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реакцію учнів, адміністрації; знайомити вчителів з досвідом тих, хто вже 

застосовує ці підходи. 
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Актуальність статті. На наше глибоке переконання, вартoю уваги 

закoнoмірністю навчання іноземної мови в умовах університету є мoделювання 

майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті студентів, де формування професійно 

орієнтованого іншомовного навчального середовища стає необхідністю. У свою 

чергу, мoделювання в навчанні іноземної мови «oхoплює два аспекти: 

мoделювання, як зміст, який студент пoвинен засвoїти і мoделювання, як 

навчальна діяльність, засіб, без якoгo немoжливе пoвнoцінне навчання [9, с. 

249]. У свою чергу, під мoделюванням прoфесійнoї діяльнoсті в прoцесі 

навчання лінгвістики тексту Л.М.Овсієнко рoзуміє ствoрення таких умoв, за 

яких студенти під час навчання рoзв’язують кoмплексні «квазіпрoфесійні» 

завдання, спрямoвані на фoрмування інтелектуальних і практичних умінь, 

неoбхідних для успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті. Система квазіпрoфесійних 

завдань з лінгвістики тексту пoвинна oхoплювати питання і ситуації, щo за 

статистикoю викликають ускладнення в прoфесійній діяльнoсті, гoтуючи 

майбутньoгo спеціаліста дo їх пoдoлання [9, с. 249]. 

Виклад матеріалу. 20 січня 2017 весь політичний світ був в очікуванні 

інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, який 

одержав неочікувану перемогу на виборах Президента Сполучених Штатів 

Америки у своєї конкурентки з великим політичним досвідом Хілларі Клінтон у 

листопаді 2016 р.  

Нагадаємо, що перша інавгурація відбулася 30 квітня 1789 р. в Нью-

Йорксьму Федерал-холлі, тоді як у Вашингтоні церемонія вперше була 

проведена 4 березня 1801 р. на честь обраного президента Томаса 

Джефферсона. З 1801 р. відкриє церемонію інавгурації особистий 

президентський оркестр − оркестр морських піхотинців.  

Оприлюднення даної статті має на меті ознайомлення українських 

студентів з американськими традиціями в ракурсі американського інституту 

президентства, де ми будемо розглядати усі його аспекти крізь професійну 
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підготовку майбутніх політологів [7], соціологів [2], хореографів, музикантів 

[6], психологів, перекладачів, істориків, дизайнерів у сформованому 

професійно орієнтованому іншомовному навчальному середовищі в умовах 

університету (ПОІНС) [4; 5]. 

Отже, зупинимося на інавгураційній промові новообраного 45-го 

Президента США [12], в якій нашу увагу привернули фразеологічні вирази. 

Фразеологізм – стійке словосполучення, що виступає в мові як 

неодільний за значенням вислів. Тоді як, фразеологічні вирази – це стійкі 

поєднання слів, які, на відміну від власне фразеологізмів, не мають цілісного 

значення. У них виділяються окремі члени речення, як і в будь-яких 

словосполученнях. До них належать прислів’я, приказки, крилаті слова і мовні 

кліше [8]. 

Студентам-політологам для самостійного опрацювання пропонується 

прочитати промову Д.Трампа під час інавгурації, використовуючи відео [10] і 

текст промови [12], де треба знайти, підкреслити і перекласти на українську 

мову наступні фрази, висловлені новообраним 45-им Президентом США: 

1) «For too long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of 

government while the people have bore the cost. Washington flourished, but the 

people did not share in its wealth. Politicians prospered but the jobs left and the 

factories closed»; 2) «The establishment protected itself, but not the citizens of our 

country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been 

your triumphs. And while they celebrated in our nation’s capital, there was little to 

celebrate for struggling families all across our land»; 3) «January 20th, 2017, will be 

remembered as the day the people became the rulers of this nation again»; 4) «The 

forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is 

listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic 

movement, the likes of which the world has never seen before»;  

5) «America will start winning again, winning like never before. 

We will bring back our jobs. 

We will bring back our borders. 



 159

We will bring back our wealth, and we will bring back our dreams»; 

6) «Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can 

match the heart and fight and spirit of America»; 7) «We will not fail. Our country 

will thrive and prosper again»; 8) «It’s time to remember that old wisdom our 

soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed 

the same red blood of patriots; we all enjoy the same glorious freedoms; and we all 

salute the same great American flag»; 9) «So to all Americans in every city near and 

far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these 

words: You will never be ignored again. Your voice, your hopes and your dreams 

will define our American destiny. And your courage and goodness and love will 

forever guide us along the way»; 10) «Together we will make America strong again, 

we will make America wealthy again, we will make America proud again, we will 

make America safe again»; 11) «And, yes, together we will make America great 

again»; 12) «Thank you. God bless you. And God bless America»; 

Під час аудиторного заняття пропонуємо студентам висловити своє 

розуміння фразам 1, 3, 4, 10, 11, що, як засвідчив наш досвід, переходить в 

активну дискусію. 

Також доцільно звернути увагу студентів на вирази та опрацювати їх, що 

використано Дональдом Трампом  у своїй інавгураційній промові. 

Фраза 1  звучить на перших секундах промови Д.Трампа: «We will face 

challenges. We will confront hardships. But we will get the job done». 

Відпрацьовуємо вирази: face challenges, to get the job done (Ми зустрінемося з 

перешкодами. Ми подолаємо труднощі. Але ми виконаємо наші задачі). 

Фраза 2  «What truly matters is not which party controls our government, but 

whether our government is controlled by the people». (Не важливо, яка партія 

контролює уряд. Важливо те, що уряд конролюється народом). 

Опрацьовується вираз: what truly matters (не важливо). 

З метою опрацювання виразу не важливо, його розуміння ми звертаємося 

до вірша Майкла Джозефсона «What will Matter» [11], який несе в собі 

глибокий філософський смисл людського буття, коли людина повинна 



 160

підводити підсумки свого життєвого шляху − що важливо для неї залишити 

після себе і що не важливо. Квінтесенція вірша, на нашу думку, – це звернення 

до читача стосовно вибору життєвих шляхів, що є важливі для людини 

(«Choose to live a life that matters»). 

What will Matter 

Ready or not, some day it will all come to an end. 

There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. 

All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. 

Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance. 

It will not matter what you owned or what you were owed. 

Your grudges, resentments, frustrations and jealousies will finally disappear. 

So too, your hopes, ambitions, plans and to-do lists will expire. 

The wins and losses that once seemed so important will fade away. 

It won't matter where you came from or what side of the tracks you lived on at the end. 

It won't matter whether you were beautiful or brilliant. 

Even your gender and skin color will be irrelevant.  

So what will matter? How will the value of your days be measured?  

What will matter is not what you bought, but what you built; not what you got, but what you 

gave. 

What will matter is not your success, but your significance. 

What will matter is not what you learned, but what you taught. 

What will matter is every act of integrity, compassion, courage or sacrifice that enriched, 

empowered or encouraged others to emulate your example. 

What will matter is not your competence, but your character. 

What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss 

when you're gone. 

What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. 

What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what. 

Living a life that matters doesn't happen by accident. 

It's not a matter of circumstance but of choice. 

Choose to live a life that matters [11].  
 

Також цей вірш рекомендуємо залучати для роботи з майбутніми 

перекладачами з метою вірного відтворення його суті, фраз у перекладі на 
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українську мову, для «віддточення» здатності студентів до літературного 

перекладу. 

Фраза 3 «The forgotten men and women of our country will be forgotten no 

longer». (Дослівно: Забуті чоловіки і жінки нашої країни більше не будуть 

забуті. На нашу, думку, краще перекласти так: Ті, про кого забували більше не 

будуть забуті, з  огляду на те, що у промові Трамп мав на увазі соціальні 

програми, які були на користь іншим, а не тим, хто їх оплачував. 

«The forgotten mаn» термін вперше введений У.П.Самнером (William 

Graham Sumner), пізніше Ф. Рузвельт (Franklin Roosevelt) надасть таку 

характеристику цій прослойці людей – «man at the bottom of the economic 

pyramid»  (людина на дні економічної піраміди). 

Також наведена фраза «The forgotten men and women of our country will be 

forgotten no longer» для опрацювання заперечного речення, наголошуючи на 

тому, що в заперечній конструкціі англійського речення може бути тільки одне 

заперечення, у даній фразі  вжито no: «The forgotten men and women of our 

country will be forgotten no longer». Рекомендуємо опрацювати заперечні 

конструкції з nobody, never, no, наприклад, I have no time (немає часу), I’m going 

nowhere (я нікуди не поїду), Better late than never (краще пізно, ніж ніколи),  I 

will never fogive you (я тебе ніколи не пробачу) та ін. 

Фраза 4  «From this day forward, a new vision will govern our land. From this 

moment on, it’s going to be America First» (З цього дня наша країна буде  

управлятися по-новому. З цього дня – Америка перш за все). 

Тут два моменти: «From this day» (з цього дня) та «America First» 

(Америка перш за все). Це один із ключових моментів у промові Д.Трампа. 

Гасло «America First» з’явилося перед Другою світовою війною і було 

використане  прихильниками фашизму та ізоляціоністами. Цей слоган Д.Трамп 

активно використовув упродовж своєї передвиборчої компанії, демонструючи 

його бачення політики та пріоритетність інтересів американців. 

Фраза 5  «The time for empty talk is over (час порожніх розмов закінчився) 

Now arrives the hour of action» (тепер прийшов час дій). 
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Студентам пропонуємо порівняти інавгуральні промови попередника 

Д.Трампа – Барака Обами: промова Трампа коротша за обидві промови Обами, 

речення Трампа містять до 15 слів, тоді як у Обами – до 19 слів у реченні, сама 

промова Трампа тривала 16 хвилин, у якій запам’яталися слогани «America 

First» та «The forgotten mаn». 

Фраза 6. «I’m just gonna do it» (я просто зроблю це), «… and we give it 

back to you – the people» (повертаємо владу назад народу). Тут пролунала чітка 

орієнтація на американські національні інтереси, прагматичний підхід до нової 

зовнішньополітичної філософії новообраного президента Д.Трампа. 

Отже, першу промову Д.Трампа в якості президента США, можна 

охарактеризувати як чітку, амбіційну, образну й експресивну (вживання 

зрозумілих, ярких фраз, що легко запам’ятовуються). Під час промови Д.Трамп 

позиціонував себе як сильний і впевнений оратор. 

На завершення церемонії Гімн США виконала 16-річня співачка 

українського походження Джекі Іванко [1]. 

Зазначимо, що виконання запропонованих нижче тем досліджень 

(реферати, доповіді-презентації, есе [3; 5]) передбачають як індивідуальну, так і 

групову роботу студентів: «Інститут президенства в США», «Внесок кожного 

президента США в розбудову країни (студенти за вибором представляють 

одного з 45 президентів США)», «Шлях до Президента (студенти за бажанням 

обирають одного з 45 президентів США)», «Історія проведення церемонії 

інавгурації Президента США», «Чарльз Бротман і його 60-річний стаж ведучого 

церемонії інавгурації Президента США», «Зовнішньополітична філософія 

президента Д.Трампа», «Соціологічні дослідження у ході президентської 

компанії Трампа (студенти за власним вибором проводять соціологічні 

дослідження однієї з президентських компаній)», «Психологія електорату», 

«Інавгураційна промова Президента Трампа (студенти за власним вибором 

проводять аналіз промови одного з президентів США)». 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене вище, можна зробити 

виснoвки прo те, щo формування ПОІНС вимагає враховувати такі 
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закoнoмірнoсті, які, водночас, забезпечують ґрунтoвне й індивідуальне 

засвoєння знань, фoрмування у студентів фахoвих кoмпетентнoстей, серед яких 

ключoвoю є кoмунікативна. Відтак, серед них можна виокремити такі: 

урахування мoтивів і інтересів студента; мoделювання майбутньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті студентів; вірно організована міжособистісна взаємодія між  

викладачем і студентами;  метoдичнo правильне планування самoстійнoї 

рoбoти студентів в умовах університету; oпанування нoрм літературнoї 

іноземної мoви; розуміння семантики мoвних oдиниць іноземної мови; 

oцінювання виражальних мoжливoстей іноземної мoви; залежність 

мoвленнєвих умінь і навичoк від знань граматики іноземної мoви; розвиток 

мовного чуття (дуже актуальне для майбутніх перекладачів, філологів). 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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The motivating students to have the drive to learn can become a major challenge for music 
educators. This study focused on strategies to increase motivation among music students in 
pedagogical colleges to musical and pedagogical activities in the context of present educational-
upbringing process. The author finds that the teaching may motivate music students by providing 
performance opportunities, using music to stimulate kinesthetic learners, and incorporating current 
genres and styles of music into the curriculum. 
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У статті розглядається проблема формування мотивації до музично-педагогічної 
діяльності студентів педагогічних коледжів. Аналізується поняття мотивації до музично-
педагогічної діяльності. Визначено шляхи становлення позитивної мотивації у студентів 
педагогічних коледжів мистецьких спеціальностей. Накреслено професійні основи 
педагогічної діяльності вчителя музики, які, на нашу думку мають бути сформовані у 
студентів після закінчення педагогічного коледжу.  
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