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ити, що перша з них вiдрiзняється стро-
гою алгоритмiзацiєю та чiтким розмежуванням дiй учня та педа-
гога. Алгоритм Голанда та Є. 
Климова, є агога ви-
значенi в них досить розпливчасто. Проте внаслiдок труднощiв в 
орг
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ас у ь и
 одиниць різних мо-
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Якщо порiвнювати зазначені технологiї професiйного самови-
значення, то слід зауваж

дiй оптанта, за методиками Д. 
 недостатньо чiткими, а завдання та дiї пед

анiзацiї професiйних проб учнів методика С. Фукуями навряд 
чи може бути реалiзованою в українських школах. Методики Д. 
Голанда та Є. Климова пiсля їх доопрацювання з урахуванням 
соцiокультурних та економічних особливостей нашої країни мо-
же знайти певне використання в школах України. 

В ієрархічній структурі методів активізації профорієнтаційної 
роботи за технологіями активізації професійного самовизначення 
розміщено активізуючі профконсультаційні методики. До них 
можна віднести такі: а) профорієнтаційні ігри; б) ігрові профорі-
єнтаційні вправи та мікроситуації; в) карткові профконсультацій-
ні методики; г) активізуючі опитувальники; д) професіографічні 
дослідження тощо. 

До числа методів активізації профорієнтаційної роботи можна 
віднести й професіографічні дослідження, оскільки вони ґрунту-
ються на переважно самостійній пошуковій роботі учнів. Ці до-
слідження передбачають самостійне здобуття школярами інфор-
мації про певні професії з метою складання профорієнтаційної 
характеристики цього виду професійної діяльності. 

 
 
 

Л. С. КОЗЛОВСЬКА, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
та літератури КНЕУ 

 
ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНОСПОЛУК  

У РІЗНОСТИЛЬ ВИХ КОНТЕКСТАХ 
 

У суч ном  українс кому мовознавстві панівн м є систем-
но-функціональний підхід до дослідження
их рівнів. Мова як один із найбільш досконалих засобів люд-

ського спілкування виконує різноаспектні функції, 
залишаючись при цьому прекрасно організованою і досить 
гнучкою системою. У ній, крім загальновживаної лексики, іс-
нують різноманітні підмови, пов’язані саме з роцесом кому-
нікацій і потребою у номінації позамовних реалій різних сфер 
життєдіяльності суспільства. 
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 виділяти крос-
кул

 вторинного семіозису чи морфологічним 
спо

модії двох 
чи більше понять, а саме для біл ш точного відображення змісту 
одного наукового поняття. му ці терміносполуки є 
обов’язковими одиницями економічного термінологічного слов-

и. 
Вивчаючи й аналізуючи економічні терміносполуки, слід 

п
1. Структур ентні (додана 

вартість) і багатокомпонентні (вартість робочої сили). 

те по мо

ою обумовлені їхніми лексико-

Метамова будь-якої науки основною функцією має опис конк-
ретного сегмента пізнаваного світу, тому й функціональна зна-
чущість термінів як знаків певної системи визначена здатністю 
передавати інформацію про картину світу, специфіка якої визна-
чається специфікою конкретної галузі науки. Будь-яку терміно-
логію (й економічну зокрема) слід вивчати як відкриту систему, 
що перебуває у постійній еволюції й має відповідний функціональ-
ний статус. Звичайно, важливим аспектом є вивчення терміноло-
гії як комунікативної підсистеми мови, що відчуває на собі дію 
інтралінгвальних та екстралінгвальних чинників. Серед останніх, 
наприклад, національно-культурний, у якому варто

ьтурний параметр. 
Останнім часом дослідження економічної підсистеми мови ще 

раз засвідчили, що реальну терміносистему не можна обмежува-
ти однослівними номенами, адже терміни-словосполучення до-
зволяють більш повно відобразити необхідні ознаки поняття. Для 
сучасного етапу розвитку галузевих терміносистем поряд зі ство-
ренням термінів шляхом

собом, характерним є значне поширення саме синтаксичного 
способу номінації (наприклад, грошова приватизація, стартова 
ціна, податок на прибуток). Економічні терміни-словосполучення 
побудовані за граматичними моделями вільних словосполучень, 
проте для них властиві стійкість (усталеність), брак синтаксичної 
проникності. Їх використовують не для вираження взає

ь
То

ника, оскільки включені до системи гіперо-гіпонімічних відносин 
з іншими термінам

ам’ятати про кілька важливих аспектів: 
но їх можна поділити на двокомпон

2. За частиномовним вираженням номінації поняття галузі мож-
ливі різні моделі (наприклад, іменник + іменник, прикметник + 
іменник, іменник + прикметник + іменник тощо). 

3. У рмінах-словос лученнях жливе використання оди-
ниць із різним ступенем термінологізації (наприклад, у термінос-
полуці низька роздрібна ціна використані загальновживаний 
прикметник і терміносполука). 

4. Функціональні ознаки економічних термінів-
словосполучень великою мір
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сем

чини» (ДТ, жовтень 2002). З позицій функ-
ціо

і о

ладання економічних дисциплін в економі-
чн

зації, який здійснює управлінську 
дія іст н ан дпо

античними і граматичними особливостями. Вони функціона-
льно рівнозначні термінам-словам і можуть бути включені у 
більш широкий контекст. Часто буває так, що терміносполуки 
поза межами більш поширених словосполучень не мають віднос-
ної змістової завершеності. Наприклад, термінологічні словоспо-
лучення економічної галузі, що позначають властивості й ознаки 
економічних явищ, процесів чи об’єктів, потребують 
обов’язкового додаткового поширення. 

Аналізуючи контекст, у якому використовують терміносполу-
ку «оптова ціна», можна відзначити наявність вказівки на об’єкт 
купівлі чи продажу. «Оптові ціни на товари групи А досягли мак-
симально можливої вели

нальної відповідності складна структура таких терміносполук 
відбиває тенденцію до більшої конкретизації понять галузі (тим 
більше у контексті). 

В останні роки простежуємо тенденцію до широкого викорис-
тання терміносполук економічного характеру не лише у наукових, а 
й у газетних текстах, журнальній публіцистиці. Вони виходять за 
традиційні межі свого функціонування, розширюючи лексичну 
сполучуваність у контекстах за рахунок лексичних одиниць із за-
гальновживаної мовної сфери. Крім того, часто економічні тер-
міни-словосполучення актуалізують ті семантичні компоненти, 
які взагалі не характерні для наукового стилю або перебувають 
на його периферії: емоційно-оцінний чи метафоричний (смішна 
договірна ціна, піднебесні фінансові квоти). 

Терміни і терміносполуки як один з продуктів інтенсивн ї 
внутрішньо- та зовнішньомовної роботи входять в активний що-
денний ужиток не лише фахівців, а й пересічного мовця, тому 
одним із аспектів вик
ому університеті повинна бути постійна робота над засвоєнням 

студентами фахових терміносистем. 
 
 
 

Л. А. КОЛЕСНІЧЕНКО, ст. викладач кафедри педагогіки та психології 
КНЕУ 

 
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
Менеджер — це член органі
льн ь і вирішує управлі ські завд ня. З повною ві відальні-

стю можна твердити, що менеджери є ключовими людьми в ор-


