів на практичних заняттях в ау-
диторії через плазмовий екран створює умови моделювання мовних ситуацій як альтер-
нативу навчання виключно через опосередкування викладачем. До цього ж, успішна те-
хнологія залучення усіх студентів до виступів у англомовних п’єсах на великій сцені Па-
лацу Студентів у присутності великої кількості глядачів дає змогу перемагати страх пуб-
лічного спілкування та автоматизації навичок говоріння у Театрі англійських мініатюр. 

Отже логічним висновком щодо того, як на Україні долучитися до європейських 
мовних стандартів, є зусилля усіх освітянських спільнот на чолі з Міністерством освіти 
та науки неухильно йти шляхом популяризації англійської як мови міжнародного спіл-
кування через мас-медіа та утворення англомовних осередків в закладах освіти.  
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ТИПИ БЛОГЕРІВ «ЖИВОГО ЖУРНАЛУ»  

Феномен «блогерства» зараз добре відомий і поширений. Можна сказати, що бло-
герами в тій чи іншій мірі є, практично, всі користувачі соціальних мереж. Але, перш за 
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