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По-четверте, на мою думку, потрібно змінити розподіл бюджетних 

коштів. Тобто розподіляти бюджет менш централізовано.   

Це тільки деякі аспекти проблеми розвитку і функціонування місцевого 

самоврядування. Цей список можна продовжити. 

Отже, на даний момент місцеве самоврядування знаходиться не на 

високому рівні розвитку та функціонування. На нашу думку, тільки при 

додержанні указаних змін та вимог система місцевого самоврядування зможе 

успішно розвиватися і зайняти більш вище становище, яке йому і повинно  

належати. 

 

 

СЕКЦІЯ 9 

МОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ 

 

Арсєнова А.В. 

НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМИ СУРЖИКУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Мовне явище, що дістало назву суржик, належить до специфічної форми 

побутової мови в Україні. Його національну й соціальну природу відображає 

сам термін, запозичений із сільськогосподарської лексики. Тлумачний словник 

української мови фіксує слово суржик у двох значеннях: по-перше, суміш зерна 

пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса та ін.; борошно з такої суміші; 

по-друге, елементи двох або кількох мов, об’єднані штучно, без додержання 

норм літературної мови; нечиста мова.  

Отже, семантичне ядро слова суржик поєднує два елементи значення – 

змішування двох різних субстанцій і пониження якості утвореного внаслідок 

змішування продукту. 

Передумови для виникнення явища суржику заклалися ще під час 

переходу України у склад Московії, Австро-Угорщини та інших країн у 14 

столітті. 

Саме у цей період на загарбаних українських землях впроваджувалася 

політика жорстокого переслідування вживання української мови та 

впровадження мови країни-загарбника і навіть культури та звичаїв. Такий 

наступ на українську культуру продовжувався протягом кількох століть, що 

позначилося на використанні української мови у наш час. Основним наслідком 

такої політики країн поневолювачів стало знищення національних культурних 

пам’яток. Це в свою чергу призвело до незнання рідної мови представниками 

тогочасного молодого покоління, що в свою чергу призвело до незнання рідної 

мови представниками наступних поколінь. 

Дослідження суржику дасть можливість розкрити на конкретному 

матеріалі сам механізм згубного впливу мовної асиміляції на інтелектуальний і 

моральний стан суспільства Руйнація структури української мови в 
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індивідуальному мовленні носія суржику поєднується з поверхово засвоєною 

структурою російської мови, що спричиняє сильне спрощення. Сьогодні 

існують такі форми існування суржику як молодіжний сленг у формі 

мереживного спілкування, суржик, розповсюджений у сільській місцевості, 

суржик у творах художньої літератури.  

 

Ачкасов Є. 

НТУ «ХПІ» 

РОЛЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ТВОРЧОСТІ 

У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Чи мислима українська культура без славетного імені Тараса Григоровича 

Шевченка? Чи мислима світова культура без цього видатного українського сина 

і поета? Звичайно, це питання риторичне. Важко знайти українця,  який би не 

знав хоча би кількох шевченкових рядків. Спробуємо з’ясувати, яку ж роль 

відіграв Т. Шевченко та його творчість у становленні та збагаченні української 

культури. Тарас Григорович є основоположником нової української літератури 

та родоначальником її революційно-демократичного напряму. Саме в його 

творчості повно розвинулися ті основи, які стали провідними для передових 

українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Тенден-

ції народності та реалізму були вже властиві у значній мірі та творчості 

поперед-ників великого кобзаря. 

Т. Шевченко перший в українській літературі виступив як дійсно 

народний поет, твори якого з усією повнотою відбили почуття та думки 

трудящого народу, їх віковічні визвольні прагнення.  

Попередники великого поета в українській літературі в своїх творах  

критикували окремі явища тогочасного життя, як-от: знущання поміщиків з 

селян, хабарництво чиновників. Шевченко ж виступив як грізний суддя і 

обличитель усього самодержавно-кріпосницького ладу, як непримиренний 

ворог поміщиків і царизму. У його творах змальований новий позитивний герой 

– борець проти самодержавно-поміщицького ладу, борець за щасті народу. 

Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане 

багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової літератури. 

 

Балабін А. 

НТУ «ХПІ» 

МОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

Україна оголосила курс на євроатлантичну інтеграцію. Основні напрямки 

стратегічного, політичного, соціально-економічного партнерства України – це 

Євросоюз, НАТО, держави – партнери – Польща, Туреччина, США та інші. 

Найкоротший шлях до встановлення дружніх, політичних, економічних, 

технологічних відносин між партнерами – це діалоги на різних рівнях. Такий 

діалог може бути ефективним в тому випадку, коли є певні договірні 

інструменти і одним з них є мова спілкування, тобто іноземна мова або мови, 


