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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Бесараб Анастасія
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РОЗВИТОК СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
В умовах сучасного реформування освіти насущними є педагогічні
проблеми, пов‘язані із розвитком духовних, моральних, інтелектуальних рис
особистості, що формують світогляд студента. Освіта виступає основою
розвитку індивіда та суспільства в цілому. Тому обов‘язком кожного вищого
навчального закладу є різностороннє виховання молоді, поєднанням
гуманітарної складової та професійної підготовки.
Гуманітарні дисципліни пояснюють соціальні процеси та взаємозв‘язки,
єдність культури, природи і науки. Мета гуманітарних наук полягає в
пізнанні мудрості через слово, що веде до вдосконалення сутності людини,
наслідуванні ідеалів, розвитку духовних цінностей та розумінні своєї
унікальності та глибини, як особистості.
У процесі вивчення дисциплін гуманітарного блоку студенти засвоюють
систему базових історичних, соціально-економічних, політичних, культурних
понять, розвивають логічне та аналітичне мислення. Вміння оперувати
набутими знаннями забезпечує розуміння своєї ролі та поведінки у
суспільстві, почуття обов‘язку, мотивацію до самовдосконалення, прагнення
досягнення цілей на благо спільноти.
Дослідження даної проблеми висвітлюється у працях таких науковців:
В.П. Андрущенка, А.А. Карнауха, О.В. Бабкіної, В.Д. Бабкіна, І.М. Варзаря,
З.Ф. Самчука,
В.П. Горбатенка, К.М. Левківського, М.І. Михальченка,
М.П. Лукашевича, Ф.М. Рудича, С.Г. Рябова, Ю.С. Шемшученка та інших.
Посилення ролі гуманітарних дисциплін у змісті вищої освіти має
будуватися на наступних принципах: орієнтація діяльності системи освіти на
створення умов для духовного, етичного і культурного саморозвитку
особистості; глибока фундаментальна і методологічна підготовка студентів у
сфері гуманітарного знання, духовного життя людини і суспільства; освоєння
студентами методології пізнання і творчості, практичної діяльності,
соціальної поведінки і саморозвитку особистості як вирішальних умов
досягнень успіху на життєвому шляху; створення передумов для органічного
включення студентів в економічні, соціальні і культурні процеси розвитку
світової цивілізації; органічний зв'язок навчального процесу з поза
навчальною роботою, сферою дозвілля і відпочинку студентів, широке
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залучення до викладання у виші діячів науки і культури; демократизація всієї
системи вищої освіти та перехід на особистісно-зорієнтоване навчання в
цілому [1].
Зміст дисциплін гуманітарного циклу являє собою сукупність теорій,
положень, норм, знань із таких галузей суспільства, що безпосередньо
стосується духовного і соціального життя людини й людських спільнот,
створюють умови для всебічного, гармонійного розкриття фізичного,
духовного та творчого потенціалу особистості, а саме: освіта, виховання,
наука, культура, релігія, свобода, права і обов‗язки людини, інформаційний
простір, охорона здоров‗я, соціальне забезпечення, праця, безпека
життєдіяльності, фізкультура, дозвілля тощо.
Навчальний матеріал з урахуванням особливостей виховного впливу
дисциплін гуманітарного циклу має сприяти формуванню у студентів
наступних умінь:
- уміння визначати цілі й завдання застосування ціннісного підходу у
професійній діяльності;
- уміння аналізувати конкретні ситуації в практиці професійної
діяльності та виокремлювати їх;
- уміння самостійно передбачати труднощі в реалізації завдань
професійної діяльності майбутнього фахівця;
- уміння аналізувати, коригувати власну професійну ціннісну
поведінку[2].
Вирішення означеної проблеми можна здійснити лише на основі
професійно-творчої підготовки фахівців, розглядаючи її як цілісний процес
особистісного й професійного становлення фахівця. Цей процес забезпечує
умови для самореалізації в навчально-пізнавальній і виховній діяльності та
подальший розвиток особистісних і професійних якостей, що сприяють
успіху у творчій професійній діяльності. При цьому рівень розвитку творчого
потенціалу позначається не тільки на професійній діяльності майбутнього
фахівця, а й на самому процесі його життя, тому що в різних видах
активності особистості (пізнавальній, світоглядній, трудовій, комунікативній
і емоційній) зберігається її творча суть – пошуково-перетворювальна
спрямованість [3].
Саме цикл соціально-гуманітарних дисциплін у вищому навчальному
закладі тією чи іншою мірою реалізує завдання формування системи
політичних знань студентів. Значний вплив на формування політичної
культури студентів мають такі навчальні дисципліни, як філософія,
політологія, соціологія, історії України, правознавство, політична психологія,
конфліктологія та ін. Кожна з названих дисциплін має своє окреме конкретне
місце і завдання в системі політичної освіти і виховання у вузі. Але
ефективність політичного виховання буде досягнута лише за умови
взаємодії, взаємовпливу, взаємопов‘язаності знань про політику, які молодь
отримує у вузі [4].
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Курс філософії знайомить студентів з історією та сучасними
досягненнями у пізнанні закономірностей людського існування. Накопичені
філософські знання формують фундамент наявних політичних та соціальних
теорій.
Така дисципліна як політологія забезпечує розуміння та належний
рівень знань політичної культури та сприяє формуванню певної політичної
позиції сучасної молоді.
Вивчення дисципліни соціології допомагає студентам визначити своє
місце в соціальній структурі суспільства.
Курс історії України займає особливе місце серед гуманітарних наук.
Курс дає можливість ознайомлення з історичним минулим країни,
закономірності подій та процесів, що призвели до формування сучасної
України.
Вивчення «Основ правознавства» є необхідним для правової свідомості
громадянина, його обізнаності у правовому регулюванні різних сфер
діяльності.
Таким чином, значимість гуманітарних дисциплін полягає у формуванні
культури особистості, її мислення, творчих здібностей майбутнього фахівця
на основі глибокого розуміння культурних, соціальних та політичних
процесів. Головним завданням вищого навчального закладу є не тільки
підготовка професіонала своєї справи, а й формування всебічно розвиненої
людини, з розумінням своєї індивідуальності та унікальності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ
Темперамент тісно пов'язаний з особливостями спілкування з
оточуючими. Настільки тісно, що багато психологів пропонують за цими
особливостям визначати і сам темперамент.
Темперамент (від латинського temperamentum - належне співвідношення
частин) - сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують
динамічну та емоційну середу поведінки людини, її діяльності та спілкування.
Лише умовно темперамент можна віднести до компонентів особистості, бо
його особливості є вродженими.
Темперамент найтіснішим чином пов‘язаний з характером, і у дорослої
людини їх важко розділити.
У структурі темпераменту можна виділити три головні компоненти:
загальну активність індивіда, його рухові прояви; його емоційність. "Чисті"
темпераменти зустрічаються досить рідко. Найчастіше у і людини
поєднуються риси різних типів, хоча переважають властивості якогось
одного. Не варто, змішувати властивості темпераменту і риси характеру. Не
можна говорити і про "хороші" і "погані" типи темпераменту, мова йде лише
про існування різних способів поведінки і діяльності.
Тип темпераменту необхідно враховувати в у процесі вибору професій,
де праця пред‘являє особливі вимоги до динамічних і емоційних станів
людини. Але необхідно розуміти, що відмінності за темпераментами - це
відмінності за рівнем можливостей психіки, а не за своєрідністю її проявів.
Встановлено відсутність залежності між рівнем досягнень, тобто кінцевим
результатом дій, і особливостями темпераменту, якщо діяльність не протікає в
умовах, які можна визначити як сприятливі. Вроджені особливості
темпераменту виявляються у людини в таких психічних процесах, які
залежать від виховання, соціального середовища та здатності керувати своїми
реакціями. Тому конкретна реакція на ситуацію може визначатися як вплив
характерних відмінностей нервової системи, так і бути наслідком навчання та
професійного досвіду. Знання особливостей проявів різних темпераментів
важливо не тільки при виборі професії, але і при комплектуванні виробничих
колективів, створення команди однодумців, розуміння проблем і конфліктів у
колективі.
Наприклад, у холерика сильна нервова система, він легко
переключається з однієї справи на інше, але його нестриманість у поведінці
тобто неврівноваженість нервової системи, зменшує сумісність з іншими
людьми. Холерику при тривалій роботі не завжди вистачає витримки. У
сангвініка також сильна нервова система, а значить, і хороша працездатність,
він легко переключається в діяльності і спілкуванні, але недостатньо
чутливий до всіх зовнішніх змін. У нього особлива рухливість (реактивність),
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яка може принести додатковий ефект, якщо робота вимагає зміни об'єктів
спілкування, роду занять, часткового переходу від одного ритму життя до
іншого. Володіючи швидкою реакцією і підвищеною працездатністю в
податковий період роботи, до її кінця знижується працездатність не тільки
через швидку стомлюваність, а й через зниження інтересу. Такий тип
придатливий до організаторської діяльності: кадровик, або ж по-сучасному,
управлінець персоналом, політик, менеджер з туризму, де дії працівників не
завжди строго регламентовані. Перевага флегматика полягає в здатності довго
і наполегливо працювати, але він не в змозі швидко зібратися і
сконцентрувати свої зусилля. Цей тип характеризує планомірна і плідна
діяльність. Може створюватися помилкове уявлення, що люди інертні
(флегматики) не мають переваг ні в яких видах діяльності, а це не правильно:
саме вони особливо легко здійснюють повільні і плавні рухи, у них
виявляється перевага стереотипних способів дії, дотримуючись одного разу
прийнятого порядку. Він надзвичайно важко переключається на іншу роботу,
його важко вибити з "наїждженої колії". Меланхолік відрізняється великою
витримкою, але повільним входженням в роботу, його працездатність є
вищою в середині або в кінці роботи, а не на її початку. Люди з таким типом
темпераменту придатні для конвеєрних робіт, що характеризуються
виконанням досить однотипних, дрібних операцій продовж робочого дня.
Такою є праця бухгалтера, бібліотекаря. Меланхолік з точки зору сили працездатності нервової системи найбільш "невиграшний" тип темпераменту,
але він легко переключається з однієї справи на іншу; на відміну від "сильних
типів", володіє чутливістю ю всього, що відбувається навколо нього.
Експериментально показано, що сангвініки і холерики проявляють
меншу опірність і знижену продуктивність в ситуаціях, коли умови і способи
діяльності суворо регламентовані і не допускають включення індивідуальних
прийомів.
Опитування студентів груп ОБО-11д, ФК-11д, Т-ЗІд, МТБ-2ІД впродовж
2018-2019 навчального року дало змогу виявити належність до певного типу
темпераменту з ясувати можливі утруднення у процесі майбутньої
професійної діяльності. Всього охоплено 57 чоловік. Опитування включали
такі запитання: " За своїм темпераментом я..."; "Через це в мене можуть бути
такі п р о б л е м и . . " Я компенсую цей недолік тим що ".
Аналіз результатів дає підстави стверджувати, що серед опитуваних
виявлено сангвініків 39% чол; флегматиків 28% чол; 23% холериків; 10%
меланхоліків.
Відповідь на друге питання дала змогу згрупувати основні проблеми, що
можуть проявитись у майбутній професійній діяльності, на які вказали
респонденти. Перша група проблем пов'язана із виконанням професійних
обов'язків. Сангвініки виділили такі проблеми як труднощі із звиканням до
роботи, втрата інтересу до справи, пристосування до швидких змін оточення,
знецінювання результатів, швидке переключення з однієї справі на іншу,
монотонність, одноманітність дій. Флегматики виділили такі проблеми: все
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робиться повільно і довго, важко влитися в новий колектив та налагодити
взаємодію з іншими темпераментами. Холерики вказали на те, що складно:
робити розрахунки, довго працювати над одним завданням, швидко приймати
рішення, утруднює вирішення суперечок та конфліктів. Меланхоліки
підтвердили: низьку працездатність та надмірне емоційне реагування на
зауваження. Друга група проблем пов'язана із емоційний регулюванням у
процесі взаємодії. За нашими даними сангвініки вказали на емоційне
включення у суперечку, непостійність, прив'язаність до думки інших.
Флегматики наголосили на байдужості до думки інших, складність у
вираженні своїх емоцій. Холерики підкреслили балакучість, схильність до
бурхливих емоційних спалахів , емоційність, швидку зміну настрою, не
стриманість, хвилювання за будь-якої проблеми. Меланхоліки вказали на
нестабільність швидкого орієнтування у змінених обставинах.
Відповідаючи на третє запитання студенти виокремили такі пособи
компетенції виявлених проблем. Сангвініки компенсують їх позитивними
якостями характеру, швидким пристосуванням до змін, досягненням цілей.
Флегматики компенсують відповідальністю, відкритістю, удосконаленням
спілкування з людьми, виконанням роботи довго але точно. Холерики
компенсують впертістю, обдуманістю, активністю, привітністю,
ввічливістю, ризикованістю. Меланхоліки компенсують бажанням
самовдосконалення, стриманістю, обдуманістю.
Таким чином можна стверджувати, що майбутні фахівці управлінської
сфери зацікавлено сприймають пропозицію вдаватися до самоаналізу та
достатньо реалістично оцінюють можливість утруднень, що пов'язані із
типом темпераменту. Схвальним є той факт, що майбутні фахівці
намагаються виокремлювати способи компенсації можливих утруднень.
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ІНТЕРЕС ЯК СПОНУКАЛЬНИЙ ФАКТОР АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ
Людина, як істота розумна, постійно прагне до самовдосконалення,
тобто шукає можливість для руху, дії, щоб задовольняти власні потреби.
Інтерес, в свою чергу, є двигуном даного процесу.
20

Актуальність даного питання проявляється в тому, що людські потреби
постійно зростаюсь, відповідно це призводить до росту інтересу і, як
наслідок, суспільство розвивається.
Теорія природи людського інтересу вивчалась такими вченими як
Т. Гоббс, Д. Дідро, І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін,
М. Вебер та інші. Сучасну науку представляють А. Здравомислов,
Г. Глєзєрман, В. Князєв, Н. Коваленко, І. Надольний та інші.
Інтерес (лат. interest – має значення, важливо) – емоційна, підвищена
увага людини до будь-якого об‘єкта та явища. Інтерес, як і потреба, виявляє
об‘єктивне та суб‘єктивне ставлення людини до умов свого існування, тому в
реальній дійсності вони тісно переплетені. Порівняно з об‘єктивно значущим
предметом потреба виступає основою інтересу, породжує його. Інтерес
завжди спрямований на предмет, не існує безпредметних інтересів [1, с. 498].
Інтереси визначаються потребами соціального суб‘єкта і цілком служать
їх задоволенню та розвитку. Положення про те, що потреби лежать в основі
всієї людської діяльності, міцно закріпилось у соціальній, філософській
літературі і не викликає суперечок [2, с. 362].
Досліджуючи природу інтересу, було виділено 3 варіанти: інтерес –
явище суб‘єктивне, об‘єктивне або і суб‘єктивне, і об‘єктивне.
Перший варіант описав В. Міхни: «Інтерес … щось відмітне від буття,
від дійсного положення, інтерес не можна ототожнювати із самим буттям …
Інтерес належить до області волі і свідомості… Інтерес – це форма, в якій
індивід безпосередньо усвідомлює своє реальне положення і свої потреби, що
виражаються, в свою чергу у формі цілей, які ставить собі індивід» [3, с. 41].
Також цей варіант розглядав В.Г. Афанасьєв: «Суть інтересу у
цілеспрямованості, свідомому русі людини, колективу, суспільства до
досягнення певної мети, задоволення певної потреби… Інтерес, таким чином,
категорія суб‘єктивна, в тому сенсі, що поза свідомістю певного суб‘єкта
інтересу бути не може» [4, с .312-313].
Протилежної думки дотримувався Г.Є. Глєзєрман: «Інтереси були і
залишаються об‘єктивною реальністю… Вихідний пункт марксистського
розуміння інтересів – це розмежування реальних інтересів людей та їх
уявлень про ці інтереси. Вони можуть не співпадати одне з одним, так само
як взагалі свідомість може не співпадати з буттям» [5, с. 18, 20].
В свою чергу, А.Г. Здравомислов вважає, що інтерес – поєднання
об‘єктивного і суб‘єктивного: «Інтерес як ціле не може бути зрозумілим
тільки як положення або тільки як ідеальна спонукальна сила, він є єдністю
того і іншого, єдністю об‘єктивного і суб‘єктивного» [6, с. 30].
Отже, інтерес є прагненням до дії, яка направлена на вирішення
конкретної проблеми або задоволення певної потреби. І саме інтерес, ось те
бажання діяти, працювати, іти вперед, в певній мірі постійно підштовхувало
людство до розвитку від первісних часів до наших днів. Відповідно, можна
стверджувати, що інтерес справді є спонукальним фактором активної
діяльності людини.
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Сучасні перетворення в Україні, кризові явища у життєдіяльності
людини та суспільства, що зумовлені трансформацією економіки, політики,
ідеології, суспільної психології та соціально-культурної ситуації в цілому,
шляхом прямого або опосередкованого впливу трансформують систему
морально-духовних, гуманістичних цінностей людей, особливо молоді.
У період гуманізації освітнього процесу України та суспільства загалом
проблема виховання молоді та формування її гуманістичних ціннісних
орієнтацій потребує подальшого вивчення.
Однією з актуальних проблем є проблема формування гуманістичних
цінностей сучасної молоді. Ця тема достатньо складна, включає дослідження
ряду аспектів, а саме: вікові психологічні особливості молоді, соціологічні
проблеми освіти і виховання, вплив колективу, сім‘ї та інше. Події 80-90-х
років XX століття, розпад СРСР, проголошення і розбудова незалежної
України не могли не вплинути не тільки на економічні та політичні
відносини, а й на систему ціннісних орієнтацій молоді. Тому, дослідження
системи цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, груп, соціальних
верств в нових історичних умовах є дуже важливим для підвищення
ефективності наукового керівництва соціальними, соціально-психологічними
процесами у суспільстві. Молоді, в тому числі студентській, належить
особлива роль у суспільстві, адже саме її представники сьогодні – це
керівники держав, урядів, науковці, економісти, юристи тощо – те покоління,
яке буде творити історію завтра. І тому від того, якими є цінності і ціннісні
орієнтації сучасної молоді, залежить її майбутнє і майбутнє суспільства в
цілому. Тому дослідження цієї проблеми є дуже актуальним на сучасному
етапі.
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В умовах певної кризи соціальних ідеалів, зневіри частини населення у
оптимістичні перспективи для України і світу в цілому важливим є
виховання молоді на засадах тих суспільно-корисних цінностей, які є
загальнозначущими, вічними, гуманістичними – Добро, Благо, Любов тощо.
В умовах наявності складних глобальних проблем одним із основних
принципів життєдіяльності кожної особистості має стати гуманізм. Саме він
повинен бути стрижнем ціннісних орієнтацій особистості в сучасному світі.
Дослідження проблем гуманістичного виховання особистості було в колі
наукових інтересів багатьох учених. Зокрема, питання формування
гуманістичних цінностей стали предметом досліджень А. Андрущенка, М.
Боришевського, О. Вишневського, І. Зязюна, В. Кременя, Г. Шевченко та
інших. Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей молоді
розглядаються в працях Т. Артемонової, І. Беха, Б. Зейгарник та інших.
Соціально-економічні зміни, що виникли в суспільстві, призвели до
превалювання матеріальних цінностей над духовними і, як наслідок, до його
дегуманізації. В наслідок цього у суспільстві з‘явилася тенденція до змін в
бік зниження загального рівня морально-духовних норм та переконань в усіх
соціальних ланках, яка виявила себе також у системі освіти, виховна роль
якої була знижена. Як зазначає філософ В. Кремень: «Економічне мислення
нині заполонило життя людини. Ринкова економіка – основний сенс
сучасного прогресу, що відсуває звичні духовно-культурні цінності на
другий план» [3]. Основу розвитку сучасного стабільного й
високорозвиненого суспільства мають складати особистості з високим рівнем
духовної культури, що має формуватися на всіх етапах виховання і навчання
і особливо у підготовці фахівців в умовах вищої освіти. За таких умов
підвищується актуальність вивчення й аналізу гуманістичних цінностей
студентської молоді для проектування ефективної системи їх формування.
Для повноти розкриття змісту поняття «гуманістичні цінності» слід
з‘ясувати сутність гуманізму.
У словниках прийнято розрізняти гуманізм у широкому і вузькому
розуміннях. У широкому сенсі гуманізм – це система поглядів, яка історично
змінюється і визнає цінність людини як особистості, її права на свободу,
щастя, розвиток і прояв своїх здібностей, система, яка вважає благо людини
критерієм оцінки соціальних інститутів, а принципи рівності, справедливості,
людяності – нормою стосунків між людьми; у вузькому сенсі – це
культурний рух епохи Відродження.
Подібний варіант дефініції пропонує В.А. Кувакін. У широкому
розумінні гуманізм – це чітке усвідомлення природної людяності людини,
культивування цієї людяності в конкретних формах поваги, допомоги,
любові до людини; у вузькому значенні – це ідея чи концепція людини, яка
розвивається на базі визнання і прийняття феномена людяності людини, її
свободи, відповідальності й розумності [4].
В українському педагогічному словнику поняття «гуманізм»
характеризується як «система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність;
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в історичному аспекті прогресивна течія Західноєвропейської культури епохи
Відродження спрямована на ствердження поваги до гідності і розуму
людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних почуттів і
здібностей» [2, с. 76-77].
В іншому педагогічному словнику поняття гуманізму визначається як
«принцип світогляду, в основі якого лежить визнання безмежних
можливостей людини, її здібностей до самовдосконалення, прав особистості
людини на вільне виявлення своїх задатків та переконань» [5, с.58-59].
Проаналізувавши вищезазначену довідкову енциклопедичну літературу,
ми дійшли висновку, що загалом поняття «гуманізм» тлумачиться як:
- визнання цінності людини, її права на вільний розвиток і виявлення
своїх здібностей;
- прояв суспільної свідомості, що виявляється у ставленні до людини, як
до найвищої суспільної цінності у визначенні її як особистості, що має права
на свободу, щастя та всебічний розвиток;
- прояв поваги до людської гідності;
- якість особистості включає в себе знання про життя, головною ціллю
його є гармонійний розвиток притаманних людині ціннісних здібностей і
розуму;
- вищий розвиток людської культури і моральності та відповідної їм
поведінки стосовно інших людей та всього живого.
Цікавими є думки вчених І. Беха, Н. Ганнусенко, К. Чорної, які
зазначають, що гуманізм є «окремою, глобальною філософською системою.
Його самостійність визначається такими ознаками, як автономність,
універсальність, фундаментальність гуманістичних ідей, єдність цілей і
засобів» [1, с. 265 – 281]. Проаналізуємо визначені ознаки. Автономність
гуманізму пояснюється тим, що його ідеї не можуть бути виокремленні з
релігійних, історичних чи ідеологічних постулатів. Рівень розвитку
гуманістичного світогляду повністю залежить від накопиченого людством
досвіду з реалізації транскультурних норм суспільного життя:
співробітництва, доброзичливості, чесності, лояльності і терпимості до
інших, дотримання закону тощо. Універсальність гуманістичних ідей
обумовлена їх застосуванням до всіх людей і будь-яких соціальних систем. У
гуманістичному світогляді можливий вихід за рамки культурної відносності,
національних, економічних, релігійних, расових та ідеологічних
відмінностей. При цьому принципово важливим є не протиставлення
універсальних цінностей гуманізму національним, а взаємодія з ними, яка
передбачає перехід до різноманітності та багатогранності культурногуманістичних позицій, які доповнюють і збагачують одна одну.
Фундаментальність гуманістичних цінностей визначається тим, що вони
не можуть розглядатись, як щось другорядне. За своїм значенням вони
відносяться до найбільш фундаментальних явищ соціальної структури.
Єдність цілей і засобів у гуманістичному світогляді означає недопущення
будь-яких спроб будь-якими засобами досягати своїх цілей. Не можна
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поступатись гуманістичними принципами, мотивуючи це стратегічною
необхідністю.
Отже, можна зробити висновок, що гуманістичний світогляд як
узагальнена система поглядів, переконань, ідеалів базується навколо одного
центру – людини. Саме людина є системоутворюючим фактором, ядром
гуманістичного світогляду.
В час, коли фіксується чимало антигуманних процесів, має
реалізовуватися такий гуманізм, який враховував би багатоманітність
соціальних і культурних особливостей і міг би звести їх до всезагальних
людських цінностей. Гуманізм повинен виправдати прагнення кожної
людини не лише виживати, а й гідно жити в нових, ускладнених умовах та в
сучасних умовах інтернаціоналізації соціального буття.
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА: ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ШЛЯХИ
ВИРІШЕННЯ
Все більше люди починають усвідомлювати, що їх життя залежить від
стану розвитку чи занепаду екологічної культури. Цивілізація виникла в
біосфері та є її частиною й ізольовано існувати не зможе. І тому для того,
щоб захистити своїх нащадків від наслідків власної діяльності, необхідно
залучити радикальні зрушення у ставленні людини до природи.
Незважаючи на кризу природних змін в біосфері, частина населення
оптимістично ставиться до нинішньої ситуації, яка перебуває в Україні і світі
в цілому. Політичне залучення сил та рішень частково вирішують
збереженню та відновленню природних цінностей.
Проблемою екологічної кризи найбільшою мірою зацікавлено багато
дослідників та науковців теперішнього часу. До цього списку можна віднести
таких визначних осіб як М. Лємєшев, В. Данилов-Данильян, Н. Воронков,
В. Крисаченко, Е. Гірусов та інші, кожен з яких звертає увагу до різних
аспектів цієї проблематики.
Важливою ланкою науково-теоретичних досліджень було вперше
запроваджено термін «екологія» (грец. ойкос – місце проживання, логос –
учення) ввів видатний німецький біолог, природознавець, медик, морфолог
Ернст Геккель у 1866 році. Він стверджував, що «Екологія – це пізнання
економіки природи, одночасне дослідження всіх взаємовідносин живого з
органічними і неорганічними компонентами середовища» 1. Також
В. Крисаченко висловлювався, що «екологія є одним із найважливіших
напрямів теоретичного освоєння дійсності і внаслідок цього виконує певну
гносеологічну функцію в суспільстві» 2.
У сучасному суспільстві екологічна політика стала самостійною сферою
в політичній діяльності держав, формування якої почалося з 70-х років
минулого століття. Саме тоді проявилася швидка деградація природного
середовища в різних країнах світу. Таким чином екологічна політика вивчає
систему концепцій, принципів, підходів, заходів, що визначає вплив
суспільства на навколишнє середовище, тактику й стратегію екологічно
збалансованого розвитку.
Сьогодні в більш ніж 100 країнах світу створені міністерства або
відомства, які займаються охороною навколишнього середовища.
Економічне забезпечення збереження здорового природного середовища
різноманітне та включає в себе:
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державне фінансування заходів з охорони природи;
ліцензування;
нормування;
створення екологічних фондів;
систему плати за користування природними ресурсами та додатково за
ресурси, що вилучаються;
6. економічні санкції (платежі та штрафи) за забруднення природного
середовища;
7. економічне стимулювання зниження забруднення, пільгові кредити для
реалізації екологічних робіт та впровадження екологічно чистих
технологій;
8. пільгове оподаткування підприємств, що впроваджують безвідходні
технології та отримують чисту продукцію, в тому числі і
сільськогосподарську;
9. право на продаж екологічно чистої продукції за підвищеними цінами.
Україна сьогодні знаходиться у скрутному економічному та
екологічному становищі, але намагається запровадити в життя соціальноправові важелі охорони природи:
1. введення екологічних норм та стандартів, що є обов‘язковими як для
підприємств, так і для окремих осіб;
2. проведення обов‘язкових екологічних експертиз;
3. створення юридичних можливостей для кооперування підприємства з
метою виконання екологічних програм на взаємно договірній основі;
4. розповсюдження безвідходних і чистих технологій через систему
виставок та ярмарок;
5. адміністративні обмеження на види робіт та технологій, що шкодять
природному середовищу.
Велике значення має створення різних шкільних і громадських
організацій, які б впроваджували в життя політику захисту навколишнього
середовища, питної води, побутової і промислової санітарії. Необхідно
максимально втілювати в життя суспільства через різні засоби масової
інформації населення цінність оточуючої нас природи, її важливість в житті
людства, правильне застосування промислових технологій, які б
забезпечували високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для
природи.
Наша епоха – час великої дисгармонії людини і оточуючої її природи,
хижацького ставлення до неї. Насамперед, головним чинником в збереженні
екології на планеті являє собою політична діяльність. Але тільки у співпраці
людини з природою можна забезпечити людству майбутнє, подальший
розвиток цивілізації і вдосконалення людського розуму.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ЕВОЛЮЦІЯ,
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ціннісні орієнтації молоді завжди були однією з найбільш актуальних
наукових проблем, Адже від того, які світоглядні життєві позиції сповідує
молодь, як вона реалізує їх на практиці значною мірою залежить майбутнє
України. Особливо це стосується студентської молоді, на що звертають увагу
сучасні дослідники. Перш за все, студентство є найбільш активним загоном
сучасної української молоді, воно швидко реагує на події та перетворення в
сучасному суспільстві, свідченням чого є його участь у трьох українських
революціях часів незалежної України: Революції на граніті, Помаранчевої
революції та Революції Гідності. Крім того, ця група не є однорідною, що
зумовлено різним соціальним походженням її членів, обсягом їхнього
економічного, культурного та соціального капіталів. При цьому, незважаючи
на свою диференційованість, студентство є соціокультурною спільнотою, яка
має схожий стиль життя, специфічні моделі поведінки та ціннісні орієнтації.
Важливим є й той факт що у наступні 15–20 років саме колишнє студентство
складатиме значну частину молодіжного сегменту працюючих, які на
практиці будуть реалізовувати плани подальшої розбудови незалежної
України [4]. Виходячи з вище викладеного, а також враховуючи той факт, що
сучасні події, що відбуваються в українському суспільстві, породжують
досить складні явища, важливим є аналіз еволюції ціннісних орієнтацій
сучасної студентської молоді, внесення коректив у їх подальше формування.
При цьому ми керуємося науковим визначенням терміну «ціннісна
орієнтація». Це – складний соціально-психологічний феномен, що
характеризує спрямованість і зміст активності особистості, є складовою
частиною системи відношень особистості, визначає загальний підхід людини
до світу, до себе, та надає зміст і напрямок особистісним позиціям, поведінці,
вчинкам [3, с. 85].
Питання формування та динаміки ціннісної орієнтації особистості
необхідно розглядати цілісно з поведінковою діяльністю. Адже ціннісні
орієнтації є нічим іншим, як певною сукупністю ієрархічно пов‘язаних між
собою цінностей, яка зумовлює спрямованість життєдіяльності людини.
Динаміка ціннісної свідомості молоді була описана дослідницею
Н. Гончар. Вона, спираючись на концепцію нормативних років
американського соціолога Р. Інглехарта та узагальнивши дослідженнях у цій
сфері Л. Сокурянської, виділила п‘ять поколінь молоді та особливості
ціннісної свідомості кожного з них.
Покоління «відлиги» (студентська молодь кінця 60-х – початку 70-х
рр. ХХ ст.). Йому властива досить висока оцінка як модерністських (творчий
підхід до справи, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність), так і
традиційних цінностей (принциповість, самокритичність, тактовність,
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ввічливість, товариськість). Разом з тим, у структурі цінностей покоління
«відлиги» мало представлено досягальницькі цінності: орієнтації на здобуття
високого становища в суспільстві, прагнення професійної кар‘єри тощо.
Покоління «застою» студентська молодь другої половини 70-х –
першої половини 80-х рр. ХХ ст.). Їй притаманні такі якості як чесність,
правдивість, чуйність, уважність, повага до людей, скромність, простота,
колективізм, почуття товариства, тобто традиційних аксіологічних цінностей.
Модернізація ціннісної свідомості цього покоління студентів насамперед
виявилась в його прагненнях до професійного вдосконалення, орієнтаціях на
творчу професійну діяльність.
Покоління «перебудови» (студентство другої половини 80-х – початку
90-х рр. ХХ ст.). Зміни, які відбувались у країні в той період, скорегували
ціннісні орієнтації студентства: досить високі у них отримали такі якості як
заповзятливість, ініціативність, терпимість щодо іншого напряму думок.
Перше покоління незалежності (студенти середини 90-х рр. ХХ ст.).
Характеризується різким зростанням міри модернізації цінностей. Після
здоров‘я родини, головними цінностями стають наступні: особиста свобода,
незалежність у судженнях і діях, матеріяльне благополуччя, повноцінний
відпочинок, цікаві розваги. Тільки сьоме рангове місце (за даними
дослідження 1996–1997 рр.) посідає така цінність, як можливість розвитку,
реалізації своїх здібностей і талантів.
Друге покоління незалежності (студенти кінця 90-х рр. ХХ – початку
ХХI ст.). Найвищий ступінь ціннісної модернізації. Головні цінності –
можливість саморозвитку та самореалізації, економічна незалежність,
толерантність. Матеріяльний добробут займає одне з останніх місць.
Узагальнюючи, Н. Гончар наголосила на необхідності приділити увагу
кластерному аналізу ціннісних орієнтацій студентів «другого покоління
незалежності», тобто тих, хто став на студентську стежку у ХХІ ст. Метою
кластерного аналізу є утворення груп подібних між собою об‘єктів, які
зазвичай називають «кластерами». Приклад такого аналізу подала сама
Н. Гончар, спираючись на соціологічні дослідження, проведені кафедрою
соціології Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна у
2001–2004 рр. Дослідниця прийшла до висновку, що на початку ХХІ ст.
процеси модернізації та постмодернізації цінностей студентської молоді хоч і
відбувалися досить активно, проте, все ж були амбівалентними, тобто
такими, що характеризується двоїстим ціннісним, нормативним ставленням
до соціального оточення, соціальних явищ, подій, фактів і процесів. Це
явище, зазначає Н. Гончар, – адекватна реакція на стан українського
суспільства загалом, зокрема на його маргінальність та транзитивність
(перехідний характер). Тобто ціннісна свідомість сучасного студентства
формується в умовах, коли в суспільстві відбуваються революційні зміни,
коли воно стоїть перед альтернативою вибору подальшого шляху розвитку.
Ці події і загальний негативний стан в державі призвели до того, що молодь
виявилась однією з найбільш соціально занедбаних і найменш соціально
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захищених спільнот нашої країни, що в молодіжному середовищі існує ціла
низка проблем, питома вага яких вже давно перевищила критичну масу і
загрожує соціальними вибухами. Наслідком цього є логічне зростання
конфліктного потенціалу молодого покоління [2].
Сучасні соціологічні дослідження (2015–2017 рр.) засвідчують, що
зміни в системі цінностей та ціннісних орієнтацій студентської молоді
продовжуються Перше, що звертає на себе увагу, це той факт, що першу
рангову позицію у 2017 р. посідає така цінність, як «матеріальний добробут».
Причиною цього, на наш погляд, є економічна криза, яку переживає
українська держава. Це актуалізує для студентства, як і для всієї молоді,
проблему економічної безпеки. Суттєво підвищили свої рангові позиції і такі
цінності, «як побутовий комфорт» та «особистий спокій, відсутність
неприємностей», які також можна віднести до матеріалістичних цінностей. З
9 і 11 місця у 2015 р. вони у 2017 р. перейшли на 6-е і 5 місця відповідно.
Водночас, на найнижчих рангових позиціях, знаходяться громадянські
цінності – «залучення до літератури та мистецтва» (19 місце), «участь у
громадському житті, у вирішенні суспільних проблем» (18 місце), «високе
службове і громадське положення» (17 місце), «можливість приносити
користь людям» (16 місце) та «екологічна безпека» (15 місце) [4]. Низькі
оцінки студентами значущості громадянських цінностей засвідчують й інші
науковці, зокрема В. Баранівський. Проявами цього, зазначає автор, «є
бажання значної кількості молоді емігрувати за кордон, поширення
маргінальних, часом, відкрито антиукраїнських поглядів, наявність
відмовників до призову в Збройні Сили України тощо» [1, с 45]. Все це на
наш погляд, вимагає, посилення уваги до питань громадянсько-патріотичного
виховання студентства, значним потенціалом, якого володіє сучасна система
вітчизняних
закладів
вищої
освіти.
Слушною
є
думка
В. Баранівського, як пише, що «без таких універсальних моральних і
патріотичних цінностей як чесність, совість, відповідальність, гідність,
толерантність, свобода, патріотизм не можна сподіватися на поліпшення
ситуації у країні. Проблема моралі і патріотизму це вже не просто сфери
філософії чи педагогіки. Це прерогатива національної безпеки» [1, с 46].
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ВРАХУВАННЯ ПРОЯВІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТОЛОГІВ
Дослідники індивідуально-типологічних відмінностей особистості
пов‘язують темперамент з особливостями нервової системи і вважають його
вродженою властивістю.[4] Змінити свій темперамент дуже складно - а
значить, простіше й правильніше навчитися враховувати власні можливості
як в процесі навчання, так і у процесі вибору професії.
Оскільки кожна діяльність пред‘являє до психіки людини і її,
динамічних особливостей певні вимоги, то немає темпераментів, ідеально
придатних для всіх видів діяльності. Роль темпераменту в роботі й навчанні
полягає в тому, що від нього залежить влив на діяльність різних психічних
станів, які викликані соціальними та емоціогенними факторами. Від
темпераменту залежить вплив різних чинників, що визначають рівень
нервово-психічної напруги (наприклад, оцінка діяльності, очікування
контролю діяльності, прискорення темпу роботи, дисциплінарні впливи).
Існує чотири основних шляхи пристосування темпераменту до вимог
діяльності.
Перший шлях - це професійний відбір, одне із завдань «кого - не
допустити до даної діяльності осіб, які не володіють необхідними
властивостями темпераменту. Даний шлях реалізують виклик до і . на етапі
відбору представників певної професії, що пред‘являє підвищ ні вимоги до
властивостей особистості.
Другий шлях - це пристосування темпераменту до діяльності, шо
полягає в індивідуалізації вимог, умов і способів діяльності у меж їх обраної
професії.
Третій передбачає подолання негативного впливу темпераменту за
допомогою формування позитивного ставлення до діяльності відповідних
мотивів.
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Четвертий, основний - це пристосування темпераменту до вимог
діяльності - формування індивідуального стилю під яким розуміють гаку
індивідуальну систему прийомів і способів дії, шо характерна для даної
людини і доцільна для досягнення успішного результату.[3]
Вважаємо за необхідне охарактеризувати типи темпераменту з
орієнтацією на врахування вимог потенційно сприятливих для професійної
діяльності маркетологів.
Флегматик може досягти успіхів у професіях, пов'язаних з
виробництвом, адміністративною діяльністю, а також успішно виконувати
роботу, яка потребує підтримання в стабільному стані певних процесів.
Флегматик може з успіхом упоратися з професіями диспетчера, лаборанта,
агронома, інженера, ветеринара, системного адміністратора, ювеліра,
коректора, зі спеціальностями, пов'язаними з обробкою даних і, звичайно ж
низкою інших професій. Хоча флегматики відрізняються невисокою
комунікабельністю, вони успішно впораються з роботою, яка передбачає
спілкування, важливо, щоб при цьому не потрібно було виявляти активність
(фахівець з продажу). Таким чином, флегматику відповідатиму професії
медика, фахівця з комп'ютерів, економіста. Флегматик буде відчувати себе
вкрай некомфортно, обравши професію конферансьє або секретаря. Це
стосується будь-якої сфери діяльності, яка вимагає частої імпровізації;
роботи в умовах постійних перемін, яка змушує переключати на нових
учасників і на себе. Для успішної роботи флегматику важлива професія, яка
передбачає чіткий графік зрозумілі алгоритми, деталізовані завдання й
визначені терміни виконання роботи. [1-с.43].
З метою виявлення особистісного ставлення майбутніх маркетологів до
впливу темпераменту на професійну діяльність нами було проведено анкетне
опитування студентів першого курсу ВТЕІ КНТЕУ. Упродовж жовтня 2019р.
Всього опитано 64 респонденти. Здобувачам вищої освіти було
запропоновано відповісти на такі запитами 1)Я за темпераментом...; 2) Це
допомагає мені якісно виконувати роботу, яка потребує...; 3) Мене напружує
у процесі виконання завдання, коли: а) мене підганяють; б) змінюють вимоги
у процесі виконання завдання; в) довго пояснюють що і як потрібно
робити.4) Моя професія передбачає наявність таких якостей як: Одержані
результати засвідчують, що 31,31% опитаних вважають, що вони належать до
сангвінічного тину; 20,31% - до холеричного; важливо зазначити, що 14,10°
вказали на поєднання двох типів темпераменту; 12,51% - до меланхолічного;
12,51% - до флегматичного; 12,50% - було важко визначитись. Відповідь на
друге запитання засвідчила співпадіння ознак темпераменту із умовами
професійної діяльності. Таких з-поміж опитуваних виявлено 65,61%; не
співпадіння зафіксоване у 18,81% та не відповіли на запитання 15,61%.
Третє запитання анкети передбачало з‘ясування причин можливого
емоційного напруження у процесі діяльності. У підсумку і виявлено. що
найбільше невдоволення викликає зміна вимог у процесі праці (32,80%);
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претензії щодо швидкості роботи (25%); довготривалі пояснення (9,4%).
Окрім того, 32,8% опитаних назвали дві причини можливого напруження.
Оцінювання професійного значення якостей майбутніми маркетологами
підтвердило гранично можливе співпадіння у 50,0% опитуваних; 29,7% наближено окреслили такі якості і 21,9% виокремили такі якості, які є не
пріоритетними для фахівців даного профілю.
Таким чином, одержаний результат підтверджує велику зацікавленість
інформацією щодо зв‘язку проявів темпераменту та вимогами майбутньої
професійної діяльності. Діагностичні процедури стимулюють процес
самопізнання, що є вживанням на першому етапі професійного становлення
майбутніх маркетологів. На завершення огляду необхідно сказати, що на
вибір професії, як правило впливає сукупність різних чинників, які необхідно
враховувати. Отже, якщо вас дуже приваблює певна сфера діяльності, але
вона не рекомендована з позиції вашого темпераменту, не хвилюйтесь. У
сучасному світі так багато цікавих і затребуваних професій та спеціальностей
і завжди можемо знайти саме ту роботу, де будуть належним чином і оцінені
індивідуальні здібності та інтереси, темперамент та особливості характеру.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Проблеми, пов‘язані з формуванням і розвитком характеру людини,
цікавили і античних філософів, та середньовічних вчених, і сучасних
психологів та психоаналітиків, а саме: Немонова Р. С., Маклакова А. Г., та
інших. Усі вони намагалися знайти відповіді на багато питань, пов‘язані з
особливостями розвитку характеру. Що ж чинить найбільший вплив на
розвиток характеру людини? Які фактори відіграють у цьому процесі
провідну роль? Які умови є вирішальними в його формуванні?
Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей
особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в
його поводженні, у його вчинках. Характер найбільше пов‘язується з
темпераментом, котрий, як відомо, визначає зовнішню динамічну форму його
вираження. Знати характер людини дуже важливо. Це дає можливість
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передбачати, як людина поводитиметься за певних умов, чого від неї можна
очікувати, як вона виконуватиме дані їй доручення. Художня література дає
прекрасні описи поведінки людей з різними характерами. Історія знає
багатьох політичних, громадських і військових діячів, які завдяки силі
позитивних рис свого характеру сприяли прогресу суспільства, натомість
особи з негативними рисами характеру або слабохарактерні спричинили його
занепад.
У загальній структурі формування особистості характер займає
центральне місце, поєднуючи всі інші властивості й особливості поведінки.
Головна особливість молоді - це усвідомлення власної індивідуальності,
неповторності, несхожості на інших. У цей період формується
індивідуальний характер.
Формування характеру – це процес становлення стійких психологічних
утворень особистості під впливом об‘єктивних і спеціально створених для
цього умов, коли її дії та вчинки в результаті їх багаторазових повторень
стають звичними й визначають типову модель її поведінки. З цим характером
людині доведеться прожити все життя. В цей період людина започатковує
свою долю, свій життєвий шлях, бо майбутні події життя, психічне здоров‘я
буде визначатися її характером.
Характер людини формується в процесі її індивідуального життя під
провідним упливом суспільних умов. Особливо важливу роль у вихованні
характеру відіграє активна діяльність особистості й передусім праця як
середовище суспільного буття, спілкування, як необхідна умова її
самопізнання і самореалізації. В процесі праці виявляються моральні,
інтелектуальні, вольові та інші якості особистості, що, закріплюючись під
впливом певних умов життя, набувають рис характеру.
Головною умовою розвитку і формування характеру людини є, звичайно
ж, соціальне середовище. На формування характеру сучасної молоді впливає
і виховання. Воно організовує обставини життя й спрямовує в потрібному
напрямі життєві впливи, підкріплює їх, створює відповідне ставлення до
навколишньої дійсності особистості, що формується. Разом із тим, воно
гальмує негативні впливи, перешкоджає закріпленню небажаних звичок та
рис її поведінки. Сім'я, побут, близькі взаємини з протилежною статтю, коло
знайомих, специфіка професійних занять безпосереднім чином впливають на
мотиви, погляди, установки і цілі особистості, формуючи тим самим її
характер. Також величезний вплив на нього робить зовнішній інформаційний
фон, який створюють ЗМІ, кіно, художня література, суспільна ідеологія і
ін. Ще однією важливою умовою формування характеру є фізіологічні умови.
Важко посперечатися з тим, що особливості функціонування головного
мозку (процеси гальмування і збудження, ступінь їх рухливості) зумовлюють
відмінності в реакціях людини на певний вплив, яке надходить із
зовнішнього середовища. Необхідна умова виховання характеру формування загально- людських цінностей, переконань і ідеалів, якими
визначається спрямованість людини. Ними люди керуються у своїх вчинках.
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Отже, характер не є вродженою властивістю особистості, формується і
розвивається в процесі активної діяльності людини під впливом соціального
середовища, виховання і ще багатьох неконтрольованих умов. Характер
людини проявляється в її діяльності, мові і в зовнішньому вигляді. У
діяльності людини можна побачити ставлення до навколишнього, до праці,
до своїх товаришів, до самого себе. Можна визначити наявність позитивних і
негативних якостей характеру, його силу, стійкість і цілісність.
Таким чином, характер є своєрідним вираженням психічних
пізнавальних, емоційно-вольових процесів, спрямованості, темпераменту,
здібностей людини.
Професійна діяльність маркетологів передбачає інтенсивне спілкування
із різними групами людей. А тому у характері фахівців даного профілю
мають переважати такі його компоненти, як повнота, визначеність та сила
проявлення. Формування професійних значущих якостей характеру
розпочинаються із самодіагностики, що слугуватиме імпульсом до
самопізнання та наступного самоудосконалення.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У
СУЧАСНИХ ВНЗ
Виховання людини – це складний психологічний процес, який має на
меті формування особистості, розвиненої духовно, фізично, соціально.
Виховання є компонентом загальнолюдської культури. Цей процес потребує
створення оптимальних умов для оволодіння знаннями, формування
світогляду та переконань, здатності до праці, виховання волі і сили.
В етичній теорії склалося два поняття про феномен людяності і
вихованості: етика і мораль.
Етика показує важливість звичаєвості і традиційності у стабільності
відносин між людьми, осмислює людську поведінку у багатоплановості її
проявів. Вона є наукою про становлення і історичний розвиток моралі, яка у
свою чергу є ознакою високого духовного розвитку. Мораль є системою
норм, яка відображає реально існуюче і бажане в стосунках людей із позиції
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інтересів людства і суспільства. Вона охоплює всі сфери людського життя,
від політики, до сім‘ї та дружби. Мораль існує у свідомості, адже наші
вчинки б не мали морального виміру, якщо б ми самі не відчували де добро, а
де зло, де справедливість, а де її немає.
В умовах модернізації освіти і напрямлення її на європейські стандарти
навчання, актуальності набуває питання розвитку особистості студента
вищого навчального закладу. Найбільше це стосується спеціальностей,
пов‘язаних із побудовою взаємозв‘язків між людьми, зокрема– сфери
обслуговування і гостинності, медицини, юриспруденції та інших.
Фахівцям подібних спеціальностей потрібно вміло орієнтуватися в
основах етики, взаємовідносинах з людьми і налаштування контактів із ними.
Від рівня їх комунікації напряму залежить результат їх роботи, адже
професійна компетентність більшості спеціалістів невіддільна від рівня їх
морального, інтелектуального і духовного розвитку.
Моральні і етичні характеристики, як загальне соціальне явище
вивчалося науковцями неодноразово і всебічно. Розглядаючи поняття моралі
і етики, як форму усвідомлення принципів, правил і норм поведінки, а
морально-етичні якості – як відображення цих принципів і норм у
особистісних характеристиках, учені завжди відзначали це явище як одне з
найбільш значущих у соціумі. З точки зору філософії основні складові моралі
визначали науковці: Аристотель, В.Шинкарук, Г.Йонас, Ю.Хабермас,.
Аспекти моралі й етики вивчали вчені : С.Архангельський, М.Боришевський,
А.Малихін, І. Фролов, І.Міхеєва, В.Рибалка,. Педагогічні основи та шляхи
виховання морально-етичних якостей людей різного віку, досліджували
В.Болотіна, О.Вишневський, , В.Пікельна, І.Потапова, І.Зязюн, І.Прокопенко,
Ю.Щербяк, та інші. [1]
З одного боку, якості морального виховання, їх кількість і зміст є досить
суб‘єктивним і не сталим, так Н.Є. Щуркова наголошує щодо «розвитку
теорії і практики морального виховання перешкоджає саме невизначеність і
безмежність змісту цього процесу: скільки і які якості мають бути
обов‘язково сформованими»[2]. Індивідуальну свідомість від суспільної,
відділяє вплив внутрішніх факторів людини на неї, її сім‘ї, оточення,
традицій.
З іншого погляду, студентам потрібно максимально наголошувати на
норми етики і виховання, сформованих в суспільстві. Підвищити рівень
духовного і інтелектуального розвитку можливо за допомогою збільшення
предметів і лекцій, направлених на етичний розвиток. Проведення цікавих
інтерактивів у сучасному форматі, у супроводі зі спікерами-фахівцями у
даній сфері було б досить дієвим.
Також свідченням високого морального розвитку є не лише одноосібне
слідування власним принципам та законам, а і просвітлення у цьому інших
людей і вчинки, що вступають усупереч хамству і невихованості. Протест і
увага до проблем роблять людей розвиненими і усвідомленими, виносячи їх
на вищий рівень виховання. Але від людини з елементарним рівнем моралі,
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до суворо етичної і інтелігентної особи, перед кожним стоїть завдання –
збільшення свідомості і орієнтація на власне і чуже освічення.
Багато видатних людей проводять паралель між загальним розвитком,
вихованням людини і її вчинками, вважаючи саме дії найбільшими
показниками інтелектуальності. Виховання дійсно відіграє важливу роль,
тоді, коли прямим чином відображається на вчинках людини, позитивно
впливає на саморозвиток, набуває характеру плідної роботи над собою.
Також на виховання студентів ВНЗ, значним чином впливає атмосфера у
сім‘ї, тому батьки повинні звертати більшу увагу на виховання дітей,
підтримуючи своє чадо і зароджуючи правильні принципи з перших років
життя, адже це великою мірою впливає на особистість у більш дорослому
віці.
Варто відмітити, що на молодь у даний момент, як ніколи впливають
соціально-економічні і політичні проблеми країни. Це все приводить молодь,
насамперед здобувачів вищої освіти, до власних пошуків самореалізації і не
завжди у їх житті знаходиться достатньо часу для літератури чи відвідання
театру, тощо.
Отже, на сучасному етапі розвитку якостей особистості студента ЗВО,
виховання моральності і етики є одним із пріорітетних завдань. Цей орієнтир
має влив на різні сфери розвитку молоді нашої країни, а привернення уваги
до цього питання матиме позитивний відгук на якості життя людей усіх
вікових категорій держави. Важливе місце у структурі виховання посідають
моральні якості персони. Невизначеність у питанні системності та
визначеності моральних якостей студентів заважає єдності вимог до
оцінювання їх моральних якостей, але є нескладні та дієві способи
підвищення загальної духовності молодого населення. Акцент потрібно
ставити на підвищенні знань етикету та поведінки у соціумі, сформованих
десятиріччями у нашому суспільстві.
Список використаних джерел:
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ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ВИБОРУ

Булейко Олександра
Науковий керівник: Красніцька Г. М., к. і. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ
ПРАВОСВІДОМОСТІ
У ході вивчення історії розвитку права у суспільстві, науковці визначали
форми права, його вплив на суспільні відносини та різні аспекти
правосвідомості людства. Оскільки правосвідомість є відмінним від права
компонентом правової системи, що виражає суспільне бачення реальності,
здійснює публічний прояв різного ставлення людства до виконання правових
обов‘язків. Як і зазначав В. Сафронов, «сприйняття та оцінка права в
індивідуальній та колективній свідомості» [1. с. 7-8].
Один із аспектів правосвідомості безпосередньо пов‘язаний із
визначенням та формуванням правової свідомості, її ролі та значення у
суспільстві. Особливо важливим є обґрунтування способів її розвитку, щоб
сформувати універсальні правові аспекти. Ще на думку деяких дослідників,
з цього випливає нове значення «теорія правосвідомості», яке стало
важливим напрямком сучасних правових досліджень правосвідомості та її
структури.
Феномен правосвідомості вивчали чимало науковців і філософів у різні
епохи й періоди. Ці дослідження не можна вважати цілком вичерпними,
адже суспільство повсякчас трансформується.
Правосвідомість як певне значення сягає давніх часів, охоплюючи
міфологічний і релігійний світогляди, згідно з якими суспільний лад
покликаний встановлювати колективний та природний порядок. Людське
існування має ґрунтуватися на різних міфах, що висвітлюють негатив хаосу й
безладу. Стародавні греки визначали цим поняттям початок всього у світі
якому перебуває джерело життя, свідомість та розум. На думку Конфуція,
хаос – це суміш стихій, те, що немає порядку та власного прояву. Філософи
античності пояснюють наявність законів хаосу, вказуючи на їх
пріоритетність порівняно з офіційною владою.
Також заслуговує на увагу думка Платона про те, що за допомогою
правового виховання свідомості можна впливати на природне осмислення
кожного формуючи позитивне право в суспільстві.
Новоєвропейська правосвідомість суттєво відрізняється від тих часів.
Вона не відштовхується від міфології та символізму середньовіччя, не шукає
нових способів визначення права. Тож Ф. Бекон визначає людину, як силу,
аналогом якої у світі є закон або «усталене царство законів» [2].
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Німецький філософ І. Кант розробив основні категорії правосвідомості.
Науковець аналізує державу, владу, обґрунтовує існування права, вказуючи
на роль правової свідомості в її побудові. На його думку, держава – це
об‘єднання свідомих людей, підпорядкованих правовим законам . В межах
правосвідомості І. Кант відокремлює «правовий стан», взаємовідносини між
людьми за наявності яких кожен може користуватися власним правом, та
«неправовий стан», в якому зовсім немає справедливості [3, c. 114].
Діапазон правової свідомості вельми широкий, він охоплює всі сторони і
аспекти правового життя суспільства. Тож сама правосвідомість складається
з таких правових аспектів:
- правова психологія, що є сукупністю почуттів, які виражають
ставлення людини до права або правових явищ;
- правова поведінка, яка є ознакою вольової сторони правосвідомості,
що являє собою процес переведення права у правову поведінку;
- правова ідеологія, система принципів, ідей, теорій, концепцій, що
відображають осмислення правової дійсності.
«Філософія права» Г. Гегеля показує власне розуміння права та правової
свідомості кожної людини. Він говорив: «Ідея права власне є свободою, а
отже її розуміння можливе лише тоді, коли вона пізнається в її понятті і в
наявному бутті цього поняття»[4. c. 82-86]. Філософ, визнаючи суспільну
свідомість, зауважив: «На світському горизонті зійшов розум, людина
усвідомила власну волю й силу, стала відчувати задоволення від землі, від
своїх занять, оскільки вона вбачала в них справедливість і розум» [5, с. 249]
У сучасному світі відсутня єдина думка щодо правосвідомості людини,
хоча кожна з існуючих позицій має частину істини. Дехто вважає, що
правосвідомість є у кожної людини, яка усвідомлює, що крім неї існують й
інші люди. На думку В. Ільїна, правосвідомість – це своєрідне інстинктивне
правовідчуття, в якому людина стверджує власну духовність і визнає
духовність інших людей.
Важливим є усвідомлення правових норм і наявність у людини правової
культури, є необхідними елементами її життєдіяльності. Відсутність у
суспільстві правової культури спричиняє деспотизм і тиранію. Власне
правову культуру він визначає як здатність жити згідно з правовими
нормами, що свідчить про високий рівень розвитку людської свідомості.
Правосвідомість є поняттям багатогранним, тому і викликає увагу
вчених та філософів у різні епохи існування людства. Зокрема,
правосвідомість будь-якого суспільства в різні епохи закріплювалась у
нормах особливого позитивного права, не сягаючи за межі загальних
принципів, хоча акценти історично й змінювалися.
Справедливість не просто джерело закону і поведінки, але, перш за все,
це готує людину до усвідомлення того, що необхідно і важливо, здійснюючи
контроль поведінкою людини. Загалом, феномен правосвідомості не може
бути прийнятий до уваги людини поза суспільним життям, тому що це
формує власну свідомість людини і суспільства. Правосвідомість
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зосереджене не тільки на регулювання відносин, а й спрямована на
сприйнятті цілісності людства.
Таким чином, це явище можна визначити, як складне правове почуття,
емоцію, ідею, уявлення людини про правові норми, думку, оцінку і
відносини, прийнятого людиною законодавства, що виражає його позицію, з
одного боку, застосоване право, юридична практика, права, зобов'язання
громадян, як виконання правовідносин, а з іншого боку – визнання
необхідних правових явищ.
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Cьогодні однією із найважливіших форм свідомості суспільства та
молоді поряд з релігійною свідомістю, мистецтвом, мораллю, філософією і
наукою є правосвідомість.
Однак найбільшої уваги варто приділити правосвідомості молоді, тому
що вона відрізняється у порівнянні з іншими віковими групами сприйняттям
інновацій та технологій, зовнішніх впливів, нестійкістю, емоційністю. Чим
більше правосвідомість громадян, тим вища здатність врегульовувати спори
у досудовому порядку та укладати мирові угоди.
У багатьох країнах світу процедура досудового вирішення спору є
однією з найпопулярніших форм врегулювання конфлікту. Вона успішно діє
в Норвегії, Фінляндії, Великобританії, Австрії, Франції, закріплена на рівні
національного законодавства. За статистикою, в США, Канаді та Нідерландах
83-85 відсотків всіх конфліктів вирішуються із застосуванням процедури
досудового врегулювання спору [1].
Відповідно до норм чинного законодавства, досудове врегулювання
спорів являє собою низку заходів, що виконуються певною стороною, права
якої порушено, для повного вирішення спору зі стороною, яка є порушником
майнових прав чи інтересів.
40

Досудове врегулювання спорів передбачає певні заходи, які
здійснюються організаціями та підприємствами, для стовідсоткового
вирішення конфлікту до звернення до суду.
Врегулювання включає в себе не лише пред‘явлення претензій іншій
стороні, а й допускає розгляд та задоволення вимог сторони, що виставила
претензію у межах її законності й обгрунтованості.
Основною метою досудового врегулювання господарських спорів є
запобігання поганого впливу на господарську діяльність з боку контрагента
або усунення такого впливу.
У сучасній науці немає єдиного підходу до визначення поняття й
сутності досудового врегулювання господарських спорів. Ні в
Господарському кодексі України (далі – ГК України), ні в Господарському
процесуальному кодексі (далі – ГПК України) поняття «досудове
врегулювання господарського спору» не закріплено. Лише вказано на
обов‘язок учасників господарських відносин, які порушили майнові права
або законні інтереси інших суб‘єктів, поновити їх [2].
Однак, у різних нормативно-правових актах закріплено порядок та
умови застосування такого способу. Є винятки, коли досудове врегулювання
господарського спору розглядають як сумісність альтернативних способів
вирішення спорів.
Відносно претензійний порядок з вирішення господарського спору
необхідність і можливість застосування досудового врегулювання спору
зафіксовано в ст. 19 Господарського процесуального кодексу (ГПК)
України [2], цінності йому додає закріплення в ст. 124 Конституції
України [3] можливості визначення законом обов‘язкового застосування
досудового порядку врегулювання спору.
Положення цієї статті в редакції Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року
ғ 1401-VIII [4] підтверджує зацікавленість у його застосуванні з боку
держави та спонукає звернути увагу суб‘єктів господарювання на зазначений
спосіб врегулювання господарського спору.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Арбітражного
процесуального кодексу України» від 17 травня 2001 року врегулювання
залишилось у відносинах спорів, надаючи певні послуги з переговорів,
зв'язку та договорів, створених на державному замовленню. ГПК встановив,
що контрагенти мають вживати заходи досудового врегулювання
господарського спору у певних випадках, а також за договорами між собою,
якщо це закріплено в угоді [5].
На сьогоднішній час найпоширенішим способом досудового
врегулювання спору є медіація, яка в свою чергу є одним із найпопулярніших
альтернативних способів врегулювання спорів (конфліктів) у розвинених
країнах світу. Медіація – це альтернативний (позасудовий) метод вирішення
спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в
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рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для
вирішення їх спору [8].
Нині бракує правових норм про основні положення загального порядку
подання претензії. Спеціальний порядок досудового врегулювання
господарських спорів зафіксовано в різних нормативно-правових актах.
Можна виокремити два види спеціального порядку: для застосування санкцій
та в певних сферах господарювання. У разі необхідності відшкодування
збитків або застосування інших санкцій процедуру досудового врегулювання
господарського спору (форма претензії, встановлений порядок пред‘явлення
та розгляду претензії, повідомлення про результати її розгляду тощо)
зафіксовано в ст. 222 ГК України [6].
Дотримання досудового порядку врегулювання господарського спору у
встановлених законом випадках є обов‘язком сторони спору, право котрої, на
її переконання, порушено. Вона подає претензію (письмовий документ) у
встановленій законом формі з усіма належними атрибутами. Відповідь у
встановлений законом строк дає сторона, котрій направлено претензію. Коли
сторони доходять взаємної згоди, конфлікт вичерпано, інакше зацікавлена
сторона звертається до господарського суду [7].
Отже, самостійним правовим інститутом, норми якого розміщуються в
різних нормативно-правових актах є досудове врегулювання господарського
спору. Поняття досудового врегулювання господарського спору так і не
віднайшло свого відображення у ГПК України. Необхідно з кожною
можливістю вдосконалювати та розроблювати дієві правові механізми
виконання претензії. Медіація є перспективною для українського досудового
врегулювання спорів. Медіація у Європейському Союзі є популярною,
оскільки має багато переваг у порівнянні з судовим вирішенням спорів.
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ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО
ПРИВАТНОГО ПРАВА
У сучасній вітчизняній та європейській доктрині, міжнародне право є
продуктом історичного розвитку, що пройшло низку етапів, кожен із яких
детермінував його головні напрями подальшого розвитку.
На сьогодні у міжнародному приватному праві є стале поняття «суб‘єкт
міжнародного права». Серед суб'єктів міжнародного приватного права
важливе місце у правовідносинах займають фізичні особи, правовий статус
яких може бути різноманітним.
Під суб‘єктами міжнародного приватного права розуміють учасників
цивільних правовідносин, які ускладнені іноземним елементом. Серед
суб‘єктів міжнародного приватного права виділяють:
1) фізичних осіб – людина, як учасники правових відносин;
2) юридичні особи – організація, підприємство, установа створена і
зареєстрована у встановленому законом порядку;
3) держава.
Фізичні особи займають важливе місце серед суб‘єктів міжнародного
приватного права.
Фізичні особи у міжнародному приватному праві (далі – МПрП)
поділяються на такі категорії: громадяни даної держави, іноземці, осіб без
громадянства та осіб, що мають подвійне громадянство.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадянство України»
громадянин України – фізична особа, яка набула громадянство України в
порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами
України; іноземець – фізична особа, яка не перебуває в громадянстві України
і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без
громадянства – фізична особа, яку жодна держава відповідно до свого
законодавства не вважає своїм громадянином [1].
Відповідно до міжнародних норм, біпатриди – це особи, які мають
громадянство двох або більше держав.
Правовий статус фізичних осіб як суб'єктів міжнародного приватного
права – це сукупність усіх належних їм прав, свобод та обов'язків.
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Особливість правового статусу фізичної особи полягає в тому, що,
перебуваючи в іншій державі, вона підпорядковується двом правопорядкам:
- своєму вітчизняному (закону громадянства (Іех раtгіае) чи закону
постійного місця проживання (Іех dоmісіliі), оскільки зберігає правовий
зв‘язок з державою свого громадянства чи постійного місця проживання,
правовий статус громадянина своєї держави, користується її захистом,
підкоряється її законам,
- правопорядку держави перебування (тієї держави, на території якої
фізична особа перебуває у конкретний момент) [2, c. 38].
До міжнародних угод, що визначають правове становище фізичних осіб,
стосовно прав і обов‘язків людини відносяться:
- Загальна декларація прав людини (1946 р.);
- Міжнародний пакт про громадянські й політичні права (1966 р.);
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966
р.);
- Конвенцією про правовий статус біженців від 28 липня 1951 р.;
- Конвенцією про правовий статус осіб без громадянства від 28 вересня
1954 р., та інші.
Ст. 16 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає, що
особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином
якої вона є.
Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її
особистим законом вважається право тієї з держав, з якою особа має
найбільш тісний зв‘язок, зокрема, має місце проживання або займається
основною діяльністю.
Особистим законом особи без громадянства вважається право держави,
у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності – місце
перебування. Особистим законом біженця вважається право держави, у якій
він має місце перебування [3].
У міжнародному праві є достатньо підстав для становлення системи
міждержавного співробітництва з питань правового статусу фізичних осіб.
Ця проблема набуває особливої значимості з урахуванням того, що на
сучасному етапі розвитку світового співтовариства загальновизнано, що
політичні, соціальні, економічні, культурні й інші права людини виступають
не в якості дару держави або його посадових осіб, а є невід'ємними правами
кожного індивіда, якими він наділений у силу свого народження незалежно
від раси, кольору шкіри, статі, релігії, мови, політичних та інших переконань.
Права і свободи людини складають основу не тільки громадянського
суспільства, але і базис сучасної цивілізації [4, c. 365].
Таким чином, в Україні на законодавчому рівні надається поняття
іноземця, особи без громадянства, біженця. Правовий статус цих осіб у будьякій державі залежить від правового зв‘язку між фізичною особою та
відповідною державою. Фізичні особи у МПрП, є чи не найважливішими
суб‘єктами у розвитку суспільства та держави. Правовий статус осіб має
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певну низку своїх прав та обов‘язків, у яких він перебуває. Головною
ознакою сукупності прав та обов‘язків фізичних осіб є те, що все це залежить
від багатьох чинників (статусу, громадянства, мети перебування та дії
правових режимів).
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. URL :
http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.
2. Міжнародне приватне право : навч. посібник. І. І. Килимник, А. М. Бровдій
; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2018. 111 с.
3. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2709-15.
4. Тимченко П. Д. Международное право: Учеб. П.Д.Тимченко. Х., 1999.
528 с.
Гаврилець Владислав
Науковий керівник Білоус І. М., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ
Процеси реструктуризації та розвитку техніко-технологічної сфери
електронних комунікацій потребують абсолютно нового розгляду розвитку
всіх елементів електронного книговидання, особливо проблеми
трансформації інституту авторства в сучасному електронному просторі. Цим
зумовлена актуальність теми дослідження. Електронне книговидання є
однією з головних умов існування електронної комерції як шляху прямої
електронної доставки контенту та пристроїв для його читання та надання
послуг — замовлення, купівлі товарів або інших послуг, які потім
доставляються до покупця традиційним шляхом. Формування та розширення
світогляду, організація дозвілля, дистанційне навчання, наукові комунікації,
які здійснюються за допомогою електронних видань. Це лише кілька
прикладів он-лайн послуг, існування яких неможливе без використання
електронного
книговидання.
Проблема
функціонування
інституту
авторського права є однією з ключових у сучасному книговиданні, як
традиційному, так й електронному. Нині необхідно узагальнити ґрунтовні
дослідження цього явища, що розглядається в різних ракурсах, зокрема в
контексті розвит ку соціально-комунікативної діяльності, яка впливає на
процеси створення й передачі соціально значущої інформації в
суспільстві.[1]
Здійснений аналіз наукових джерел констатує наявність багатьох,
інколи взаємовиключних, поглядів на означені питання й необхідність
їхнього узагальнення та адаптації до існування інституту авторського права
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саме в електронному середовищі України на сучасному етапі його розвитку,
зокрема в книговиданні.
Для сучасного етапу розвитку суспільства характерні інтенсифікація
глобалізаційні процеси і суттєве посилення ролі інформаційнокомунікаційних
технологій
як
факторів
соціально-економічних
трансформацій. Поширення цих технологій зумовлює необхідність
вирішення проблеми знаходження нового балансу інтересів у правах на
інтелектуальну власність усіх учасників системи мережевих документальних
комунікацій, зокрема й електронного книговидання, оскільки сучасні засади
суспільного використання інформації та знань продовжують орієнтуватися на
економічний аспект діяльності інформаційної галузі — одержання прибутку
від поширення інформації. При цьому слід зважати на стратегічну
перспективу забезпечення сталого розвитку суспільства. Аналіз Інтернетсередовища в правовому аспекті як такого та міжнародної практики його
регулювання свідчить, що особливістю всесвітньої мережі є її дуалістична
природа.
По-перше, Інтернет — це телекомунікаційна мережа й ієрархічна
структура, яка містить єдині стандарти обміну інформацією.
А по-друге — це глобальний і загальнодоступний інформаційний
простір, який не має єдиного централізованого керування, єдиного власника
та відокремленого майна. Проблеми, пов‘язані з порушенням прав на об‘єкти
інтелектуальної власності в Інтернеті, виникли паралельно з тим, як у все
світню мережу почали проникати комерційні відносини. З поширенням
електронних комунікацій полегшився доступ до об‘єктів інтелектуальної
власності, серед яких слід виокремити електрон ні книги, що надало
унікальних можливостей для поліпшення освіти, культурного обміну,
інтенсивного духовного й інтелектуального розвитку, але не всі мають
бажання користуватися новими можливостями в законний спосіб. Серед
способів захисту авторського права й суміжних прав у мережі Інтернет
можна назвати такі: ідентифікація об‘єктів авторського права й суміжних
прав — ідентифікаційний код ISBN (Міжнародний стандартний книжковий
номер); цифровий ідентифікатор DOI, який супроводжує твори або їхні
частини, дозволяючи таким чином простежити «долю» об‘єкта в
торговельному обігу; інші програмні коди, що уможливлюють виявити
порушення цілісності твору під час неправильного його використання.
Сучасним засобом захисту електронних видань є цифровий підпис, суть
якого полягає в тому, що він дозволяє ідентифікувати справжнього автора
того чи іншого твору, таким чином переконую чи контрагента щодо того, з
ким він має справу. В процесі застосування технології цифрового підпису
сертифікаційний орган видає користувачеві електронний файл — цифровий
сертифікат, яким останній посвідчується як власник публічного ключа.
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Також слід зазначити, що цифрові сертифікати можуть використовуватися
для посвідчення значно ширшого кола інформації. Наприклад, вони можуть
підтверджувати, що права належать певній особі. [3]
Можливе й використання спеціальних «відбитків» — вони також
дозволяють контролювати використання творів в інформаційних мережах, а в
разі виявлення. Соціальні комунікації порушень авторського права й
суміжних прав забезпечувати належну доказову базу в суді. Обмеження
доступу до матеріалів, що розміщені в Інтернеті — наприклад, бази даних
комерційних сайтів і деяких електронних бібліотек та архівів, доступні лише
за попередню плату. Можливе застосування «цифрових конвертів», що
передбачають укладання угоди з власниками тих або інших ресурсів у
мережі. Використання методів криптографічного перетворення матеріалів,
зокрема шифрування, дозволяє обмежити або повністю унеможливити
копіювання творів (наприклад, система — SCMS, що дозволяє виготовити
одну копію документа й унеможливлює подальше копіювання цього
примірника). Криптографічні конверти — це програмне забезпечення, яке
кодує твори так, що доступ до них може бути отриманий лише через
застосування належного ключа до шифру. Власники прав можуть захищати
свої права на твори, розповсюджуючи їх у криптографічних конвертах за
умов оплати ключів, за допомогою яких твір можна «вийняти з конверта».
Значного поширення в мережі набуває метод антикопії, або антикопіювання.
Його суть полягає в тому, що на СD-ROM ставиться своєрідний заслін,
який не дозволяє копіювати інформацію. Слід зауважити, що контроль
власників авторського права й суміжних прав за використанням об‘єктів у
мережі Інтернет полягає в обмеженій функціональності. За такого підходу
власник авторського права надає користувачеві примірник твору, який має
функціональні обмеження. Також власник авторських прав на продукти
електронного книговидання може розповсюджувати функціонально
повноцінний об‘єкт інтелектуальної власності, але встановлювати при цьому
дату, після якої доступ до нього буде неможливим. [2]
Одним із варіантів такого підходу є блокування продавцем доступу до
твору після певної кількості користувань. Видавець-продавець має
можливість обмежувати кількість використань електронного видання. Одним
із найефективніших засобів запобігання порушенню майнових прав
власників електронних видань є контракти. За умови правильного
оформлення контракти можуть надати власникам авторського права й
суміжних прав ширші повноваження щодо контролю за використанням їхніх
творів, ніж ті, що надаються їм відповідно до законодавства. Законодавством
держав-членів Світової організації торгівлі (СОТ) мають бути впроваджені
процедури, які передбачають ефективні дії проти будь-якого порушення прав
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інтелектуальної власності, зокрема термінові заходи та способи захисту прав,
що стримують від подальших порушень. [4]
Отже, Інтернет-технологiї дозволяють завантажувати, зберігати,
поширювати різні види iнформації, в тому числі об'єкти, які охороняються
авторським правом. Проте така «свобода» може завдавати шкоди правам
людини, що є неприпустимим. Саме тому важливо знати правила, які
охороняють нас від протиправних посягань з боку iнших осіб. Оскiльки
проблема захисту авторських прав у мережі Інтернет є одним з
найскладніших та водночас актуальних питань сьогодення, насамперед, дуже
складно виявити правопорушника, а також притягнути його до
відповідальності, довести факт порушення авторського права.
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ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПАТЕНТНОГО ТРОЛIНГУ В
УКРАЇНI
Зважаючи на реалiї сьогодення, все частiше трапляються випадки
зловживання з боку окремих несвiдомих громадян (суб‘єктiв господарської
дiяльностi) правами iнтелектуальної власностi (у т.ч. «патентний тролiнг»), за
яких останнi використовуються виключно як засiб для шантажу, здирництва,
недобросовiсної конкуренцiї та iнших протиправних дiй. На жаль, в Українi
«патентний тролiнг» уже давно перейшов у сферу окремого прибуткового
бiзнесу, вiд якого потерпають насамперед iмпортери, втрачаючи прибутки.
Особливо небезпечним вищевказане явище є наразi, адже на фонi
ведення бойових дiй на сходi України, скрутного економiчного становища в
державi воно може призвести як до виникнення джерел соцiальної напруги,
так i формування iмiджу України на мiжнароднiй аренi як такої держави, в
якiй нiвелюються передбаченi законом права та, в цiлому, набув широкого
поширення правовий нiгiлiзм.
Науковотеоретичним пiдґрунтям роботи стали науковi працi таких
вiтчизняних вчених, як Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, В. Д. Базилевич, I.
I. Вашинець, М. К. Галянтич, Л. Й. Глухiвський, I. I. Дахно, Ю. М. Капiца, О.
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Ю. Кашинцева, М. В. Ковальова, П. П. Крайнєв, О.О. Кулiнiч, I. О.
Мiкульонок, О. М. Мельвiль, О. П. Орлюк, М. В. Паладiй, О. А. Пiдопригора,
О. О. Пiдопригора, О. А. Рассомахiна, О. Д. Святоцький, О. I. Харитонова, Є.
I. Ходакiвський, Р. Б. Шишка, Т. В. Ярошевська та iнших.
Метою даного дослiдження є визначення сутностi патентного тролiнгу
та особливостей його розвитку в українi.
Патент – це монополiя на певну нову технологiю (винахiд, корисна
модель) чи дизайн (за українським законодавством – промисловий зразок),
яку тимчасово отримує автор в обмiн на розкриття цiєї технологiї чи дизайну
свiтовi. В результатi власник патенту має змогу певний час на територiї дiї
патенту одноосiбно користуватись результатом своєї iнтелектуальної працi та
дозволяти (забороняти) таке використання iншим, а суспiльство пiсля спливу
дiї патенту надбає такий результат для вiльного використання [1].
Однiєю з умов одержання патенту в європейських країнах (як i в
Українi) є свiтова новизна технологiї чи дизайну. При цьому, лише пiд час
реєстрацiї патенту на винахiд проводиться перевiрка на вiдповiднiсть його
критерiю новизни. За законодавством десяткiв країн (в т. ч. багатьох
європейських, а також України) заявник має право одержати патент на
корисну модель (строк охорони становить 7-10 рокiв, тобто значно
коротший, нiж у винаходу) чи дизайн без перевiрки на вiдповiднiсть
критерiю новизни – патент надається пiд вiдповiдальнiсть заявника. Це
означає, що патентоздатнiсть дизайну чи технологiї обмежується лише
совiстю заявника; iншими словами – заново винайти та запатентувати можна
будь-що (хоч велосипед) [2].
Поняття «патентний тролінг» виникло у США. Патентними тролями
називали фірми, які фактично не займались виробництвом, а лише
скуповували патенти й ініціювали судові процеси з вимогою заборони
виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб гроші. Фактично
патентні тролі в Америці не були ані виробниками, ані винахідниками, а
володіли лише майновими правами на об‘єкт інтелектуальної власності і
реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку
назву.
Патентний тролiнг є недобросовiсною практикою, що провадиться
особами, якi зловживають механiзмами правової охорони прав на об'єкти
права промислової власностi, засоби iндивiдуалiзацiї учасникiв цивiльного
обороту, їх товари та послуги. Найчастiше це стосується промислових зразкiв
та торгових марок для товарiв та послуг.
Суть патентного тролiнгу полягає у тому, що недобросовiсний заявник,
який не є анi винахiдником, анi правдивим виробником продукцiї, подає
заявку на реєстрацiю патенту на об'єкт права iнтелектуальної власностi, який
вчасно не був зареєстрований дiйсним правовласником немайнових прав, або
ж, наприклад, на промисловий зразок, суттєвi ознаки якого давно вiдомi у
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свiтi i який не вiдповiдає критерiю новизни. Така практика зловживання
правом не є локальною проблемою i вже стала розповсюдженою у багатьох
країнах.
Пiсля отримання патентiв несумлiннi заявники вимагають виплачувати
належну їм винагороду за використання промислового зразка або ж також
перешкоджають ввезенню товарiв на митну територiю України шляхом
внесення iнформацiї про належнi їм права до Митного реєстру об'єктiв права
iнтелектуальної власностi (далi – Реєстр). Тим самим патентнi тролi
блокують ввезення товарiв добросовiсним iмпортером, оскiльки зовнiшнiй
вигляд його промислових виробiв збiгається iз суттєвими ознаками
запатентованого промислового зразка, що слугує приводом для
призупинення митного оформлення товарiв. Прикладом патентного тролiнгу,
коли на митному кордонi блокувалися товари, якi можна вважати
загальновiдомими (а саме гумовi пробки для закупорювання флаконiв, що
широко використовуванi у фармакологiї) є справа ғ 760/20577/14-ц, ухвалу
у якiй винесено Вищим спецiалiзованим судом України з розгляду цивiльних
i кримiнальних справ вiд 22.06.2016, а також справа ғ 826/8074/16[3], ухвалу
в якiй винесено Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом вiд
05.07.2016, у якiй запатентованими товарами виявилися бордюри для
квiтникiв, постаменти для пам'ятникiв та iншi типовi вироби з гранiту.
В юридичнiй спiльнотi України та окремих державних органах вже не
один рiк тривають дискусiї про необхiднiсть боротьби з патентним тролiнгом
на законодавчому рiвнi. Лунають як пропозицiї запровадити для всiх заявок
експертизу на вiдповiднiсть критерiю новизни (що, на думку автора, занадто
ускладнить та уповiльнить процес видачi окремих патентiв), так i iдеї
надавати учасникам ринку можливостi оспорювати заявки ще до видачi
патентiв (що видається доцiльним).
Пiдписання Угоди про асоцiацiю мiж Україною та Європейським
Союзом також передбачає як мiнiмум деталiзацiю окремих аспектiв захисту
прав iнтелектуальної власностi, наприклад додатковi критерiї для дизайну.
Проте, на думку автора, це докорiнно не змiнить ситуацiю навколо саме
патентного тролiнгу в країнi.
Таким чином, для бодай часткового вирiшення цiєї проблеми необхiдне
створення таких умов, за яких стає економiчно невигiдним захищати у судi
патенти, об‘єктом яких є технологiї чи дизайн, якi очевидно не вiдповiдають
критерiю новизни. Тобто, запровадження як можливостi заперечити проти
видачi патенту на стадiї подання заявки, так i ефективного механiзму
компенсацiї збиткiв добросовiсного бiзнесу за рахунок троля.
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
Огляд місця події займає найбільш важливе, ключове положення в
майбутньому розкритті злочину. Зумовлене це не тільки тим, що на місці
події залишені і можуть бути виявлені сліди злочину і інші об'єкти. Особлива
значущість даної слідчої дії в не меншій мірі визначається складним змістом
обстановки, об'єктів і обставин випадку, наявністю між ними причиннонаслідкових і просторово-часових зв'язків, різким дефіцитом інформації про
них, а також специфічними задачами, які по своїй суті завжди є проблемними
і передбачають широке використання для їх рішення різних форм діяльності.
Безпосередньо в процесі вивчення об'єктів місця події слідчий використовує
різні форми і методи пізнання, направлені на встановлення фактів, обставин,
які дають можливість визначити напрям розслідування і з'ясувати істинний
характер події.
Огляд місця події — один із видів слідчого огляду. Ця слідча дія
проводиться з метою виявлення слідів злочину, з‘ясування механізму
вчинення злочину, обстановки його здійснення, інших обставин, які мають
значення в справі, що розслідується.
Місце події — це широке поняття, яким можуть охоплюватися: місце
приготування до злочину, місце безпосереднього вчинення злочину, місце
виявлення слідів і знарядь злочину та місце їх приховання.
Метою огляду є:
— виявлення слідів злочину і речових доказів;
— з‘ясування обставин події;
— висунення версій про подію злочину і його учасників;
— отримання даних про осіб, які могли бути свідком вчинення злочину,
з метою організації оперативно-розшукових заходів і подальших слідчих дій.
Первинний огляд - здійснюється безпосередньо після отримання
інформації про вчинений злочин і у обстановці місця події наявні не змінені
сліди злочину та злочинця. Результати такого огляду є найбільш
ефективними.
Повторний огляд - здійснюється у випадках, якщо виникає сумнів у
повноті та достовірності первинного огляду внаслідок різноманітних причин
(несприятливі природні умови, недостатня кваліфікація або ретельність
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слідчого тощо). При проведенні повторного огляду досліджується вся
територія місця події. У ряді випадків проведення повторного огляду
дозволяє заповнити прогалини у результатах первинного огляду. Але
необхідно мати на увазі, що на момент проведення повторного огляду,
обстановка місця події може зазнати суттєвих змін, внаслідок чого окремі
докази можуть бути втраченими.
Додатковий огляд - здійснюється у випадках, коли у ході розслідування
виникає необхідність оглянути певний об‘єкт або ділянку місця події, які або
взагалі не були оглянуті під час первинного огляду, або були оглянуті
недостатньо ретельно і поверхово. В таких випадках огляду підлягає не все
місце події, а тільки окремі його об‘єкти або ділянки.
Фіксація результатів огляду місця події.
До основних способів фіксації огляду місця події належать:
протоколювання; фотографування, відеозапис, кінозйомка, звукозапис;
копіювання та моделювання; вимірювання, складання планів і схем;
вилучення предмета разом із слідами.
Основним способом фіксації результатів огляду місця події є складання
протоколу. Складання протоколу місця події вимагає дотримання ряду
певних вимог: протокол повинен бути повним і містити детальний опис
окремих слідів та інших обставин злочину, всі виявлені об‘єкти, предмети та
обставини місця події повинні бути зафіксовані у протоколі огляду місця
події точно у такому вигляді, в якому вони знаходилися у момент здійснення
огляду та спостерігалися слідчим. Якщо до обстановки місця події вносилися
певні зміни, то факти внесення таких змін повинні бути встановлені слідчим,
шляхом проведення інших слідчих дій — допитами, експертизами,
відтворенням обстановки та обставин події тощо.
Для правильного відображення доказового факту в протоколі, крім
опису самого, наприклад, сліду чи предмета, повинно бути відзначено його
точне місцезнаходження, розташування щодо інших слідів чи предметів, які є
речовими доказами, а також відносно не менш як двох постійних
(фундаментальних) орієнтирів (якщо вони є). Повинні також описуватися
ознаки, що вказують на час утворення сліду (наприклад, зріз стовбура дерева
стемнів; металеві ошурки що утворилися в результаті розпилу дужки замка
окислилися; на тілі трупа в таких-то місцях є трупні плями тощо), та всі інші
ознаки, що можуть свідчити про зв‘язок даного сліду чи предмета з
обставинами даної події. Усе це дозволить правильно оцінити доказове
значення вилучених слідів чи предметів.
Для правильної оцінки істотних ознак речових доказів у протоколі
огляду повинні бути відображені: умови огляду і попереднього дослідження,
що зробили можливим знаходження чи виявлення недоступних при
звичайному сприйнятті ознак; умови, що впливають на повноту і
правильність відображення істотних ознак.
Досить часто зустрічаються помилки при складанні протоколу огляду,
пов'язані з відсутністю індивідуалізації предметів і документів, що
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вилучаються; відсутністю чіткого переліку продукції та кількісті вилучених
екземплярів; відсутністю послідовність при описі місця події; відсутністю
належного пакування та опечатування вилучених предметів. Вказані
недоліки, в подальшому, суттєво впливають на якість розслідування.
Таким чином, можна зробити висновок, що огляд місця події є найбільш
важливою слідчою дією запорукою ефективності проведення якої є грамотне
застосування тактичних прийомів, знання, дотримання процесуальних
правил та, разом з тим, вміле використання науково технічних засобів і
допомоги компетентних осіб.
Враховуючи важливість і значущість огляду як слідчої (розшукової) дії,
практичним працівникам правоохоронних органів необхідно постійно
підвищувати свій професійний рівень, цікавитися новими досягненнями
криміналістики.
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МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Проблеми охорони інтелектуальної власності є одними з пріоритетних
у галузі вдосконалення законодавчої бази будь-якої сучасної держави.
Однією з головних цілей правової охорони авторських прав є сприяння
поширенню відповідних науково-технічних винаходів і відкриттів у всьому
світі. Законодавство з авторського права є важливою ланкою у політиці будьякої держави, спрямованій на захист національних інтересів.
Міжнародна система охорони інтелектуальної власності спрямована на
формування єдиних підходів до забезпечення її прав. Комплекс заходів щодо
міжнародного
співробітництва
координує
Всесвітня
організація інтелектуальної власності (далі - ВОІВ).
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Україна є країною-учасницею міжнародних угод, які зобов‘язують
забезпечення виконання підписаних норм і створення дієвого державного
апарату захисту прав інтелектуальної власності з особливою увагою до
судової системи. На сьогодні ВОІВ нараховує 184 члени, зокрема й Україну.
Штаб-квартира цієї організації знаходиться у місті Женева, Швейцарія.
Дослідження особливостей правової охорони інтелектуальної власності
у ЄС надає можливість визначити та окреслити найближчі перспективи
подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. При цьому
важливим є те, щоб у якості зразків та можливих моделей подальшого
реформування вітчизняного права інтелектуальної власності, були сприйняті
кращі досягнення європейської правової науки, вдалі та універсальні
юридичні категорії та конструкції у сфері правової охорони інтелектуальної
власності, які враховували б як специфіку вітчизняної правової традиції, так
й інтереси головного суб‘єкта творчої діяльності – людського індивіда, який
є джерелом всіх досяг нень цивілізації.
Розвиток законодавства ЄС в цьому напрямі започаткували рішення
Суду ЄС у справах Consten&Grunding та Deutsche Grammophon Gesselschaft v
MetrGrossmärkte. Було визначено, що єдиним обмеженням щодо вільного
руху товарів, які дозволяються за п. 36 Договору, є обмеження, що
стосуються специфічного об'єкта прав інтелектуальної власності.
Незважаючи на те, що Суд не може заперечити існування прав
інтелектуальної власності на національному рівні, він, безперечно, може
контролювати їх здійснення.
Зовнішній вплив на уніфікацію законодавства та засобів його реалізації
зумовлює участь більшості держав-членів та ЄС в міжнародних договорах
ВОІВ, інших угодах. Держави-члени мають виконувати зобов'язання
відповідно до Угоди СОТ про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності з зауваженнями, що сфера захисту інтелектуальної власності
належить до спільної компетенції ЄС та держав-членів, тобто рішення
можуть прийматися ЄС або державами-членами [2, с. 7].
Директиви – найпоширеніший вид нормативних актів ЄС у галузі
інтелектуальної власності. З п'ятнадцяти директив Євросоюзу щодо
регулювання правовідносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, вісім
належать до охорони авторського права й суміжних прав. Наприклад:
1. Директива Ради 89/552/ЄЕС від 3 жовтня 1989 р. про координацію
певних положень, визнаних законами, правилами, та адміністративних
заходів у державах-членах, що стосуються телевізійного мовлення;
2. Директива Ради 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 р. про правову
охорону комп'ютерних програм;
3. Директива Ради 92/100/ЄЕС від 19 листопада 1992 р. про право на
прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної
власності;
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4. Директива Ради 93/83/ЄЕС від 27 вересня 1993 р. про координацію
деяких положень авторського права і суміжних прав за застосування їх до
супутникового мовлення та кабельної ретрансляції;
Право інтелектуальної власності поширюється у країнах-членах ЄС,
безпосередньо впливаючи на національні системи правової охорони. Про
його позитивний вплив свідчить приклад наших сусідів – країн Східної
Європи, які вже набули членство в ЄС (Польща, Чехія, Словаччина, країни
Балтії, Угорщина) або є офіційними кандидатами (Болгарія, Румунія). Для
цих держав орієнтація на право ЄС була важливим чинником розвитку
національного законодавства, враховуючи той факт, що з багатьох аспектів
право інтелектуальної власності ЄС випереджає відповідні норми на рівні
регулювання Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а в деяких
випадках – і розвиток права інтелектуальної власності США. Стандарти
охорони інтелектуальної власності Євросоюзу нині в Європі відіграють
вирішальну роль і під час вдосконалення національних систем охорони, і під
час оцінювання ефективності реалізації прав [1, с. 112]
Таким чином, система міжнародних актів у сфері інтелектуальної
власності є елементом міжнародної системи охорони інтелектуальної
власності, яка складається із спеціалізованих інституцій. Зазначена система
за своєю природою є надсистемою, оскільки до її складу входять міжнародні
та регіональні системи.
Система міжнародних актів у сфері інтелектуальної власності містить:
1) акти, які регулюють загальні засади функціонування системи правової
охорони інтелектуальної власності; 2) акти, які регулюють спеціальні засади
правової охорони об‘єктів інтелектуальної власності, встановлюючи
стандарти, які мають відповідати спеціальні закони країн-учасниць; 3) акти,
які регламентують надання міжнародної правової охорони об‘єктам права
інтелектуальної власності.
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ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У МІЖНАРОДНОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
У сучасних умовах суспільства існують проблемні питання, які пов‘язані
із правовим регулюванням відносин у сфері охорони виключних прав на
об‘єкти інтелектуальної власності, такі як: становлення ринкової економіки,
наступна інтеграція в міжнародне економічне і політичне співтовариство,
приведення
вітчизняного
законодавства
у
відповідність
із
загальноприйнятими міжнародними стандартами.
Основною метою є створення економіки, що здатна забезпечити
належний рівень життя громадян, стійкий розвиток виробництва, участь
країн, у тому числі, України у світовому торговельно-економічному просторі.
Адже, щоб досягти цих цілей, які залежать від багатьох чинників, потрібно
забезпечити використання та ефективний захист виключних прав на об'єкти
інтелектуальної власності, а отже, і на торговельні марки.
Торговельні марки призначені для маркування й відрізнення товарів
(послуг) одного суб'єкта господарювання, від однорідних товарів (послуг),
виготовлених (наданих) іншим суб'єктом. Вони виступають в ролі активного
єднального елемента між виробником (правоволодільцем) і споживачем.
У сучасному розвитку внутрішніх і зовнішньоекономічних торговельних
відносинах та збільшення попиту на маркові товари (послуги), якість яких
пов‘язана з певним виробником і гарантується, актуальність яких
забезпечується наявністю високого рівня правового забезпечення захисту
виключних прав на торговельні марки.
При виході товарів (послуг) на новий ринок належним чином
зареєстровані торговельні марки істотно знижують витрати правоволодільця
на підготовку до збуту продукції і зменшують вірогідність недосягнення
економічної ефективності. У той же час для всіх розвинених країн світу є
актуальною проблема незаконного використання в комерційному обороті
чужих торговельних марок. Ця проблема існує і в Україні, оскільки
збільшення значення торговельних марок у підприємницькій діяльності та їх
величезна фактична кількість призвели до суттєвого збільшення
неправомірних дій щодо таких позначень.
Міжнародно-правова система охорони права на торговельні марки
спрямована на формування єдиних інструментів забезпечення прав осіб, які
на законних підставах володіють та розпоряджаються ними у різних країнах.
Основою системи міжнародних договорів про охорону торговельних
марок є [1-3]:
- Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р.;
- Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності – ТРІПС
(TRIPS, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
1994 р.;
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- Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р.
У 2006 р. прийнято Сінгапурський договір про право товарних знаків,
який запровадив єдині процедурні норми і правила та застосовується до всіх
видів торговельних марок (крім колективних), що можуть бути зареєстровані
в цій юрисдикції, а також санкціонував використання електронних засобів
передання повідомлень [4].
Основними ж документами, які визначають порядок міжнародної
реєстрації, є Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. і
Протокол до неї 1989 р., а також Ніццька угода про Міжнародну
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 1957 р. [5-7]. Також
документами є законодавчі нормативно-правові акти України.
У Глобальній базі даних по брендам (Global Brand Databace), яка
створена Всесвітньою Організацією Інтелектуальної власності, розміщено 37
181 081 знаків для товарів та послуг і графічних зображень брендів країн –
учасниць Паризької конвенції, серед них 4 875 внесених до бази українських
брендів.
Товарний знак пропонує юридичний захист слова, символу, фрази,
логотипу, дизайну або поєднання тих, що є джерелом товарів або послуг.
Види торговельних марок для продуктів включають п'ять основних
категорій: загальний знак, описовий знак, сугестивний знак, химерний і
довільний знак.
Загальне маркування: Загальний товарний знак насправді не відповідає
товарній марці, якщо він не містить більш конкретних деталей. Одним з
прикладів загальної марки є фраза "Магазин морозива". Запропонувавши
захист товарного знаку на те, що це загальне поняття, буде обмежено всі інші
магазини, які продають морозиво. Для того, щоб кваліфікувати загальний
знак для торговельної марки, він повинен описувати якості, характеристики
або інгредієнти товарів.
Описовий знак ідентифікує одну або декілька характеристик продукту
або послуги та служить лише для опису продукту. Він має унікальні
елементи, які кваліфікують його для захисту відповідно до законів про
торговельні марки, такі, як вони повинні мати вторинне значення, такі як
кількість і спосіб реклами, обсяг продажів, тривалість і спосіб використання
марки, або результати опитування споживачів, щоб отримати кваліфікацію.
Це означає, що споживачі повинні визнати марку та визначити її з маркою.
Сервісний знак такий самий, як товарний знак, але він відрізняє
компанію, яка надає послуги, а не продукти. Знак "service" все ще підпадає
під закони про торговельні марки та має бути зареєстрований в USPTO.
Однак міжнародна правова охорона торговельних марок не є
досконалою. Серед найбільш поширених проблем цієї охорони може на
виділити
відсутність єдиних способів оцінки схожості до ступеня
змішування на відміну від звичайних асоціацій в контексті порушення прав
на торговельну марку вироблення критеріїв належного використання
торговельної марки з метою збереження прав на марку обсягу охорони
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загальновідомих торговельних марок у разі використання на несхожих
товарах.
Також міжнародна правова охорона повинна бути доступною і
недорогою, її надання не повинно бути занадто складним, а механізми
захисту відповідних прав у примусовому порядку мають відповідати
критеріям ефективності [8].
Таким чином, правова охорона регулювання прав інтелектуальної
власності на торговельні марки має більше, ніж достатньо механізмів для
вирішення завдань щодо надання правової охорони та реєстрації товарних
знаків, запобігання порушенням майнових прав володільців, при цьому
майже не врегульовуючи зобов‘язальні відносини щодо торговельних марок.
Законодавча база має високий рівень нормативно-правових актів, яким
регулюється торговельна марка, однак більшість національного
законодавства є застарілим та таким, яке не відповідає вимогам сучасності.
Тому потрібно кожного дня удосконалювати базу та поглиблювати вивчення
охорони інтелектуальної власності.
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Оперативнiсть i ефективнiсть застосування положень нового
Кримiнального процесуального кодексу (КПК) України неможливе без
застосування сучасних iнформацiйних технологiй та автоматизованих баз
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даних, оволодiння якими – справа часу. Технiчне забезпечення працiвникiв
слiдства є актуальним, з огляду на новацiї, що мiстяться в положеннях КПК
України. КПК України закрiплює сучаснi iнструменти для боротьби зi
злочиннiстю, застосування яких повинно чiтко вiдповiдати вимогам
законностi. Очевидно, що однiєю з важливих умов пiдвищення рiвня протидiї
злочинностi є широке використання сучасних досягнень науковотехнiчного
прогресу, якi останнiми роками зробили прорив у сферi iнформацiйних
технологiй.
Протягом багатьох рокiв дослiдженню кримiналiстики придiляли увагу
такi провiднi вченi: Р. С. Бєлкiн, В. I. Бояров, В. К. Весельський, В. Г.
Гончаренко, Г. Гросс, В. О. Коновалова, В. П. Колмаков, I. I. Котюк,
Г. А. Матусовський,
М. В. Салтевський,
М. Я. Сегай,
В. В. Тiщенко,
В. Ю. Шепiтько та iншi.
Зарубiжнi науковцi Б. Турвей (США), П. Брукс (США), Р. Маккей
(Канада) активно дослiджували проблему використання сучасних технологiй
при моделюваннi механiзму злочину. Також, до цiєї наукової проблеми
ранiше звертались вiдомi вiтчизнянi кримiналiсти Є.I. Iщенко, О.М. Кустов,
Г.Г. Доспулов та iн.
Метою даного дослiдження є визначення основних аспектiв сучасних
технологiй у кримiналiстицi.
Iнформатизацiя соцiального середовища призвела до «технологiзацiї»
кримiналiстики, розробки i впровадження iнформацiйних, цифрових,
телекомунiкацiйних технологiй. Iнформацiйнi технологiї – нова категорiя
кримiналiстики, що претендує на належне мiсце в її структурi. Використання
технологiчного пiдходу можливе не лише в кримiналiстичнiй технiцi, а й у
кримiналiстичнiй тактицi i методицi (технологiї провадження окремих
слiдчих дiй, слiдчi або кримiналiстичнi технологiї). Пiдвищення ефективностi
боротьби зi злочиннiстю вимагає всебiчного наукового дослiдження
об‘єктивно iснуючих явищ та притаманних їм тенденцiй i закономiрностей.
Кримiнальним процесуальним кодексом України передбачено
застосування електронних засобiв контролю у таких випадках: по-перше,
слiдчим на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду про обрання пiдозрюваному
запобiжного заходу, не пов‘язаного з позбавленням волi та покладенням на
нього додаткового обов‘язку носiння електронного засобу контролю; подруге, працiвниками органу внутрiшнiх справ за ухвалою слiдчого суддi,
суду про обрання пiдозрюваному (обвинуваченому) запобiжного заходу у
виглядi домашнього арешту [2].
Варто зауважити, комп‘ютернi технологiї сьогоднi успiшно
застосовуються для вирiшення експертних завдань з таких напрямiв:
 створення i функцiонування банкiв даних та автоматизованих
пошукових систем для роботи з ними;
 розробка програмних комплексiв для забезпечення автоматизацiї при
вирiшеннi експертних завдань;
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 можливiсть використання iнформацiї з баз даних iнших систем (за
наявностi пiдключення до комп‘ютерних мереж) [1, c. 89].
Проте, враховуючи темпи сучасного розвитку комп‘ютерних технологiй,
їх можливостi для ведення кримiналiстичних облiкiв є значно ширшими, а
отже, перелiк напрямiв їх використання можна визначити так:
 створення автоматизованих iнформацiйно-пошукових систем (далi АIПС) за конкретними об‘єктами облiку;
 розробка систем автоматизованого аналiзу зображень;
 розробка апаратно-програмних комплексiв для вирiшення експертних
завдань з використанням довiдкових баз даних;
 створення комп‘ютерних програм для обробки великих масивiв
iнформацiї, адаптованих для ведення iнформацiйно-довiдкових облiкiв;
 створення АIПС експертних методик;
 розробка iнтегрованих кримiналiстичних облiкiв, систем i комплексiв;
 створення мобiльних комплексiв для доступу до баз даних;
 використання глобальної комп‘ютерної мережi Iнтернет [3, с. 195].
Впровадження в кримiналiстику досягнень природничих i технiчних
наук, ускладнення технiчних засобiв, удосконалення й розвиток методик їх
застосування пов'язанi зi складними технологiчними операцiями, що
зумовлює потребу у використаннi не лише кримiналiстичної технiки, а й
технологiй.
Дiяльнiсть
сучасних
органiв
кримiнальної
юстицiї
характеризується високою iнформацiйною ємнiстю, постiйною необхiднiстю
в отриманнi нової iнформацiї й пiдтриманнi ранiше одержаних вiдомостей в
актуальному станi. Специфiка такої дiяльностi полягає в безперервностi
отримання, опрацювання й реалiзацiї великих масивiв рiзнорiдної iнформацiї.
Гарантування високого рiвня цих процесiв при постiйному зростаннi обсягiв
вiдомостей становить надзвичайно складне завдання, вирiшення якого стає
можливим завдяки використанню знань, розробленню методiв i засобiв
роботи з iнформацiєю на рiвнi належних технологiй. У зв'язку з цим
науковий i прикладний юридичний обiг нещодавно збагатився такими
поняттями, як сучаснi, новi, новiтнi, передовi, революцiйнi, прогресивнi,
ефективнi, критичнi, креативнi, когнiтивнi, високi, високоiнтелектуальнi,
високопродуктивнi, iнновацiйнi, iнформацiйнi, комп'ютернi, цифровi,
телекомунiкацiйнi, наноiнформацiйнi, нейроннi технологiї, супертехнологiї,
метатехнологiї та iн.
Таким чином, освоєння сучасних технологiй допоможе в швидшому
розкриттi злочинiв. Адже докази про їх скоєння часто можна знайти в
iнтернетi, бо необачнi злочинцi, викладають фото-, вiдеоматерiали, що є
безпосереднiм доказом вчинення злочину. Тому дiйсно, можна вважати, що
iнформацiйнi технологiї є кроком в майбутнє, який дозволить розширити
можливостi кримiналiстики, як науки в цiлому, та сприятимуть швидшому
розкриттю, а iнодi i попередженню злочинiв.
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ЧАС ДОПИТУ
У збиранні доказової інформації одне з основних місць посідає допит. Зі
всього часу, що витрачається слідчим на проведення слідчих дій, за
обстеженнями і підтвердженнями практиків, саме на проведення допитів
припадає понад 80%. Його сутність полягає в отриманні від допитуваної
особи інформації про обставини та факти, які мають значення для
розслідування кримінальної справи. Будь-який допит – це пізнавальний
процес. У результаті отриманих показань та їхньої належної оцінки слідчий
встановлює об‘єктивну істину у кримінальній справі. Щоб установити таку
істину, допит необхідно проводити так, щоб одержати якнайбільше
інформації про відповідну подію. Це досягається тоді, коли допит
проводиться відповідно до закону, спираючись на досягнення психології та
спеціальні тактичні прийоми. Допит як пізнавальний процес, що
здійснюється з метою отримання правдивої інформації від підозрюваного,
має певну специфічну логіко-психологічну особливість: слідчий повинен
досліджувати не тільки взаємозв‘язки явищ, що підлягають безпосередньому
сприйняттю, а й події минулого, які, зазвичай, приховуються злочинцем
[1, c. 512].
Проблема допиту в досудовому слідстві та її правовий аспект
аналізувалися в працях відомих вітчизняних вчених О.М. Бандурки, В.О.
Коновалової, В.Г. Лукашевича, В.М. Тертишника, В.Ю. Шепітька [1, c. 513].
Допит - одне з найбільш поширених слідчих дій. Залежно від
процесуального становища допитуваного розрізняють допит свідка,
потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого. З точки зору кримінального
процесу та криміналістики допит - це процес отримання доказів, а з точки
зору правової психології - процес специфічного спілкування допитуючого з
допитуваним.
Психологічні основи тактики допиту розробляються з урахуванням:
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1) виду слідчої діяльності (організаційної, пізнавальної, конструктивної,
комунікативної, посвідчу вальної );
2) процесуального становища допитуваного (свідок, потерпілий,
обвинувачений та ін.);
3) особи допитуваного (неповнолітні, особи похилого віку, особи, які
страждають фізичними та психічними вадами, та ін.).
Організаційна діяльність слідчого при допиті свідків, потерпілих,
обвинувачених включає в себе:
а) підготовку до допиту;
б) забезпечення необхідних умов для успішного допиту;
в) оцінку результатів допиту з позицій організованих заходів.
Найважливішими умовами належного проведення допиту є:
а) відмінне знання слідчим всього зібраного у справі доказового матеріалу і
допоміжної інформації і бездоганне володіння ними;
б) володіння в потрібних межах знаннями в тій галузі життя і практики, до
якої відноситься розслідувана подія;
в) наявність відомостей про індивідуально-психологічних особливостях
допитуваного [2].
Слідчий повинен добре орієнтуватися в інформації, наявної в
кримінальній справі, з тим щоб швидко знаходити необхідні дані. Недостатня
обізнаність, невпевненість, безпорадність у відшуканні потрібних відомостей
в матеріалах кримінальної справи знижують якість допиту, негативно
впливають на встановлення психологічного контакту з допитуваним.
Пізнавальна діяльність слідчого передбачає:
1) знання психологічних закономірностей формування показань свідка і
потерпілого (сприйняття, запам'ятовування і відтворення);
2) психологічну оцінку слухових, зорових, больових і температурних
відчуттів, що фігурують у свідченнях свідків, потерпілих та інших учасників
допиту;
3) аналіз психологічних особливостей сприйняття часу і простору;
4) встановлення факторів, що заважають об'єктивному сприйняттю.
Повнота і якість сприйняття подій обумовлюються сукупністю
об'єктивних і суб'єктивних факторів [3].
Конструктивна діяльність слідчого при допиті - це складання
розгорнутого плану допиту. До нього включаються питання, які необхідно
з'ясувати; розробляються чітка їх формулювання і послідовність. Якщо
слідчий погано пам'ятає питання, що підлягають з'ясуванню, у нього буде
відсутній почуття впевненості, цілеспрямованості, наполегливості.
План допиту свідка, потерпілого, обвинувачуваного завжди носить суто
індивідуальний характер, залежить від конкретних обставин розслідуваної
події, особливостей слідчої ситуації (простий, проблемною, конфліктної),
наявних доказів, особистості допитуваного та ін.
Мета комунікативної діяльності - отримання інформації від учасників
кримінального судочинства. Її основний вид - спілкування. Психологія
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спілкування слідчого і учасників допиту (свідка, потерпілого,
обвинуваченого та ін.) припускає застосування всіх способів комунікації. У
слідчій практиці використовуються певні прийоми встановлення і підтримки
психологічного контакту при допиті. Розробка та впровадження в практику
ефективних психологічних прийомів допиту - найважливіший напрям
правової психології.
Психологічні прийоми складають єдине ціле з тактичними. Тактичні
прийоми допиту - це засновані на законі способи впливу слідчого на
допитуваного в цілях отримання максимально повної інформації по справі з
найменшою витратою часу і мінімальної психофізіологічної навантаженням.
Психологічні ж прийоми використовуються в залежності від сформованої
слідчої ситуації (простий, проблемною, конфліктної) [4].
Підсумовуючи, варто підкреслити необхідність знання та використання
слідчими прийомів виявлення та викриття свідомо неправдивих показань,
також встановлення психологічного контакту з допитуваним та безперечно
правильної кваліфікації його психологічного стану. Визначення моменту
фактичного та юридичного початку допиту дозволить встановити
психологічний контакт з допитуваним, особливо у випадку коли він
відмовляється давати показання взагалі, чи то за порадою захисника, чи за
власним переконанням. Також варто наголосити на доцільності використання
звукозапису, а тим більше відеозапису, що дозволить провести допит
оперативніше, повніше зафіксувати показання, виключити суб'єктивний
фактор розуміння суті показань слідчим та можливих перекручень, та
забезпечить подальшу можливість повторного його перегляду з метою
виявлення ознак обману. Організаційно-тактична складова діяльності
слідчого у побудові тактики допиту, а як наслідок і досудового розслідування
в цілому, безперечно повинна підкріплюватись таким складом психологоправових засобів.
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РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНО-ТРУДОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Дистанційна зайнятість на ринку праці на даний час швидко
розвивається та швидко трансформується. А це, відповідно, вимагає
вироблення механізму регулювання соціально-трудових відносин та
державного регулювання зайнятості в умовах дистанційної зайнятості.
До тематики сутності та значення дистанційної зайнятості працівників
зверталися в тій чи іншій мірі різні науковці у своїх наукових дослідженнях.
Зокрема В.К. Антошкін, М.В. Бобринкова, О.В. Волкова, В.І. Герасимчук, О.
Агрішнова, М.І. Карлін, І.А. Ветухіна, А.М. Колот, О.В. Демченко, І.М.
Моторна, І.Л. Петрова, А.Г. Овчаренко, П.Ю. Світайло, Я.В. Свічкарьова,
С.В. Юрьєва та інші.
І.М. Моторна відзначає, що свободи рішень роботодавця у соціальнотрудових відносинах дистанційної зайнятості може обмежувати права
більшості працівників і тим самим збільшувати вимоги до них. Дистанційні
працівники можуть підлягати дискримінації та частково чи повністю
позбавлятися соціального захисту.
Зокрема, в разі встановлення дистанційних правовідносин цивільноправовим договором, працівник позбавляється права на отримання соціальної
допомоги з відповідних фондів підприємства. Крім цього, працівник
позбавляється такої важливої соціальної гарантії, як компенсація заробітної
плати в разі його тимчасової непрацездатності. Також за умови цивільноправового регулювання дистанційних правовідносин працівник не підлягає
обов‘язковому державному соціальному страхуванню, що здійснюється за
рахунок роботодавців [1].
Головною метою роботодавця є збільшення прибутковості, тому для
них невигідно офіційно оформляти робочу силу сплачувати за неї податки. А
без укладеного робочого договору, роботодавець не має жодних зобов‘язань
перед ним. Також у нього не зростає сума витрат, що веде до заниження
фонду оплати праці і оподаткованої бази для визначення деяких податків і
зборів [2, c. 38].
Сьогодні, законодавці звертають увагу лише на стандартну форму
зайнятості, отож можна стверджувати, що в чинному законодавстві наразі
передбачено лише один вид дистанційної зайнятості – надомну працю.
Надомна праця – це такий вид дистанційної зайнятості, який передбачає
виконання працівником своїх трудових обов‘язків вдома, найчастіше до такої
праці залучаються інваліди. Також, традиційно цією працею зайняті жінки,
люди похилого віку, молодь та досить часто навіть чоловіки. Раніше до
надомної праці зверталися робітники невисокої кваліфікації, проте останнім
часом туди все більше стала підключатися професійна сила − iнженерно64

технiчнi та наукові працівники, дослідники, спеціалісти в галузі
інформатики, філології, історії тощо.
Основоположним нормативно-правовим актом щодо надомної праці в
Україні є Конвенція Міжнародної організації праці «Про надомну працю» ғ
177 від 20 червня 1996 року. Конвенція передбачає встановлення в
національному законодавстві умов, за яких певні види робіт і використання
певних речовин можуть заборонятися щодо надомної праці внаслідок
безпеки і захисту здоров‘я [2].
Варто зазначити, що, наразі, Кодекс законів про працю України не
містить поняття «виконання роботи вдома» і не передбачає створення
договору між працівником та роботодавцем щодо виконання роботи вдома.
Однак в реальному життя подібні договори досить часто укладаються, проте
за умови, що це було необхідно внаслідок певних обставин (наприклад, з
інвалідом або з робітницею, яка має дитину-інваліда, що потребує постійного
догляду, а також з жінками, що мають дітей віком до 15 років тощо) та що
робота вдома не вплине на якість виконання своїх обов‘язків.
В проекті Трудового кодексу України, який запропонований
народними депутатами України О.М. Стояном та Я.М. Сухим, знову ж таки
не передбачаються інші форми здійснення дистанційної праці, окрім
надомної роботи. Проект Трудового кодексу містить статтю 51, яка детально
встановлює та регулює умови про роботу вдома [3].
Так, згідно ч. 1 ст. 51 вищевказаного проекту, роботодавець та
працівник мають змогу домовитися про виконання працівником роботи
вдома (надомну працю), якщо він має для цього необхідні умови, що
відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії.
Важливою гарантією дистанційного працівника за проектом Трудового
кодексу є можливість компенсації йому за зношення (амортизацію) власного
обладнання та інструментів, які використовуються за трудовим договором
про роботу вдома. Крім того, прогресивною є норма про відшкодування
інших витрат дистанційного працівника, пов‘язаних з виконанням роботи
вдома: плати за електроенергію, водопостачання тощо.
Також позитивним моментом надомної роботи, яка передбачена
проектом нового Трудового кодексу України є те, що у разі якщо отримання
сировини і матеріалів, а також здача готової продукції проводяться
працівником безпосередньо роботодавцеві, час, що витрачається на
отримання і здачу, включається до робочого часу з відповідною оплатою [4].
Для вирішення проблем правового регулювання необхідно:
1) легально закріпити нові терміни та поняття, у новому Трудову
кодексі України;
2) прийняти нові спеціальні нормативно-правові акти, спираючись на
досвід зарубіжних країн таким Законом може бути Закон України «Про
надомну (дистанційну) працю»;
3) розробити типову форму трудового договору з дистанційної роботи.
Водночас, необхідно враховувати специфіку організації праці дистанційно
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зайнятих працівників та захищати їх інтереси у сфері колективно-договірного
регулювання трудових відносин;
4) на законодавчому рівні визначити відповідальність роботодавців за
умови та безпеку праці дистанційно зайнятих працівників;
5) при розробці нових нормативних документів враховувати досвід
країн ЄС; ввести моніторинг та контроль діяльності у цій сфері зайнятості;
коригувати державну політику зайнятості.
Отже, сьогодні регулювання дистанційно-трудових правовідносин в
Україні є досить слабким, проте знаходиться на стадії реформування.
Зокрема, на даний момент трудове законодавство встановлює лише таку
форму дистанційної зайнятості працівника, як надомна праця, тоді як аналіз
нестандартної зайнятості в України та світі показує, що дистанційна робота
поширено застосовується на практиці і, що головне, постійно зростає
кількість дистанційних працівників. Законодавцю слід звернути особливу
увагу на правове регулювання здійснення дистанційної праці, щоб визначити
особливість елементів структури правових відносин під час надомної праці.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ
Після прийняття нового Кримінального процесуального кодексу в 2012
році, в якому регламентовано процесуальний порядок проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, виникає необхідність перевірити наявність
достатності належних гарантій щодо захисту прав і свобод громадян при їх
проведенні.
В цілому новий КПК України відповідає європейським стандартам та
європейській філософії процесуальних процедур досудового розслідування
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та судового розгляду кримінальних справ. А головною його особливістю є те,
що він встановлює процесуальну рівність та забезпечує змагальність сторін
кримінального провадження [1, с. 157].
Дослідженням даного питання займалися різні науковці, а саме: Глушко
А.П., Коваль А.А., Кудінов С.С., Лук‘янчиков Є.Д., Письменний Д.П.,
Строков І.В., Татаров О.Ю., Туманянц А.Р., Хорт І.В. та інші.
Запровадження у кримінальному судочинстві можливості негласного,
без повідомлення особи про проведення, отримання інформації про
обставини кримінального правопорушення безумовно породжує проблеми
дотримання прав і свобод осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні. Тому, постає питання, про їхнє забезпечення. [2, с.142].
Важливість дослідження інституту негласних слідчих (розшукових)
також обумовлена необхідністю наукових досліджень перспектив
подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства,
детального вивчення окремих аспектів забезпечення прав людини під час їх
проведення, а також можливістю імплементації деяких процесуальних
інститутів зарубіжних країн у національне законодавство, що має теоретичне
і практичне значення. Таким чином, теоретична розробка кола проблем, що
відносяться до забезпечення прав людини при провадженні НСРД, є
актуальним завданням, успішне вирішення якого має пряме відношення до
утвердження правової держави [3, с. 5].
Важливою особливістю проведення негласних процесуальних дій є
таємність, невідомість до визначеного прокурором часу для інших крім
уповноважених представників конкретного органу досудового розслідування
осіб як факту, так і отриманих результатів [4, с.79].
В багатьох випадках проведення негласних слідчих (розшукових) дій
певним або іншим чином торкається інтересів окремих осіб, допускає
тимчасове обмеження їхніх конституційних прав на свободу спілкування,
таємницю листування, невтручання в особисте і сімейне життя,
недоторканість житла чи іншого володіння особи тощо. Такими особами
можуть бути як підозрювані, що мають чітко визначений процесуальний
статус і знають про наявні в органів досудового розслідування відомості, які
можуть вказувати на їхню причетність до вчинення злочину, так і інші особи,
що не мають статусу підозрюваного, але відносно яких органами досудового
розслідування здійснюються відповідні процесуальні заходи. [4, с. 79]
Гарантією прав і свобод особи є чітке визначення процедури реалізації
НС(Р)Д. У зв‘язку з цим у КПК має бути передбачений чітко окреслений
порядок проведення конкретних процесуальних дій. В загальних рисах
порядок законом передбачений, але цей надзвичайно важливий
конституційний принцип вимагає більшої конкретизації, тому що кожна
невизначеність може потягти негативні наслідки [5].
Негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише в тому
випадку, якщо іншим шляхом неможливо отримати відомості про злочин та
особу, яка його вчинила. Крім того, це повинні бути виключно тяжкі та
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особливо тяжкі злочини. А отже, правоохоронні органи зобов‘язанні
перевірити можливість застосування всіх способів, перед тим як приймати
рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Інакше, це
призводить до порушення прав осіб, до яких застосовуються ці дії.
Негласність проведення під час здійснення кримінального провадження
окремих процесуальних дій ніяким чином не повинна створювати
можливості для зловживань несумлінними працівниками органів досудового
розслідування, оперативними співробітниками чи іншими особами, а надто
тих зловживань, результатом яких може стати порушення прав та свобод
особи. Гарантією забезпечення прав, свобод та інтересів учасників
кримінального провадження слугують відповідні норми вітчизняного
кримінального процесуального законодавства, дотримання яких вказує на
належний рівень професійної підготовки слідчих, прокурорів, суддів [4, с.
81].
Важливе місце серед гарантій кримінального судочинства займає право
учасників процесу на оскарження дій та рішень посадових осіб, які ведуть
кримінальний процес. Кримінальний процесуальний кодекс не містить
норми, за якою особа, в якої проведено обшук, огляд та вилучення речей має
право подати апеляцію. В житлі чи іншому володінні можуть мешкати багато
осіб і такі дії можуть завдати всім неприємностей, втрати репутації та
моральних страждань. Не вирішено також питання про тих осіб, в яких
проведено вказані дії, і які не знали про цей обшук або огляд, оскільки не
були присутні при ньому [5].
Щодо кола суб‘єктів, які наділені правом на проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, то існують різні суперечливі думки. Так, А. П.
Глушка та І. В. Строкова вважають, що розширення можливостей слідчого
завдяки об‘єднанню слідчої і розшукової діяльності та запровадження нових
засобів збирання ним доказів шляхом проведення НС(Р)Д забезпечує
досягнення позитивних результатів [2, с. 140-145]. Проте, на думку С. С.
Кирпа, наділення слідчого цим правом може призвести до руйнації сутності
кримінальної процесуальної діяльності, яка є гарантією захисту прав та
законних інтересів учасників кримінального процесу, адже слідчому надано
право виконувати невластиву йому функцію суб‘єкта оперативно-розшукової
діяльності [6, с. 219]. Однак, законодавець вважає цілком доречним та
обґрунтованим цей факт, що знаходить відображення у Кримінальному
процесуальному кодексі, а саме ч.6 ст.246.
Наступною гарантією забезпечення прав особи при проведенні
негласних слідчих (розшукових) дій є визначення чітких обставин, за яких
інформація, що стосується приватного життя громадян, отримана в
результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що не виявилася
необхідною для подальшого проведення досудового розслідування, повинна
знищуватися [5]. А.С. Омельяненко вважає, що долю відомостей, речей та
документів, отриманих внаслідок проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, що не мають ніякого значення для кримінального
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провадження, вирішує особисто прокурор на свій суб‘єктивний розсуд [7, с.
209]. Тому, з‘являється необхідність формування критеріїв для визначення
важливої інформації та в подальшому використанні її по справі.
Отже, можна зробити висновок, що права, якими наділені учасники
кримінального провадження, не можуть самі по собі забезпечити своє
існування. А отже нормативно-правова база повинна постійно
удосконалюватись, щоб реалізація даних прав та свобод була дійсно дієва.
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Науково-технічний прогрес стрiмкими темпами набуває значущостi в
контексті розвитку всiх сфер життєдіяльності суспільства. Важливими
напрямами при створенні сприятливого економічного, технічного,
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соціального клімату є прiоритетні для більшості держав системи
нормативного регулювання відносин у сфері винахідництва та інновацій.
Її збалансована побудова сприяє формуванню конкурентоспроможної
позиції країни в контексті швидкої глобалізації та міжнародного
співробітництва. При цьому, основоположними проблемами є забезпечення
охорони прав винахідників та використання самих винаходів таким чином,
щоб була можливість охороняти права їх творців та примножувати
інтелектуальні надбання людської цивілiзації. Розробка рацiонального
механізму взаємодії охоронних норм у сфері винахідництва як в Україні, так і
в світі, а також чіткий контроль за їх дотриманням є дуже важливим для
формування технічного, економічного та соціального потенціалу кожної
держави.
При цьому потрiбно мати чiтке уявлення з приводу: точного визначення
об‘єкту, що підлягає правовій охороні; характеристиці кола суб‘єктів, які
залучаються в процес правової охорони цих об‘єктів (винахідники, патентні
повірені суб‘єкти господарювання, що замовляють або мають намір
використовувати винаходи у своїй діяльності, держава в особі
уповноважених органів, міжнародні організації тощо); та способу, в який
вищезазначені суб‘єкти повинні діяти, користуючись наданими правами та
виконуючи передбачені законодавством обов‘язки задля визначення
орієнтирів та досягнення результату. Наразі на державному і міждержавних
рівнях мають бути створені всi належні умови для всебічної підтримки
вітчизняних новаторів, що потрібно відобразити в правових нормах та
традиціях. [1]
Вдосконалення системи цивільно-правової охорони винаходів дозволить
запобігти відтоку інтелектуальних та висококваліфікованих кадрів за кордон
у пошуках кращого життя, як то масово відбувалося у двадцятому столітті.
Потрібно відмітити, що наша країна взяла на себе ряд зобов‘язань у сфері
інтелектуальної власності з метою спрощення створення і комерційного
використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності, і
досягнення належного та ефективного рівня охорони й захисту прав
інтелектуальної власності, що прямо передбачено у главі 9 Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони. Відносно винаходів це стосується порядку
продовження строків дії патентів на лікарські засоби та правової охорони
винаходів у галузі біотехнологій. Однак, відповідні зміни стосовно правової
охорони даних об‘єктів Україною досі не проведені.
Доведено, що цивільно-правова охорона винаходів являє собою складну
систему, що включає в себе три відносно-самостійні, однак тісно взаємодіючі
системи:
1. Систему норм законодавства.
2. Діяльність владних органів та інших суб‘єктів публічного права, яка
спрямована
на
створення
належних
умов
правового,
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організаційного та не правового характеру для винахідницької та
інноваційної діяльності.
3. Діяльність суб‘єктів приватного права, яка включає в себе створення
винаходу, його патентування та комерціалізацію. При цьому обидві
діяльності ототожнюються із змістом правової охорони винаходів,
однак перша з них має зовнішній напрям, а друга – внутрішній.
Кожна діяльність включає в себе ряд елементів, таких як мета, завдання,
об‘єкт, предмет, суб‘єкти, види, форми, методи, сили, засоби, та конкретні
фізичні дії. Будучі спрямованими на заздалегідь 10 визначений результат у
своїй сукупності вони відображають суть цивільно-правової охорони
винаходів. Систему норм національного законодавства становлять
Конституція України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти.
Деякі їх положення містять колізії та прогалини, а інші норми є недостатньо
ефективними в процесі їх практичного застосування. [3]
Посягання на права власника патенту вважається порушенням прав
власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення
повинно бути припинено, а порушник зобов‘язаний відшкодувати власнику
патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника
патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено
ліцензійним договором.[4]
Порушенням прав на об‘єкти права інтелектуальної власності
вважається злочином, якщо його скоєно умисно. Суб‘єктом злочину може
бути як посадова особа, так і приватна особа, в тому числі сам автор, якщо
він приховав співавторство іншої особи. Будь-яке посягання на права
власника патенту, передбачені ст. 28 Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі», вважається порушенням прав власника патенту,
що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а
порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його
згодою також особа, яка придбала ліцензію.[2]
Контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються,
відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з
порушенням майнових прав інтелектуальної власності.
Крім виключного права на виготовлення, власник патенту має право
забороняти іншим особам використовувати винахід, корисну модель чи
промисловий зразок без його дозволу. Право на використання зазначених
об'єктів тому і називається виключним, оскільки воно виключає усіх третіх
осіб із цього права. Безумовно, виключне право на використання винаходу,
корисної моделі чи промислового зразка не може бути безмежним, тому в
законодавстві про промислову власність встановлені можливі випадки
використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового
зразка, які не є порушенням патентних прав.
71

Таким чином, винахiд є результатом творчої діяльностi людини у будьякій сферi діяльності. Відмiнною ознакою винахiдницької діяльності в
сучасних умовах економічного розвитку є поєднання розуміння потреб
суспiльства і використання накопичених знань. Винахiд повинен давати нове
рішення, невідоме сучасному рівню техніки.
Не зважаючи на iснування в Україні певної законодавчої бази у сферi
захисту прав на iнтелектуальну власність, ми часто стикаємося з проблемами,
які обумовлені відсутністю дійсно налагодженої законодавчої бази в галузi
захисту прав інтелектуальної власностi. Вирішення цього проблемного
питання потрiбно здiйснити шляхом розробки і прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких законiв України з питань iнтелектуальної
власності», які мав би забезпечити захист прав і законних iнтересів від
протиправних посягань з можливiстю застосування до порушників цивільноправових санкцій.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО СПАДКОВОГО ПРАВА
З НОРМАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА В АСПЕКТІ
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Спільність правового регулювання спадкових норм країн-учасниць
Європейського Союзу (далі – ЄС) зумовлюється єдиним предметом
регулювання - це спадщина, яка складається з майнових прав і обов'язків і
визначає єдині вимоги для регулювання їх у країнах ЄС. Спадкове право у
країнах Європейського Союзу розглядається як підгалузь приватного права.
Основною відмінністю спадкового права України та країн континентальної
Європи є те, що спадкування розглядається як універсальне
правонаступництво (спадкоємець успадковує всі права і обов'язки
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спадкодавця), тоді як у Великій Британії має місце не спадкування прав і
обов'язків спадкодавця, а ліквідація його майна.
Спадкове право країн континентальної Європи (романо-германська
правова система) має низку принципових відмінностей від країн англосаксонської правової системи. Для європейського права характерні два
основні принципи: свобода заповіту і охорона інтересів сім‘ї як суб‘єкта
приватної власності. При цьому вони еволюційно змінювалися. Так, принцип
свободи заповіту, який притаманний спадковому праву всіх правових систем,
на сучасному етапі поступається принципу охорони інтересів сім‘ї, що
пов'язано із втручанням держави в сімейні справи [1, с. 82].
Всі правові системи встановлюють однакові підстави спадкування за
заповітом і спадкування за законом. У такий спосіб забезпечується поєднання
принципів волі заповіту та охорони інтересів родини спадкодавця. ЦК
України визначає заповіт як особисте розпорядження фізичної особи на
випадок своєї смерті. Законодавство деяких країн передбачає можливість
складання спільних та взаємних заповітів. Щодо спільних заповітів
подружжя, то українське законодавство (ст. 1243 ЦК України) близьке за
своїм змістом до норм законодавства Німеччини. Англійське ж право, крім
визначення поняття спільних заповітів подружжя, має ще одну цікаву форму
- взаємні заповіти, в яких кілька осіб беруть на себе зустрічні обов'язки
стосовно один до одного. Насправді, це вже не односторонній правочин, а
дво- або багатосторонній договір, який суперечить суті призначення заповіту
як одностороннього правочину, що містить у собі волевиявлення лише однієї
особи. Цивільне законодавство Франції не містить понять ні спільних
заповітів подружжя, ні взаємних заповітів [2, с. 26].
Метою будь-якого законодавства про спадкування є встановлення такої
процедури щодо здійснення заповіту, за якою виключаються будь-які
сумніви щодо дійсності останньої волі заповідача. Тому за законодавством
країн-учасниць ЄС та України заповіт, який складений із порушенням вимог
щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.
Законодавство країн континентальної Європи передбачає наступні
основні форми заповітів. Власноручний заповіт, який повністю написаний
власне спадкодавцем, що передбачає можливість зменшення підробок,
простоту у складенні і можливість дотримання таємності заповіту. Наступна
форма - це заповіт у формі публічного акта, який складається відповідно до
встановленої законом процедури за участі офіційної посадової особи (як
правило, нотаріуса або особи, яка має за законом право виконувати його
обов'язки). У Франції заповіт складається у присутності двох нотаріусів (або
одного, але в присутності двох свідків). У Болгарії, Італії нотаріус складає і
записує розпорядження спадкодавця. Перевага цієї форми в тому, що вона
дає гарантію дійсності заповіту і відповідності його змісту дійсній волі
спадкодавця.
Існує ще одна форма заповіту - це таємний заповіт (секретний заповіт за
ЦК України), який складений заповідачем і у закритому вигляді переданий на
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збереження нотаріусу, як правило, у присутності свідків. Така форма
дозволяє забезпечити секретність заповіту, і його зберігання прямо
передбачене Цивільним кодексом Франції, Німеччини, України [3, с.125].
На відміну від країн континентальної системи права у Великій Британії
закон передбачає лише одну основну форму заповіту, не залишаючи при
цьому заповідачу свободи вибору. Заповіт складається у письмовій формі,
підписується заповідачем (або іншою особою за його вказівкою) і завіряється
не менше ніж двома особами у його присутності. Англійський закон не
вимагає, щоб заповіт був написаний власноручно заповідачем, за нього це
може запобігти інша особа.
Зарубіжному законодавству притаманні й інші форми заповідальних
розпоряджень, наприклад, спадковий договір, виникнення якого відносять до
німецького права. Спадкові договори в Німеччині спочатку охоплювали три
види договорів: договір про призначення спадкоємця, договір про
встановлення легату та договір про відмову від права спадкування.
Для українського цивільного права поява спадкового договору - це нова
форма спадкування. Відповідно до ст. 1302 ЦК України суть спадкового
договору полягає в тому, що за спадковим договором одна сторона (набувач)
зобов‘язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувана) і в
разі його смерті набуває право власності на майно відчужувана. Якщо
порівняти з поняттям спадкового договору за законодавством Німеччини, то
за своєю правовою природою він більше наближений до спадкового права,
ніж український спадковий договір. По-перше, він містить розпорядження на
випадок смерті (призначення спадкоємця, встановлення заповідального
відказу або покладення), а, по-друге, є договором, в якому передбачені
підстави спадкування [1, с. 38].
Аналіз спадкових норм законодавства України та деяких державучасниць ЄС, які є представниками романо-германської (континентальної) та
англосаксонської правових систем світу, вказує на певні відмінності. Так,
країнам континентальної Європи притаманні такі форми заповіту:
власноручний, таємний, заповіт у формі публічного акта. Тоді як
спадкування за заповітом у системі загального права передбачає тільки одну
форму заповіту - письмову. Але не зважаючи на розбіжності у нормах країн
як континентальної, так і англосаксонської системи права, інститут
спадкування спрямований на захист майнових прав та збереження майна у
родині.
Таким чином, українське законодавство деякою мірою адаптоване до
європейського законодавства і ввібрало в себе прогресивні ідеї країнучасниць ЄС. Не дивлячись на те, що країни ЄС є представниками різних
правових систем світу (романо-германської, англосаксонської тощо), їх
законодавство відповідає загальним нормам європейського та міжнародного
права.
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В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЩО СТИМУЛЮЮТЬ РОЗВИТОК
МЕДІАЦІЇ
Однією з вимог повноцінного членства України в Європейській
спільноті є кардинальна перебудова системи здійснення правосуддя на
засадах демократичності, справедливості, визнання людини найвищою
соціальною цінністю, відповідності європейським та міжнародним правовим
стандартам. Водночас, необхідно звернути увагу на те, що упродовж останніх
десятиліть все більше громадськість звертається до понять «відновлювальне
правосуддя», «медіація» або «примирення». Причому зазначені терміни
знайшли своє закріплення у численних нормативних актах різних
організаційних структур і європейського, і світового рівня.
Дослідженню різних аспектів медіації присвячені праці таких
вітчизняних науковців, як Ю.В. Бауліна, В.С. Гопанчука, І.А. Войтюк,
В.В. Землянської, В.Т. Маляренка, Н.В. Нестор, Ю.Д. Притики,
М.І. Хавронюка. Проблематика медіації також розглядається багатьма
зарубіжними вченими, серед яких, зокрема, К. Мур, С. Пеппіт, Л. Райскін,
А. Роу, Дж. Фолберг та інші. Однак, проблеми, пов‘язані із визначенням
основних ознак та сутності медіації залишаються актуальними з огляду на те,
що сьогодні застосовуються різні види та форми цієї процедури, які можуть
не узгоджуватися з її традиційним розумінням.
У сучасній доктрині немає єдиного підходу до розуміння сутності такого
альтернативного способу вирішення господарсько-правових конфліктів, як
медіація. Поняття "медіація" походить від латинського "mediare" – бути
посередником. Медіація – це міжнародний, загальновживаний термін, що
відповідає українському терміну "посередництво". Медіація визначається як
переговори за участі нейтрального посередника (медіатора), добровільний і
конфіденційний процес, в якому нейтральна третя сторона (медіатор)
допомагає конфліктуючим сторонам досягти взаємоприйнятої угоди, як
метод, за яким сторони управляють і володіють як самим процесом, так і
його результатом – угодою, тобто нічого не вирішується без згоди сторін [1].
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Розвиток медіації у сучасному світі обумовлюється тими реальними
викликами, з якими зіштовхуються, але не завжди справляються судові
системи. До таких проблем можна віднести – тривалість судових процесів,
великі витрати на ведення справ у судах, надмірна заформалізованість
процедури, складнощі у правовому регулюванні. Саме тому на сучасному
етапі розвитку українського суспільства медіація з повним правом може
розглядатися як один з перспективних та ефективних способів
альтернативного вирішення конфліктів [2].
Умовами застосування процедури медіації в господарському процесі є:
1) наявність спору; 2) автономія волі сторін на його вирішення шляхом
медіації.
Медіацію, за засадами її провадження нейтральним медіатором, може
бути класифіковано на професійну та непрофесійну. За належністю до
судового провадження медіація може бути судовою та позасудовою. З
аналізу змісту Директиви 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради від
21.05.2008 р. "Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських
правовідносинах" вбачається також, що за такими критеріями як суб'єкт
ініціювання та/або підставою здійснення, медіація може бути: (а)
ініційованою самими сторонами господарського спору; (б) здійснюваною у
результаті пропозиції чи розпорядження суду, а також (в) в порядку
виконання припису законодавства [3].
Метою медіації є орієнтування на досягнення обопільної згоди,
консенсусу, прийняття спільного рішення, яке задовольнятиме обидві
сторони конфлікту. Саме ж вирішення спору, досягнення рішення – не
самоціль для медіатора. Основною відмінність медіації від інших способів
вирішення господарських спорів є те, що вона не зосереджується на пошуку
та доведенні правоти тієї чи іншої сторони. Головне завдання медіатора –
концентрація зусиль на зміцненні здатності сторін до медіації, на визнанні і
сприйнятті представниками сторін один одного з усіма розбіжностями у
поглядах.
Як показує світова практика, альтернативне вирішення спорів є цілком
реальним і життєздатним механізмом вирішення приватно-правових спорів
між юридичними та фізичними особами. Застосування альтернативних
способів вирішення спорів обумовлено об‘єктивними факторами, серед яких:
необхідність спрощення процедури вирішення спорів, використання наявних
методів примирення для подолання юридичних конфліктів, потреба у
звільнені судових органів від значної кількості приватноправових спорів.
До причин, що перешкоджають становленню медіації як способу
вирішення господарських спорів в України слід віднести необізнаність
суб‘єктів господарювання щодо альтернативних способів вирішення
конфліктів, відсутність у сторін упевненості в ефективності та доцільності
медіації, неналежне законодавче забезпечення медіації тощо.
Найкращим способом, який сприятиме тому, щоб медіація була
запроваджена в Україні, є прийняття відповідної нормативно - правової бази,
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яка буде визначати коло суспільних відносин, що можуть бути врегульовані
за допомогою медіаторів, принципи процедури примирення, основні поняття,
форма і порядок укладення угоди про проведення процедури примирення,
порядок обрання та призначення посередника тощо. Правове врегулювання
процедури медіації суб‘єктами господарювання за добровільною згодою, на
основі спільних інтересів, не звертаючись до системи судочинства,
сприятиме швидкому та ефективному вирішенню спорів, шляхом проведення
переговорів і досягнення порозуміння.
Про доцільність впровадження процедури медіації в господарське
судочинство свідчать такі нормативні документи як: Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи «Про медіацію в цивільних справах» та «Про сімейну
медіацію», Типовий закон ЮНСІТРІЛ «Про міжнародну комерційну
примирювальну процедуру з настановами щодо її впровадження й
застосування» (2002р.), Указ Президента України «Про концепцію
вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні
відповідно до європейських стандартів» [5].
Як показує світова практика, альтернативне вирішення спорів є цілком
реальним і життєздатним механізмом вирішення господарських спорів між
суб‘єктами господарювання. Застосування альтернативних способів
вирішення спорів обумовлено об‘єктивними факторами, серед яких:
необхідність спрощення процедури вирішення спорів, використання наявних
методів примирення для подолання господарських конфліктів, потреба у
звільнені судових органів від значної кількості спорів у сфері господарського
права. Водночас, важливо пам'ятати, що медіація не є якоюсь панацеєю, –
вона може стати допоміжним засобом, дієвим альтернативним способом
вирішення господарського спору лише тоді, коли сторони будуть готові й
спроможні взяти участь у медіації.
Отже, медіація є дуже ефективним альтернативним методом вирішення
господарських спорів. Запровадження медіації в Україні сприятиме розвитку
громадянського суспільства та формуванню культури цивілізованого
вирішення спорів. Медіація має більше переваг, ніж недоліків. Тому доцільно
сказати, що коли в українському законодавстві буде офіційно запроваджений
і вдосконалений інститут примирення (медіації), він буде позитивно
впливати на учасників судових процесів та забезпечувати права учасників на
примирення.
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СУТНІСТЬ ОФШОРНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Офшорна фінансова діяльність посідає значне місце у глобальній
фінансовій системі, спостерігається суттєве зростання обсягів офшорних
операцій та зростання кількості офшорних фінансових установ. Зважаючи на
широке використання офшорів вітчизняними підприємцями та значні
масштаби відтоку капіталу з економіки України в офшорні зони, дослідження
негативного впливу офшорів на національну економіку та знаходження
шляхів вирішення даної проблеми на сьогоднішній день є особливо
актуальними.
Про важливість та актуальність дослідження офшорної фінансової
діяльності, а також впливу офшорних зон на економіку держав, в тому числі і
України свідчить той факт, що вітчизняні та зарубіжні науковці С. Аржавітін,
С. Боринець, З. Варналій, Ю. Волкова, О. Корнєєва, В. Лановий, І. Сіваченко,
Б. Хейфец та інші присвятили низку праць зазначеній темі.
Для того щоб зрозуміти як фінансова діяльність пов‘язана з офшорними
зонами впливає на світову економіку, необхідно насамперед дати визначення
поняттю офшор. Термін «офшорна зона» загалом має на увазі будь-яку
країну або залежну територію з низькою чи нульовою податковою ставкою
на всі або окремі категорії доходів, певний рівень банківської чи комерційної
секретності, мінімальну або повну відсутність резервних вимог центрального
банку чи обмежень до операцій у конвертованій валюті [1].
Історія офшорного бізнесу бере початок із другої половини ХIХ ст., коли
в штаті Делавер (США) було створено пільгову податкову зону. Потім
подібна зона виникла в Нью-Йорку.
В офшорних зон існує ряд особливостей, які відрізняють їх від інших
груп країн з пільговим оподатковуванням і створюють інвестиційну
привабливість для іноземних інвесторів, а саме:
1.
Конфіденційність - не підлягають розголошенню особистості
власників фірми;
2.
Відсутність обмежень на вивіз валюти – компанії можуть вільно
відкривати депозити в будь-якій валюті;
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3.
Спрощена система звітності – від фірм, розташованих в
офшорних зонах, не потрібно представлення бухгалтерських звітів і
податкових декларацій. Єдиною формою звітності є щорічний фінансовий
звіт;
Тому, можна сказати, що офшор – це фінансовий центр, який з
юридичного погляду є повноцінним, зовнішньо незалежним суб‘єктом
господарювання, виступає в якості партнера, засновника, клієнта основного
бізнесу і заохочує іноземний капітал шляхом надання податкових та інших
пільг іноземним компаніям.
Негативними сторонами діяльності офшорних зон є:
– недобросовісна податкова конкуренція та, відповідно, уникнення від
сплати податків;
– відтік капіталу;
– зростання тінізації економіки;
На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні на
противагу сильному тягарю податкової системи підприємці шукають
ефективні способи мінімізації податків, які по своїй природі можуть бути , як
легальні, так і незаконні. Одним із універсальних і досить дієвих
інструментів для оптимізації оподаткування прибутків є саме метод
використання легальних механізмів офшорних зон. Усього в Україні
працюють офшорні компанії з 35 юрисдикцій, перелік яких встановлено
розпорядженням Кабінету Міністрів України [3]. Проте переважна частина
інвестицій спрямована до Кіпру.
Сьогодні проблема тіньових офшорних операцій набула досить вагомого
значення в Україні через те, що туди без вороття вивозять капітали не тільки
бізнесу, а й влади. За останні роки економіка України пережила стрімкий
відтік капіталу в офшорні зони, в середньому близько 70 млрд. дол.. США
щороку. Це пояснюється тим, що бізнес в Україні не відчуває підтримки з
боку держави, в сучасних кризових умовах податкове навантаження тільки
зростає. Тому вирішення питання щодо спрощення ведення бізнесу в Україні
є дуже нагальним.
Для вирішення проблем, пов‘язаних з офшорними зонами, розділяючи
думку деяких науковців та аналітиків є доцільним вжиття деяких заходів:

створення привабливого інвестиційного клімату в економіці
України;

реформування державно-адміністративного апарату країни,
покращення функціонування державних інститутів з правоохоронної,
судової, адміністративної, комунальної, медичної та освітньої функцій;
Проаналізувавши все вищесказане, можна зробити висновок, що
офшорні зони здійснюють негативний вплив на діяльність країн, що
розвиваються у формі відтоку капіталу, зокрема це стосується і України.
Значний вплив застосування офшорних юрисдикцій українськими
підприємствами спричиняє негативні економічні, фінансові, соціальні
тенденції, сприяє криміналізації економіки України. Тому проблему
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офшорних зон необхідно вирішувати на глобальному рівні, за участю інших
країн та міжнародних організацій, з метою створення спільної нормативної
бази, а також гармонізації податкової системи та введення штрафних санкцій
для скорочення відтоку капіталу з держави.
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Повага та захист прав людини на сьогоднішній день є одним із керівних
напрямів діяльності Європейського Союзу (далі – ЄС) відповідно до цілей та
принципів цієї організації, закріплених в установчих договорах. Основні
права людини є складовою конституційних принципів, спільних для державчленів Європейських Співтовариств. Суд ЄС має захищати основні права
людини шляхом застосування відповідних положень конституцій і
міжнародних угод із захисту прав людини. Охорона цих прав згідно зі
спільними конституційними традиціями держав-членів має забезпечуватися в
межах структури і цілей Європейських Співтовариств.
В Європейському Союзі не існує цілісного механізму захисту прав
людини. Національну систему захисту прав людини, яка функціонує в
державах-членах, доповнює система захисту на рівні Євросоюзу. Окрім
цього, захист прав і свобод людини здійснюється в межах Ради Європи,
учасниками якої є всі держави-члени Євросоюзу [1].
Поступово в Європі формувалися дві самостійні системи захисту прав
людини – в межах Ради Європи і Європейських Співтовариств. При цьому
система захисту, яка створювалась у Співтовариствах, була фрагментарною.
Подальший розвиток європейської інтеграції, поширення її на політичну
сферу, а також сферу юстиції та внутрішніх справ супроводжувався
подальшою появою рішень судів держав-членів, у яких вони відмовлялись
визнавати примат права стосовно внутрішнього конституційного
законодавства про права і свободи людини. Це спонукало держави-члени і
органи Співтовариств звернути більшу увагу на захист прав людини.
З‘явилася ціла низка документів, у яких була зроблена спроба визначити
основні права і свободи людини в межах Європейських Співтовариств.
Важливе значення для визнання прав людини, складовою права
Європейських Співтовариств стало ухвалення Єдиного європейського акта
1986 р. У його преамбулі було закріплено посилання на Європейську
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конвенцію про захист прав людини і основних свобод 1950 р. (ЄКПЛ) як на
основу для підтримки демократії [2].
Позасудові органи, до провадження яких належить захист прав особи,
можна категоризувати таким чином:
1. Залежно від мети утворення:
 спеціалізовані інститути із захисту прав особи: Агентство основних
прав Європейського Союзу, Омбудсмен Європейського Союзу;
 органи загальної компетенції: комісія ЄС, Рада ЄС.
2. За суб‘єктом, який може звернутися до інституту для захисту права:
 омбудсмен Європейського Союзу (звернення окремих осіб);
 Агентство основних прав Європейського Союзу (звернення лише
органів Європейського Союзу);
 Рада ЄС (звернення лише країн-учасниць Європейського Союзу) [3].
Своєю чергою, з моменту набуття чинності Лісабонським договором
установчі договори ЄС містять такі положення стосовно захисту прав
людини:
I. Договір про Євросоюз містить кілька положень стосовно забезпечення
прав людини. У статті 2 зазначено, що Союз засновується на цінностях
поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства
права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що належать до
меншин. Ці цінності є спільними для усіх держав-членів у суспільстві, де
домінують плюралізм, недискримінація, терпимість, справедливість,
солідарність і рівність між жінками і чоловіками.
II. Договір про функціонування ЄС містить становлення інституту
громадянства Євросоюзу. Окрім цього, в цій частині договору, закріплені
такі права і свободи громадян, як право на вільне пересування та постійне
проживання на території держав-членів, право брати участь у голосуванні,
право на дипломатичний та консульський захист, право на звернення до
інститутів чи органів Євросоюзу.
Особливий статус у праві ЄС має Хартія ЄС основних прав 2007 р. [1].
Вона містить розгорнутий каталог основних прав і свобод, які визнаються за
кожною особою, що знаходиться на території Євросоюзу, й охоплює
громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права. Завдяки
Хартії усі вони отримали однаковий юридичний режим, що означало
остаточний відхід від концепції «ринкової людини».
До основних обов‘язків Хартія відносить обов‘язок поважати і захищати
людську гідність, враховувати думку дитини, отримувати обов‘язкову
безкоштовну освіту, захищати і підвищувати захист навколишнього
середовища.
Таким чином, Європейський Союз пройшов тривалий шлях становлення
своєї власної системи захисту прав людини: від повного відхилення ідеї, що
захист прав людини може користуватися перевагою перед положеннями
права ЄС, до розробки власного каталогу прав людини, яким стала Хартія
основних прав. Крім того, набуття чинності Лісабонським договором
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запровадило правові підстави для приєднання ЄС до Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Все це ставить перед Україною
питання про необхідність удосконалення власної системи захисту прав
людини, оскільки відповідно до критеріїв вступу до ЄС лише держава із
відповідним рівнем дотримання прав та основних свобод людини може стати
повноправним членом Євросоюзу.
Список використаних джерел:
1.
Коваленко Я. ЄС на захисті прав людини. URL: http://yur-gazeta.com.
2.
Муравйов В.І. Захист прав людини в Європейському Союзі. URL:
http://pidruchniki.ws.
3.
Табушка С. Розвиток захисту прав людини в межах правової системи
Європейського Союзу. URL: dspace.nbuv.gov.uа.

82
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
Сучасні науковці, визначаючи головні тенденції еволюції нинішнього
суспільства, прийшли до висновку, що воно є інформаційним. Відповідно
основою соціально-економічного розвитку такого суспільства є не
матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Стан
економічного розвитку будь-якої країни, добробут її населення значною
мірою залежить саме від рівня освіти, знань активної частини населення
даної держави. А це актуалізує проблему забезпечення якісної освіти на
масовому рівні, яка буде в змозі задовольнити вимоги як споживача, так і
виробника матеріальних і духовних благ. Розв'язання даної проблеми
потребує значних коштів, які часто навіть розвинуті країни не завжди мають
можливість виділити у достатній кількості Тим паче, це особливо стосується
України з її перехідною економікою. Тому багато країн почали пошук інших,
інноваційних підходів у реалізації навчального процессу. Серед них важливе
місце посіла дистанційна освіта. Під дистанційною освітою розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального
процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних
психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [5].
Поняття дистанційної освіти з‘явилося відносно недавно, а саме – у 1969 р.,
коли був започаткований перший університет, який повноцінно почав
функціонувати у подібному форматі. Це був Відкритий Університет
Великобританії.
При використанні дистанційного навчання можуть використовуватися
різні методи донесення навчальної методичної інформації. Серед них –
електронна пошта, чат-заняття, веб-заняття, телеприсутність, вебконференції, відео-конференції, голограми тощо. Звісно, в дистанційної
освіти, як і у кожного, порівняно нового, методу навчання, є свої
прихильники і противники. Це вимагає ретельного з'ясування як її переваг,
так і недоліків. До переваг дистанційної освіти можна віднести наступні:

Гнучкість графіка навчання. Такий варіант підходить для працюючої
людини, що не має змоги відвідувати лекції і отримувати стандартну освіту.
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Він надає студенту можливість самостійно вибирати і коригувати режим
освоєння програмного матеріалу.

Можливість навчатися в абсолютно будь-якому зручному місці і в
зручний час.

Простота освоєння інформації. Студентам пропонуються різні способи
подачі матеріалу, і він може вибрати для себе найбільш зручний. Крім того,
якщо студент щось не зрозуміє з першого разу, то зможе легко вивчити
матеріал повторно, причому стільки разів, скільки потрібно для повного
засвоєння.

Легко виходити на зв'язок з викладачами практично в будь-який час.
Для відправки виконаних завдань або уточнень незрозумілих моментів
можна використовувати всі сучасні методи дистанційних комунікацій.

Зникає необхідність самостійно шукати потрібні матеріали в
методичній літературі, працях науковців тощо. Значна частина даних
надається викладачами, а решту можна легко знайти в інтернеті.

Для багатьох здавати іспити в режимі онлайн-тестування набагато
простіше. Такий метод зменшує ступінь хвилювання і забезпечує спокій.

Студент може самостійно оцінювати свої знання та відслідковувати
динаміку, якщо в програмі електронного навчання передбачаються оцінки і
рейтинги.

Як правило, дистанційне навчання коштує дешевше, ніж стаціонарне.
Водночас, дистанційна форма освіти не позбавлена і певних недоліків.
Найбільш суттєві серед них:

Відсутність прямого контролю з боку викладацького складу знижує
дисциплінованість студентів. Деяким вкрай складно змушувати себе
займатися у вільний час.

Не всі студенти можуть зосереджуватися на вивченні інформації,
особливо якщо вона надається у вигляді онлайн-трансляцій або відео-лекцій,
тобто в режимі реального часу. Якщо студент не почує щось або
відвернеться, він може упустити важливі моменти.

Відсутність особистих контактів з викладачем, а також з іншими
студентами. Для частини студентів, що використовують електронну форму
навчання, це мінус, адже нерідко всебічне обговорення і групові дискусії
сприяють більш невимушеному і при цьому ефективному засвоєнню
матеріалу.

Не завжди ефективне навчання електронним дистанційним способом за
тим фахом, що вимагає обов'язкової практики і застосування отриманих
навичок. Наприклад, хімікам, потрібно особисто бути присутнім на
практичних заняттях з дослідами, фізикам при демонстрації фізичних явищ і
процесів.

Не завжди заслужені оцінки за підсумками тестувань. Оскільки за
студентом ніхто не спостерігає, він може відповідати на питання з чиєюсь
допомогою або шукати інформацію в інтернеті. Через це оцінювати його
реальні знання досить складно.
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Студентові потрібні навички роботи з ПК, а також певне технічне
оснащення у вигляді обладнання для зв'язку з викладачем (особистий
комп'ютер або ноутбук, камера і мікрофон та ін. аксесуари) [3].
Варто зазначити, що в розвитку дистанційної освіти в Україні, ми
виділяємо два фундаментальні етапи становлення. Під час першого етапу
протягом 2001 року відбулося:

створення організаційної структури системи дистанційної освіти, її
правових засад і стандартів та матеріально-технічної бази;

створення первинного фонду дистанційних курсів і забезпечення їх
експериментального впровадження;

розробка засад фінансування системи дистанційної освіти;

реалізація пілотних проектів впровадження дистанційної освіти .
На другому етапі розвитку дистанційної освіти в Україні протягом 2002–
2003 рр. проходило:

повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як
форми навчання, рівноцінної з очною, заочною та екстернатом;

впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і
фізичних осіб системи;

впровадження системи пільг щодо використання комп'ютерних мереж
і телекомунікаційної інфраструктури для юридичних і фізичних осіб;

впровадження системи ліцензування, атестації та акредитації закладів;

інтеграція системи України у світову систему дистанційної освіти [2]
Недоліки дистанційної форми навчання в Україні:

низька пропускна спроможність електронної мережі для проведення
навчальних чи екзаменаційних телеконференцій;

недостатній безпосередній контакт між викладачем та студентом через
надзвичайну професійну завантаженість педагогів;

невисокий рівень комп‘ютеризації системи навчальних закладів;

відсутність підготовки педагогічних кадрів до застосування у навчанні
студентів телекомунікаційних мереж та інформаційних технологій [4]
Сучасні фахівці вважають, що для усунення зазначених недоліків слід
вирішити комплекс, завдань серед яких: управлінсько-організаційне
забезпечення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; кадрове
забепечення потреб дистанційної освіти; методичне забезпечення з
урахуванням специфіки дистанційного навчання; просування истанційної
освіти на освітньому ринку та ринку праці [1].
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ПЕРЕКЛАД ЗАГОЛОВКІВ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ
МЕДІАТЕКСТІВ
Медіатекст як особливий вид дискурсу неодноразово вивчався
мовознавцями та перекладачами. У наш час такі тексти є особливо
популярними, оскільки їхній прагматичний потенціал видається доволі
потужним. У більшості випадків основне завдання медіатексту (донесення
певної інформації з певних позицій) нерозривно поєднано із метою
запрограмованого автором впливу на читача [1, с. 53; 2]. При цьому
інформація, яка подається в медіатексті, може супроводжуватися прямим або
завуальованим вираженням оцінки подій, мовними засобами та
мовленнєвими прийомами, які викликають певну реакцію. Тому професійний
перекладач має вміти помічати й адекватно передавати співвідношення саме
інформації та експресивних засобів при перекладі. Адекватний переклад
будь-якого медійного тексту, на думку Н.Б. Іваницької, ґрунтується на
точному відтворенні в цільовій мові не лише інформації, але й збереження
прагматичного потенціалу [2].
Заголовки медіатекстів постають сильними одиницями дискурсу,
оскільки на них покладено важливі функції: сконденсовано подати зміст
тексту та привернути увагу читачів. Відповідно перед перекладачем постає
проблема адаптування їх до іншомовної аудиторії із врахуванням
культурологічних та соціологічних аспектів. Відповідно першим кроком до
передачі назви медійного тексту мовою перекладу буде до перекладацький
аналіз змісту тексту. Наступним кроком можна вважати дослівний переклад
заголовку. Для правильного професійного перекладу газетних заголовків слід
зважати на деякі особливості таких текстів. Перш за все, це дохідливість і
зрозумілість інформації, від чого залежить безпосередня реакція читача.
Результат досягається за допомогою використання специфічних кліше та
86

журналістських штампів, стандартних термінів і назв: tangible results –
відчутні результати, nuclear tension – ядерна напруга, the discussions are still
in their early stages – переговори все ще на ранніх стадіях.
На останньому етапі відбувається адаптація дослівного перекладу до
іншомовної аудиторії із пошуком відповідників, заміною лексичних одиниць,
компресією, розширенням значення та іншими трансформаціями.
Водночас важливим є той факт, що перекладач має обирати стратегію і
свій стиль перекладу відносно до співвідношення мови оригіналу й
перекладу, а також його стилістичного забарвлення. В разі перекладу
інформаційно-новинних заголовків потрібно залишатись на певній
нейтральній стороні аби не було ніякого персонального відбитку.
Також в англомовній пресі часто використовують різні кліше.
Наприклад: a significant event знаменна подія, as follows from reliable sources як повідомляють компетентні джерела; restricted information – інформація
для службового користування або секретна інформація і т.д.
Якщо ж немає відповідних слів то їх замінюють схожими за змістом не
змінюючи жанрового, стилістичного характеру тексту.
Проаналізуємо декілька англійськомовних медіазаголовків (приклади
взято із [5]) та прослідкуємо шляхи їхнього відтворення українською мовою:
Test may spot glaucoma before symptoms begin, study says - Вчені
стверджують що тест може передбачити глаукому до появи симптомів;
New Earth -like planet discovered - Відкрита нова планета схожа на
Землю;
Could depression be caused by our immune system? Чи може депресія
бути викликана імунітетом?
US woman beaten to death in Nepal- Американка була забита насмерть у
Непалі;
Gertmany prepares for 40,000 migrants - Німеччина готова прийняти
40000 тисяч іммігрантів;
Rubbish threat to Machu Picchu – Сміття досягнуло критичної кількості;
David Bowies collection on show - Була представлена колекція Девіда
Боуі;
Button batteries risk to children -Ризик , що несуть батарейки для дітей;
The farmer who paints sheep Фермер що розмалював своїх овець;
China opens longest glass bridge В Китаї відкрився найдовший скляний
міст у світі.
Як бачимо, в кожному із випадків перекладач намагався зберегти
цілісність заголовків як в змістовому, так і в прагматичному вимірах. Хоча не
завжди український контекст може бути придатним для відтворення
англійських реалій та прецедентних знаків. У таких випадках слід шукати
більш адекватні українські відповідники.
Отже, англійськомовні заголовки медіатекстів постають компресією
форми і мають виразну ємність змісту. Їх переклад – це спроба збереження
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цієї цілісності, що має на меті переконати і захопити читача, виконавши
певну прагматичну функцію.
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СЛОВА-РЕАЛІЇ ЯК НОСІЇ КУЛЬТУРИ МОВНОЇ СПІЛЬНОТИ
В класичних лінгвістичних студіях реалії бачаться як різноманітні
фактори, які вивчаються зовнішньою лінгвістикою, а саме державний устрій
певної країни, історія і культура народу, мовні контакти носіїв певної мови з
точки зору їх відображення в цій мові [5, с. 56].
Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне значення яких
охоплює в плані бінарного зіставлення традиційно закріплений за ними
комплекс етнокультурної інформації, чужої для об‘єктивної дійсності мовиреципієнта [2, с. 12]
Реалії виявляються тільки при зіставленні двох мов: українське слово
борщ є реалією для англійської мови, але не є реалією для польської.
Реалії тісно пов‘язані з життям народу і мають чітко виражений
національний колорит.
Культура як система включає в себе мову: реалії характерні для будьякої мови, їм притаманний яскраво виражений національний колорит.
Зіставлення різних мов і культур, на думку Г. Д. Томахіна [2, с. 38] дозволяє
виділити наступні особливості вживання реалій:
1. Реалія властива лише одному мовному колективу, а в іншому вона
відсутня: амер. drugstore аптека-закусочна / укр. аналога немає.
2. Реалія присутня в обох мовних колективах, але в одному з них вона
має додаткове значення: амер. сlover leaf – лист конюшини; автодорожнє –
перетин з розв‘язкою у вигляді листа конюшини.
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3. У гетерогенних культурних соціумах схожі функції можуть
маніфестуватися різними реаліями: амер. sponge – губка / укр. мочалка (для
миття у ванній, в лазні).
4. У різних суспільствах подібні реалії розрізняються відтінками
значень: cuckoo‘s call – кування зозулі в народних повір‘ях американців
пророкує, скільки років залишилося дівчині до весілля, в українців – скільки
років залишилося жити [1, с. 17].
У реаліях найбільш наочно виявляється близькість між мовою і
культурою: поява нових реалій в матеріальному і духовному житті
суспільства спричиняє появу відповідних слів у мові. Відмінною рисою
реалії є характер її предметного змісту. Реалії можуть бути обмежені
рамками навіть окремого колективу чи установи.
Реаліям притаманний і тимчасовий колорит [5, с. 9]. Як мовне явище,
найбільш тісно пов‘язане з культурою, ці лексичні одиниці швидко реагують
на всі зміни в розвитку суспільства – серед них завжди можна виділити реалії
неологізми, історизми, архаїзми. Кожен з типів реалій вимагає
індивідуального підходу при перекладі.
За визначенням Г. Д. Томахіна, реалії – це назви властиві тільки певним
націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних
інститутів, імен національних і фольклорних героїв, міфологічних істот,
тощо [2, с. 21]. Як випливає з визначення Г. Д. Томахіна, реалії тлумачаться
ним як знак реалії-предмета, не торкаючись питання перекладу таких
культурно-маркованих одиниць [2, с. 25].
Проте С. Влахов і С. Флорин вказують на схожість реалії з терміном
[1, с. 39]. На відміну від більшості слів, терміни позначають чітко визначені
поняття, предмети та явища. Зазвичай це однозначні слова, які не мають
синонімів та можуть входити до складу «міжнародної» лексики; серед них
часто трапляються слова із значеннями, обмеженим певною історичною
епохою. Все це можна сказати і про реалії. Більше того, на перетині цих двох
категорій є ряд слів, які важко однозначно віднести до однієї з цих категорій.
Проте Е. Павлова бачить суттєву різницю між термінами та реаліями.
Терміни – це основа наукової лексики, сфера їх вживання – спеціальна,
наукова література. Реалії зустрічаються переважно в художній літературі, де
вони складають елементи місцевого та історичного колориту. Термін
поширюється із поширенням предмета, найменування яким він є. Але ми
нічого не можемо вимагати від терміну «національна належність»: незалежно
від свого походження, він – набуток всього людства, яке користується ним,
як своєю «законною» власністю. Реалія ж завжди належить народу, у мові
якого вона сформувалася [3, с. 33].
Отже, реалією вважаємо слова певної мови, які відображають поняття
матеріальної культури, властиві певному народові та мають спільні ознаки з
терміном, однак різняться з останнім за сферами їхнього вживання.
Список використаних джерел:
89

1. Влахов С. И., Флорин С. П. Непереводимое в переводе. М. : Валент,
2009. 360 с.
2. Г. Д. Томахин. М. : Высш. шк., 1988. 238 с.
3. Е. В. Павлова. Іноземна філологія. 2014. Вип. 126(2). С. 33-36.
4. О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М. : Советская
энциклопедия, 1966 (2-е изд. 1968; 3-е изд. 2004).
5. Р. П. Зорівчак. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів
української прози). Монографія. Львів: Вид-во при ЛНУ, 1989. 216 с.
Аліна Вітюк
Науковий керівник: Чугу С. Д., к. філол. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛІНГВАЛЬНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В
АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
Результатом мовної діяльності людини є дискурс, який тлумачиться як
«зв‘язний текст, взятий в сукупності з екстралінгвістичними –
прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. факторами; текст,
взятий в подієвому аспекті» [3, с. 68]. Перспективним об'єктом
лінгвістичного дослідження є ґендерно орієнтований дискурс мас-медіа, в
якому відображаються як глобальні сучасні уявлення про маскулінність та
фемінність, так і національні особливості розуміння даних категорій.
Необхідно відзначити важливість ролі засобів масової інформації в
якості чинника формування гендерних відносин. Простежити тенденції
відображення ґендера в мові особливо цікаво на матеріалі медійних засобів
інформації або медіа-дискурсу з огляду на її вплив на широкі верстви
населення [4].
За визначенням Є. Зінов‘євої, медіа-дискурс представляє собою текст,
який бере участь в умовах реальної комунікації, що враховує комплекс
чинників (психологічних, соціальних, культурних) і адресований конкретній
аудиторії [1, с. 73]. Також, на нашу думку, слушно зауважує Т.В. Кравець, що
«сучасний мас-медійний дискурс як мовленнєво-мисленнєва діяльність в
межах певних засобів масової інформації, є актуальним комунікативним
контекстом функціонування ґендерних стереотипів, оскільки цей тип
дискурсу відображає сучасний рівень суспільно-культурного розвитку
соціуму та зміни стереотипів масової свідомості» [2, с. 74].
Ґендер виступає невід‘ємним компонентом будь-якого дискурсу.
Вивчення гендерних відносин в контексті медіа-дискурсу уможливлює
висвітлення основних тенденцій в уявленнях про феміннність та
маскулінність, а також визначати їх мовну специфіку в різних мовних
спільнотах.
Ґендер як категорія розглядається вченими як міжособистісна взаємодія,
яка виступає основою для створення, підтвердження і відтворення уявлень
про фемінність та мускулінність як соціальні стереотипи соціальних норм
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[2; 3]. Підпорядкування подібним соціальним нормам проявляється у
відповідності зі сформованими гендерними ролями для уникнення
соціального осуду.
Наприклад, такі поняття, як businessman / congressman і т.і., мають
пряму вказівку на приналежність до чоловічого виду діяльності завдяки
морфемі man.
Між тим, водночас бізнес і політика давно перестали бути прерогативою
виключно чоловіків, тому нормою в англійській мові стає вживання або
ґендерно-маркованих пар з морфемою woman – businesswoman /
congresswoman, або використання гендерно-нейтральних аналогів з
компонентом person [3, c. 69].
При конструюванні маскулінності та фемінності в англійському медіадискурсі використовується певний набір мовних засобів: ґендерно марковані
найменування особи, ґендерно релевантні займенники, ад‘єктивна лексика,
що характеризує чоловіків і жінок, дієслова і дієслівні форми, що
відображають чоловічу і жіночу поведінку, різні синтаксичні структури.
В англомовному медіа-дискурсі застосування для номінації чоловіка і
жінки ґендерно нейтральних лексичних одиниць, що позначають людину
взагалі, без урахування її статевої характеристики (person, someone, everyone,
anybody, you і т.д.), послаблює ґендерну дихотомію і відповідає
політкоректності західного суспільства.
Для ґендерно орієнтованого медіа-дискурсу характерне ґендерно
релевантне використання займенників 3-ої особи для позначення не
конкретної особистості, а чоловіків і жінок як представників протилежних
ґендерних груп.
У висловлюваннях, що відображають колективні уявлення, загальні для
членів ґендерної групи і засновані на стереотипах мислення з опорою на
аналогічні випадки, займенники такі, як every, each, any можутть взаємодіяти
з ґендерно маркованим іменником або особовим займенником множини в
значенні узагальнення.
Наприклад, Every gentleman need sacurated selection of effective yet
understated grooming products.
Отже, ґендерними маркерами англійських мас-медіа є ґендерно
релевантні займенники, іменники в значенні найменування особи, а також
співвіднесення з названими мовними одиницями ад‘єктивної лексики. Значна
кількість ґендерно нейтральних номінацій в англомовних мас-медіа
підтверджує переважання в західному суспільстві егалітарної моделі взаємин
чоловіків і жінок.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ
УКРАЇНИ: ОЦІНКА МІЖНАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА
Наприкінці ХХ століття на зміну класичним видам збройних
конфліктів приходять нові форми протистояння держав. Найбільш часто
щодо них використовують дефініцію «війна» в розширювальному значенні.
Говорять про економічні, енергетичні, торгові, дипломатичні, психологічні,
інформаційні війни . І хоч класичне поняття «війни», як збройного конфлікту
міжнародного, неміжнародного та змішаного характеру , має своє, спеціальне
визначення і зміст, однак такі конфлікти на даний час не можливі без
інформаційної складової, і найчастіше інформаційні війни мають основне
значення для отримання переваги або деморалізації супротивника,
легітимації агресії та обґрунтування перемоги у збройному конфлікті при
відповідній дискредитації противника [1]. Тому останнім часом стосовно
подій на сході України використовують термін «гібридна війна» , досить
спірний з правової точки зору, проте він чітко відображає зміщення акцентів
до інформаційної складової конфлікту.
Будь-яка інформаційна війна носить комплексний і багатоаспектний
характер. Навіть щодо дефініції «інформаційна війна» не існує однозначного
підходу, її аналіз передбачає всебічний і міждисциплінарний підхід. У цьому
дослідженні ми поставили перед собою конкретне завдання: дослідити
контекст і зміст використання терміна «інформаційна війна» в актах
міжнародних організацій, через його призму оцінити реакцію міжнародного
співтовариства на інформаційну війну РФ проти України та дати цій війні
міжнародно-правову оцінку.
Словосполучення «інформаційна війна» широко вживається для
позначення цілеспрямованого негативного, невідповідного дійсності
інформаційного впливу Російської Федерації проти України. Об‘єктом такого
впливу є в першу чергу власне населення РФ, традиційний об‘єкт пропаганди
в минулому, по-друге, населення України, по-третє, населення третіх держав
і, по-четверте, на наш погляд, міжнародне співтовариство в цілому, в особі
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міжнародних організацій та їхніх службовців. Термін «інформаційна війна»
може використо вуватися й у вузькому сенсі як інформаційний (у тому числі
кібер) вплив на супротивника у зв‘язку зі збройним конфліктом.
Особливістю конфлікту в Україні є його не цілком конвенційний,
«гібридний» характер. Його особливістю є різке посилення ролі
інформаційної складової, самодостатність і значення якої дозволяє говорити
про повноцінну інформаційну війну, війну, яка не лише обґрунтовує
втручання у внутрішні справи незалежних держав, виправдовує і робить
можливою агресію, але і війну, яка спричиняє значні жертви. І тому,
незважаючи на певну новизну явищ і пробільність регулювання, міжнародне
право не настільки пасивно і безпорадно щодо інформаційного агрессора [2].
По-перше, використання «інформаційної зброї» в широкому розумінні
може зазіхати на основні принципи міжнародного права (у першу чергу,
принципи невтручання у справи, що входять у внутрішню компетенцію
держав, обов‘язки держав співпрацювати одна з однією, сумлінного
виконання зобов‘язань з міжнародного права, поваги прав людини та
основних свобод), може бути одним з елементів агресії.
По-друге, інформаційна війна може спровокувати значну кількість
жертв серед населення. Міжнародний трибунал по Руанді визнав ведучих і
директора радіо винними у скоєнні злочину геноциду і злочинів проти
людяності. Міжнародно-правові обмеження цього виду інформаційної війни
містяться в міжнародному кримінальному праві, праві інформаційної
безпеки. По-третє, коли за допомогою інформаційної (кібернетичної) зброї
в збройному конфлікті вражаються цивільні об‘єкти, гинуть цивільні особи,
заохочується порушення положень міжнародного гуманітарного права, ці дії
підпадають під міжнародно-правові заборони, що містяться в міжнародному
гуманітарному праві [3].
На нашу думку, одним із критеріїв об‘єктивної оцінки факту і
протиправності ведення інформаційної війни може бути реакція
міжнародного співтовариства, на прикладах якої ми зупинимося.
1. Один із важливих джерел об‘єктивної оцінки ситуації в Україні —
звіт моніторингової місії ООН з прав людини (HRMMU).
2. Резолюція Генеральної Асамблеї A/RES/68/262 від 27 березня
2014 року, що стосується підтвердження територіальної цілісності України,
опосередковано
торкається
питання
інформаційної
війни.
Пунктом 3 Генеральна Асамблея ООН закликає не вдаватися до
односторонніх дій і войовничої риторики, які можуть посилити
напруженість. Крім того, пункт 2 містить заклик утриматися від зазіхання на
територіальну цілісність України за допомогою загрози силою чи її
застосування або інших незаконних засобів. Передісторія прийняття
Резолюції, безуспішні спроби Ради Безпеки ООН прийняти власний акт через
використання права вето РФ ілюструють, який саме набір інших незаконних
засобів мається на увазі в документі Генеральної Асамблеї ООН.
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3. Питання інформаційної війни порушується і в резолюції
ғ 1988 (2014) ПАРЄ «Останні події в Україні: загрози для функціонування
демократичних інститутів». Зокрема, підкреслюється, що «часті й
необґрунтовані повідомлення про порушення прав меншин в Україні, а також
негативне висвітлення діяльності нового уряду в Києві з боку деяких
національних і міжнародних засобів масової інформації негативно вплинули
на міжетнічні відносини в Україні та в кінцевому підсумку позначилися на
єдності та стабільності країни».
4. Російська Федерація перманентно закликає шанобливо ставитися до
так званого референдуму, проведеного в Автономній Республіці Крим,
називаючи його основою своєї міжнародно-правової позиції щодо
приєднання Криму як суб‘єкта Федерації. Подібна інформація присутня як в
офіційних заявах ex officio представників РФ, так і в ЗМІ. Разом із тим не
згадується невизнання референдуму та його негативна оцінка, яка була дана в
рамках різних авторитетних міжнародних організацій: Генеральної Асамблеї
ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Європейської комісії
за демократію через право (Венеціанської комісії), ПАРЄ [4].
Підсумовуючи поданий тут матеріал, відзначимо, що інформаційна
війна Росії проти України (як у широкому, так і у вузькому розумінні)
ведеться інтенсивно і цілеспрямовано. Її результатом є значні людські та
матеріальні втрати як серед цивільного населення і об‘єктів, так і серед
військових. Крім того, інформаційна війна служить прикриттям агресії
Російської Федерації проти України, виступає її невід‘ємною складовою
частиною. Використання збройних сил у Криму, їхня реклама і позиція щодо
терористів Донбасу безпосередньо порушує міжнародне гуманітарне право і
є закликом до його порушення. Крім того, за допомогою інформаційної зброї
розгорається ксенофобія, тероризм і дискредитується український уряд. Усе
це свідчить не тільки про ведення інформаційної війни, а й про її
протиправність, порушення міжнародного права.
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ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНОТАЦІЇ
Протягом багатьох століть відмінною рисою культури був
літературоцентризм, між іншим, в останні десятиліття, на думку сучасних
дослідників, «в працях культурологів постає питання про кризу традиційної
книжкової культури під натиском техніки, новітніх засобів комунікації і
бурхливого розвитку масової культури як культури переважно екранізованої
й аудіовізуальної» [1, с. 144].
З появою нових засобів комунікації та інформації виникає проблема
місця книги в сучасній культурі і неминуче модифікуються форми її
репрезентації й поширення. Значні зміни стосуються саме апарату книги,
який змінюється не стільки за своєю структурою, скільки за змістом, адже він
слугує засобом реклами книги як товару. У більшості випадків складові
книжкового апарату і є тими ознаками, які допомагають покупцеві прийняти
рішення щодо придбання книги. Багато дослідників займалися вивченням
прийомів репрезентації книги, виділяючи анотацію як одну з ефективних
форм просування книги на споживчий ринок. Практично кожному твору
потрібна добре підготовлена рекламно-інформаційна анотація, адже саме
спираючись на неї, продавці можуть інформувати споживачів.
З поширенням інтересу до вивчення жанрів в літературі вартим
особливої уваги стало дослідження прозових і поетичних текстів. До
наукової проблематики відносять їх жанровий, комунікативно-прагматичний,
стилістичний, когнітивний та структурно-семантичний аспекти, що дедалі
частіше вивчаютьтся у сучасних літературорзнавчих студіях. Наявність
розмаїття підходів, методів аналізу та багатьох наукових підходів у межах
міждисциплінарної парадигми потребують більш ґрунтовного, комплексного
дослідження.
Роль анотації полагає в тому, щоб скласти більш повне уявлення про
зміст книги. Так, в «Енциклопедії книжкової справи» вказано, що «завдання
анотації - стисло охарактеризувати зміст і особливості книги, основний
акцент зробивши на відмінних перевагах друкованих в ній творів, на
примітних рисах творчості автора. Така анотація повинна вплинути на вибір
покупця» [4, с. 80]. Обов'язкові елементи анотації включають повідомлення
про те, як змінився склад авторського колективу, в якому році здіснено
випуск видання, інформацію про творчість автора, зазначаються тема і
проблематика твору.
При вивченні анотацій дослідники К.А. Вороніна і М.Я. Розенфельд
пропонують класифікувати аргументи як сильні (раціональні) і слабкі
(емоційні). Слабкі аргументи включають:
- аргумент унікальності: вказівка на оригінальність, новизну книжкового
видання;
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- аргумент авторитету: вказівка на ім'я прославленого автора, назва
іншого відомого твору цього автора, ім'я відомого героя іншого твору цього
автора, назва популярного видавництва, наявність перевидань, існуючі
переклади, наявність премій чи нагород;
- аргумент актуальності: вказівка на те, що жанр даного видання є
модним в даний час [1, с. 178].
І.В. Ярова в науковій роботі «Жанрово-стилістичні особливості сучасної
книжкової реклами» виділяє такі ознаки анотацій як інформативність,
діалогічність (включає в себе питальні речення і питально-відповідні єдності,
дієслова і займенники у формі другої особи множини), позитивна оцінність,
образність (використання простих форм метафори, порівняння, антитези,
зустрічаються повтори, анафора, стик, синтаксичний паралелізм , але на
думку автора їх роль незначна), інтертекст (цитування текстів як
рекламованої, так і нерекламованої книги) [4, с. 20].
В сучасній науковій літературі анонсно-анотативні тексти розглядають
як репрезентанти текстів малого формату, з огляду на те, що вони
містять диференційні ознаки декількох мовленнєвих жанрів одночасно і
можуть бути об‘єднані достатньою кількістю характерних рис. Зазначимо,
що до текстів малої форми традиційно відносять анонси, анотації, описи,
оголошення тощо [5].
Cьогодні великим попитом користується художня література, тому
анотація посідає чільне місце в книжковому апараті. Тексти анотацій
вирізняються інформативністю, тому що вони інформують про зміст книги,
між іншим, у ході популяризації масової літератури особливої ваги набуває
дослівне цитування невеликої частини тексту з рекламованої книги. Окрім
того, популярним стає розміщення анотації не лише на звороті титульного
аркуша, але й на зворотній сторінці обкладинки. Текст анотації, зазвичай,
характеризує талант автора та коротко описує сам твір. З часом анотація
передає не тільки довідкову інформацію, а й рекламну, а з виносом на
обкладинку роль анотації в презентації книги збільшується, стаючи
основною формою інформування читачів.
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СЕМІОТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО
АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Глобалізація та культурна інтеграція – чи не найголовніші
характеристики сучасної суспільно-політичної парадигми. Розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій дозволив пришвидшити та
розширити обмін духовними та культурними надбаннями між різними
народами, етносами, носіями різних мов. Особливе місце в цьому процесі
займає перекладацька діяльність.
Особливо актуальним видається питання перекладу сучасних
англомовних художніх творів. Адже, якщо проаналізувати світовий ринок
художніх видань, то найбільший його сегмент займає саме англомовна
література.
Тривалий час поняття «переклад» розуміли як «добір до слова чи
конструкції однієї мови відповідника в іншій» [1, с. 180]. Але це тлумачення
не здатне повністю розкрити суть перекладацького процесу. Ми вважаємо,
що адекватний переклад – це скоріше «відтворення», у якому відображено
механізми усвідомлення і номінації об‘єктів дійсності, а не лише механічний
добір еквівалентів.
У міжкультурному спілкуванні процес комунікації ускладнюють різні
засоби категоризації дійсності, покладені в основу окремих мов. Саме тому
знакам, які використовує певний етнос для позначення окремого фрагмента
навколишнього світу, часом важко знайти ідентичний за обсягом інформації
відповідник в іншій мові. Що змушує дослідників шукати нових шляхів
вирішення проблеми [5].
Найраціональнішим вирішенням цього питання, на нашу думку, є
перекладацька діяльність, що ґрунтується на семіотичних засадах. На відміну
від інших підходів, які спираються на пошук міжмовних еквівалентів,
семіотичний підхід не залежить від видів, типів, форм перекладу, він працює
на знаковому рівні, де одиниця перекладу – елементарний смисл [1, c. 180].
Універсальність такої моделі дозволяє успішно її використовувати й при
перекладі художніх творів.
На знаковому рівні процес перекладу тісно межує із процесом номінації.
Опираючись на цю схожість, дослідниця О. В. Государська пропонує
наступний алгоритм дій при перекладі текстів, який є доцільним у ході
перекладу художніх творів. Спочатку встановлюється план змісту знаку мови
оригіналу, що підлягає перекладу, відштовхуючись від плану вираження, а
також контексту чи ситуації за умови неоднозначного сприймання знаку.
Потім виділяють головні смисли, що формують план змісту.
Якщо процес метафоризації відбувся відносно недавно і форми,
покладені в основу номінації знаку, можуть бути розпізнані, вони
безпосередньо вказуватимуть на об‘єкти, що брали участь у процесі
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усвідомлення цього елемента дійсності, і ті головні смисли, які було
закладено в основу змісту знаку. За неможливості встановлення джерел
формування плану вираження знаку можна розраховувати лише на план
змісту і здатність перекладача до правильного вибору головних смислів,
потрібних для відновлення елемента дійсності, якому цей знак відповідає.
Далі в мові перекладу здійснюється пошук знаку, що використовується
для відбиття того самого елемента дійсності і має план змісту, сформований
за допомогою тих самих головних смислів, що і знак мови оригіналу. Якщо в
мові перекладу не було відбито певний елемент дійсності, констатується
наявність лакуни, що традиційно заповнюється за допомогою транскрипції
чи транслітерації, описового чи наближеного перекладу, калькування,
генералізації тощо [2].
Зважаючи на універсальність такого підходу до перекладу, вважаємо, що
доречним буде його використання і при перекладі сучасної англомовної
літератури. Тому порівняємо окремі приклади перекладу англійського тексту.
Long story short, I went to a doctor and got an X-ray, and there they were,
big as billy-be-damned (Stephen King «11/22/63») [3].
Коротше кажучи, я пішов до лікаря і зробив рентген, а там і вони,
величезні, як чорт мене забирай (пер. О. Красюк) [4].
На перший погляд український варіант здається не цілком
еквівалентним оригіналу, що проявляється у невідповідності часових
граматичних форм (and there they were – а там і вони) та відсутності
словесної еквівалентності (long story short – коротше кажучи, big as billy-bedamned – величезні, як чорт мене забирай). Незважаючи на це, між
оригіналом та перекладом яскраво простежується семантична тотожність,
оскільки цілком різні мовні знаки мають однаковий зміст. Відповідність між
текстами забезпечена не завдяки окремим словам або навіть реченням, а
загалом між текстом оригіналу та перекладу. Це дозволяє не лише зробити
словесний переклад, а й адаптувати текст на культурологічному рівні.
Інший приклад семіотичного підходу при перекладі:
He was right about Dunnings selling cheap in Derry and the four or five
surrounding hamlets that were also included in the directory (Stephen King
«11/22/63») [3].
Щодо Даннінгів він мав рацію, їх було, як бліх, що в Деррі, що у
чотирьох-п’яти
сусідніх
поселеннях,
які
теж
містилися
в
довіднику (пер. О. Красюк) [4].
Метафоризований вираз selling cheap не має українських аналогій, тому
при його відтворенні перекладач мав віднайти еквівалент у плані змісту:
об‘єкт знецінений через свою масовість. Як наслідок було дібрано вираз «їх
було, як бліх», який, незважаючи на відсутність словесної тотожності, є
семантичним відповідником.
Цікавим є й наступний варіант перекладу:
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There was almost a full page of Dunnings. It wasn’t that surprising, because
in small towns certain names seem to sprout like dandelions on a lawn in June
(Stephen King «11/22/63») [3].
Майже ціла сторінка самих лише Даннінгів. Не те щоб це для мене
виявилося завеликим сюрпризом, бо в маленьких містах деякі прізвища,
схоже, розростаються, мов ті кульбаби в червні на лузі (пер. О. Красюк) [4].
У цьому зразку яскравим прикладом перекладу на семіотичних засадах є
перша частина другого речення, де перекладач орієнтувався не на словесну
відповідність, а на схожість смислів. Зауважимо, що такий варіант перекладу
є, на наш погляд, досить невдалим, адже на відміну від нейтрального «it
wasn’t that surprising» переклад має більш суб‘єктивний характер (враження
оповідача).
Неадекватним на нашу думку є й переклад фраземи «to sprout like
dandelions on a lawn in June», адже її калькування є недоречним: в
українській мові є семантичний еквівалент «мов гриби після дощу». Тому ми
б запропонували варіант: «Майже ціла сторінка самих лише Даннінгів. Це й
не дивно, бо в маленьких містах деякі прізвища, схоже, розростаються, мов
гриби після дощу».
Отже, філологічний і перекладознавчий аналіз фрагментів художніх
творів дозволяє дійти висновку, що переклад сучасних англомовних
художніх текстів доцільно робити на семіотичних засадах, що вимагає від
перекладача відтворення в найменших деталях елементу чи фрагменту
дійсності, репрезентованого текстом оригіналу, з метою якомога повнішого
його відбиття засобами мови перекладу. При цьому основним завданням у
ході перекладу є найбільш точна репрезентація змістово-смислової структури
оригіналу засобами мови перекладу.
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Швидкий розвиток сучасних технологій, значні зміни у різних сферах
суспільної і професійної діяльності відігріють значну роль у міжкультурній
комунікації, зокрема у галузі перекладу науково-технічних текстів, що
набуває особливої актуальності. На сьогоднішній день науково-технічний
переклад є не тільки один з видів багаточисельних перекладів, а й має статус
окремої прикладної дисципліни. Відмінною особливістю науково-технічних
текстів є різноманіття багатокомпонентних термінів і різних словосполучень,
переклад яких може викликати ряд труднощів. Саме тому, основним
завданням науково-технічного перекладу є короткий і точний виклад
інформації і відсутність будь-якого емоційного забарвлення.
Внаслідок швидкого розвитку техніки в науці постійно з'являються нові
терміни (неологізми), які не встигає зафіксувати навіть найсучасніший
словник, що також викликає великі труднощі при перекладі. Зокрема,
систематизація даних термінів допоможе у їх перекладі. Виходячи з цього,
актуальність даної теми зумовлена необхідністю подальшої систематизації
термінів, зокрема багатокомпонентних з огляду на складність їхньої
семантичної і формальної структури, для забезпечення релевантного
перекладу науково-технічних текстів.
Поняття «термін» багатогранне і вимагає детального розгляду визначень
і підходів до його тлумачення. На відміну від звичайних повсякденних
понять, що складають основу комунікації в різних сферах діяльності,
спеціальне наукове поняття – це завжди факт наукової концепції, який є
результатом певного теоретичного узагальнення. Термін, будучи знаком
наукового поняття, функціонує як інтелектуальний інструмент в певних
сферах. За його допомогою формулюють наукові теорії, концепції,
положення, принципи, закони. Терміни кожної галузі науки, техніки,
виробництва формують свої спеціальні системи, які визначаються, в першу
чергу, понятійним зв'язками професійного знання при прагненні висловити ці
зв'язки мовними засобами [1]. Також термін визначається як «номінативна
спеціальна лексична одиниця (слово або словосполучення), яка приймається
для точного найменування понять» [2, с. 30].
На нашу думку, таке тлумачення терміну уможливлює застосування
перекладацького і філологічного аналізу у ході трансляції його семантичного
наповнення у цільовий текст. Між тим, важливо зазначити, що форма
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терміну повинна бути переважно короткою, щоб запобігти труднощів його
широкого вжитку терміну в мові вживання у фаховій мові певної галузі
знання. Саме із стислістю пов'язана така вимога до терміну, як його
дериваційна здатність, оскільки від коротких форм зазвичай утворюються
похідні. Важливою ознакою терміну є і інваріантність, тобто незмінність
форми [3, 4]. Терміни слід перекладати коротко і чітко. Є певні сталі методи
перекладу термінів, яких необхідно дотримуватися. Одним з найбільш
поширених є використання еквівалентів, тобто постійних і рівнозначних
відповідників в двох мовах, що не залежать від контексту. Переклад аналогів
також достатньо поширений, хоча у ході перекладу необхідно враховувати,
що одному терміну в англійській мові може відповідати кілька в українській,
що зумовлено, перш за все, лексико-граматичними відмінностями мов, і
віддзеркалюється у певній асиметрії терміносистем.
Терміни можна перекладати і за допомогою слів, які безпосередньо не
пов'язані з англійською лексемою, але саме вони здатні відображати смислові
і функційні особливості терміну. Все частіше в технічних текстах
зустрічаються позначення або скорочення англійською мовою, що суттєво
впливає на переклад термінів. Для перекладу термінів використовують
транслітерацію, особливо при необхідності перекладу реалій, і
транскрибування, що наближене до вимови англійського слова. Калькування
(дослівний переклад) являє собою точне відтворення англійського слова або
виразу засобами української мови [5].
Термін як частина чітко структурованої логічної системи має низку
властивостей, які впливають на вибір методів перекладу для досягнення
максимальної точності у ході трансляції змісту науково-технічного тексту.
Значення термінів та їх визначення повинні підкорятися правилам
релевантної класифікації, чітко розрізняючи об'єкти і поняття, не допускаючи
неясності або суперечливості. Для науково-технічних текстів характерною є
насиченість спеціальними термінами різного походження в залежності від
галузі знання та сталості його терміносистеми. Важливо зазначити, що
фахова термінологія є основою спілкування у певних сферах і видах
діяльності. Доведено, що науково-технічна лексика значно складніша за
побутову і вимагає фахових знань, чіткості мислення, і вміння вірного
використання. вмілого застосування.
Отже, термін має бути об'єктивним назвою, що позбавлена будь-яких
побічних і додаткових змістів, які привносять елемент суб'єктивності. Термін
також не повинен мати таких ознак як емоційність, метафоричність,
асоціативність. Ці характеристики є особливо важливими для
багатокомпонентних термінів, структурні елементи яких мають відповідати
усталеним вимогам до семантики і структури мовних одиниць як елементів
певної терміносистеми.
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Однією з головних проблем загальної теорії перекладу можна назвати
проблему еквівалентності одиниць перекладу. Будь-які дві одиниці вихідної
мови і мови перекладу, які претендують на еквівалентну взаємопрезентацію,
не можуть демонструвати повну тотожність між собою: їм притаманні не
тільки різні експоненти (фонемний склад, морфеми, аранжовані за
правилами, що відрізняються, тощо), але і різні значення і значущість.
Досягнення перекладацької еквівалентності – мета будь-якого
перекладу. Традиційно виділяються наступні концепції еквівалентності
перекладу:

концепція
нормативно-змістовної
відповідності,
тобто
передавання всіх або істотних елементів змісту вихідного тексту і
дотримання норм мови, на яку здійснюється переклад;

концепція формальної відповідності, тобто досягнення
максимальної відповідності у передаванні структури вихідного тексту (в
практиці перекладу сакральних текстів); трансформації, заміни та
опущення здійснюються тільки там, де елементи вихідного тексту
неможливо відтворити «навпростець»;

концепція адекватного перекладу (Я.І.Рецкер, А.В.Федоров), яка
визначає наступні якості адекватного перекладу: вичерпна передача
смислового змісту тексту рівноцінними засобами, повна функціональностилістична відповідність йому;
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концепція динамічної (функціональної) еквівалентності, яка
передбачає збіг реакції одержувача вихідного тексту і носія однієї мови з
реакцією одержувача тексту перекладу, носія іншої мови. Іншими
словами, визначається відношеннями між мовним вираженням і
учасниками комунікативного акту. Зміст, який необхідно передати,
складається з чотирьох елементів або чотирьох значень: денотативного,
синтаксичного, конотативного і прагматичного [4].
У художньому перекладі існують особливі закони щодо еквівалентності
оригіналу. Переклад може лише нескінченно зближуватися з оригіналом. У
перекладі, як і у оригіналі, є свій автор, своя мова і культурний фон, який
відрізняється від культурного фону іноземної мови. Залежність перекладу від
оригінального тексту дуже велика, адже завдяки оригіналу і виникає
перекладний текст, проте в подальшому він вже існує автономно [5, c. 68].
Подібні труднощі виникають і під час роботи над перекладом
публіцистичного тексту. Більше того, переклад публіцистики ускладнюється
через певні соціокультурні особливості функціонування засобів масової
інформації (ЗМІ) та доволі «вільне» використання ними мовних засобів. На
думку Дубенко О.Ю., для мови ЗМІ актуальними на сьогоднішній день є
наступні ознаки:
1) поява нових видів інформаційних джерел (блоги, YouTube-канали,
соціальні мережі тощо), автори і дописувачі яких користуються «іншою»,
«модною» мовою;
2) загальне спрощення мови ЗМІ;
3) введення «американізмів»;
4) виникнення нових мовних норм, властивих окремим соціальним
групам, які впливають на розвиток мови публіцистики [1, c. 116].
Оскільки при перекладі публіцистичних текстів перекладач повинен
враховувати всі культурні фонові фактори вихідної мови і мови перекладу,
робота з текстом потребує аналітичного підходу та редагування. На
позначення даного виду роботи з перекладом використовують термін
«transediting», тобто «редагування перекладу».
Термін «transediting» був запропонований дослідницею Карен Штеттінг
у статті «Transediting - A new term for coping with the grey area between editing
and translating» (1989), і пізніше використовувався в роботах інших науковців
(Christina Schäffner, Oktay Aktan, Tom Cheesman). Як стверджує Штеттінг,
при перекладі завжди присутня редакторська робота. Як приклад вона
наводить перетворення миль в кілометри, додаючи пояснюючий коментар
про культурні відмінності, а також опущення інформації, яка буде виглядати
недоречно в рамках культури перекладу мови [2, c. 44]. Така адаптація
необхідна для того, щоб актуалізувати інформацію, яку містить оригінальний
текст, для реципієнта тексту перекладу.
При «transediting» використовуються методи скорочення тексту
(стирання непотрібної інформації), додавання інформації (з метою
пояснення) і ріні види перекладацьких трансформацій і замін. Крім того,
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необхідно враховувати не тільки соціокультурне середовище мови
перекладу, а й індивідуальність перекладача, який також належить до
певного середовища. Як зазначають фахівці, якість перекладу залежить від
художнього смаку перекладача, від його таланту і його здатності до підбору
мовних засобів [5, c. 69].
Існує ще один фактор, що впливає на роботу фахівців, що займаються
перекладом публіцистичних текстів. Оскільки газети і журнали публікуються
зазвичай з певною періодичністю (щоденні, тижневі, місячні випуски),
перекладач істотно обмежений часом, що виділяється для здійснення роботи,
інколи переклад доводиться робити буквально за пару годин. Це є ще однією
істотною відмінністю від художнього перекладу, оскільки терміни перекладу
художніх текстів не є такими стиснутими [6].
Отже, до особливостей роботи перекладача з публіцистичними текстами
належать наступні фактори:
1) масовість аудиторії – споживачів перекладу, що вимагає
використання простої і зрозумілої мови;
2) наявність географічних, історичних, культурних особливостей, а
також тимчасових факторів, які впливають на зміст перекладу в кожній
окремій країні;
3) часові обмеження, терміни виконання перекладу.
Інформація, яка передається з культури в культуру через канали
інформаційних агентств, Інтернет-джерела та соціальні мережі, потребує не
тільки перекладу в традиційному міжмовному сенсі, але й видозмін,
редагування, синтезу і трансформування для того, щоб її змогли сприйняти
іншомовні «споживачі».
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО
ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДОНАЛЬДА ТРАМПА)
Сьогодні політичний дискурс є об‘єктом дослідження широкого кола
науковців: від політологів до психологів та перекладачів. Такі наукові
розвідки є надзвичайно актуальними й зумовлені появою на політичній арені
нових талановитих, вправних політиків – ораторів, промови яких мають як
загальні, так і специфічні риси публічних промов. Під дискурсом розуміють
зв‘язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними,
соціокультурними, психологічними та іншими факторами, реалізованими в
цілеспрямованому мовленні [1].
Останнім часом зростає інтерес до тих засобів, які здатні не тільки
посилювати експресивність і виразність мови, але й збільшують вплив на
слухача (читача). Провідну роль у цьому процесі відіграє мовний політичний
дискурс та ті засоби, які використовують політики у своїх публічних
виступах.
Промови політиків - це різновид політичного тексту, передвиборний або
агітаційний текст, який являє собою осередок прагматично й маніпулятивно
орієнтованої комунікації. Мовні засоби, які використовуються в такому
тексті, мають на меті спонукати аудиторію до конкретних політичних дій в
інтересах автора політичного послання «за допомогою прямого
маніпулятивного впливу на адресата» [2, c. 4].
Промови теперішнього президента США Д. Трампа відрізняються
специфічністю, простотою мовлення та динамічністю, саме тому вони
ефективні. Дослідження особливостей мовного стилю промов Д. Трампа
допомагають передбачити характерні особливості сучасного політичного
англомовного дискурсу.
Матеріалом дослідження слугують передвиборчі промови Д. Трампа.
Вибір матеріалу зумовлений лексико-граматичними та стилістичними
особливостями досліджуваних текстів, адже промови Д. Трампа відомі своєю
простотою, зверненням до загальновідомих істин. Зокрема, він
зосереджується на актуальних для американців цінностях: любов до
батьківщини і сім'ї. Тому політик часто використовує займенник «Ми», що
зближує його з усією нацією і всіма американцями: We will restore America to
the cutting edge of innovation, science, and research by increasing both public and
private investments (Ми повернемо Америці перше місце в інноваціях, науці і
дослідженнях, збільшивши як державні, так і приватні інвестиції) [3].
Відомо, що в англійській мові важливу роль відіграє порядок слів у
реченні. Якщо відбувається необґрунтована зміна цього порядку (інверсія),
то це сприймається як щось неординарне, що виходить за межі прийнятих
норм і привертає увагу [4, c. 69]. Яскравою ілюстрацією даного твердження є
функціонування стійких виразів. Політики можуть змінити компонентний
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склад ідіоми або фразеологізму, обіграти оригінальне значення. Серед
семантичних способів такої трансформації виділяється буквалізація
(поєднується із прийомом дослівного перекладу), тобто додавання в контекст
ідіоми певних елементів, які дають можливість сприймати її буквально.
Розглянемо ще один приклад з передвиборчої промови Д. Трампа: We have all
the cards, but we don't know how to use them. We don't even know that we have the
cards, because our leaders don't understand the game. We could turn off that
spigot by charging them tax until they behave properly (У нас є всі карти, але ми
не знаємо, як їх використовувати. Ми навіть не знаємо, що у нас є карти,
тому що наші лідери не розуміють гру. Ми могли б перекрити цей кран,
обклавши їх податком до тих пір, поки вони не будуть себе вести належним
чином) [3].
У даному випадку політик використовує стійкий вираз to have all the
cards (‗мати виграшне становище‘). На цьому будується вся фраза і
подальший виступ. Мається на увазі, що хтось має потенціал, щоб досягти
успіху, але не використовує цей потенціал. Тому слово «game» сприймається
буквально, як «карти». Але переносне значення зберігається, тому що під
грою розуміється політика, під картами – спосіб управління.
Для того щоб показати, як можна розв‗язати цю проблему, політик
використовує ще один фразеологізм – turn off that spigot (перекрити той
кран), що буквально означає ‗здійснити вплив на ділові кола, які завдають
шкоди економіці, і не дотримуються законів‘. Це викликає інтерес та
емоційний відгук у виборця. Такий прийом використаний з певною метою –
впливати на виборця, причому викликати у нього роздратування або
неприязнь до опонентів [4].
Динамічність промов Д.Трампа проявляється в тому, що політик часто
безсоромно звинувачує своїх супротивників у тому, що країна знаходиться в
скрутному становищі, і робить це він в досить агресивній манері,
використовуючи образливі метафори: It s easy for Hillary Clinton to turn a
blind eye to crime when she has her own private security force (Легко для Гілларі
Клінтон, маючи власні сили безпеки, закривати очі на злочини) [3].
Наступний елемент, який президент США вживає для того, щоб
привнести динамізм у свої промови, це фразеологізми. Фразеологія має
достатній потенціал для маніпулювання свідомістю виборця. Саме
фразеологія здатна поставити опонента в комічне становище, по-новому
представити певну інформацію, захопити увагу слухача, виставити себе у
вигідному світлі і зробити промову більш «народною». Ідіома здатна
передавати невидимий сенс і виступати засобом маніпулювання свідомістю,
чим успішно і користуються політики. Більшість перекладачів стверджують,
що Трамп і не прагне того, щоб аудиторія чітко його розуміла – у своїх
промовах він використовує двузначні фрази, сленг і вирази, які здатні
провокувати.

106

Отже, Дональд Трамп у своїх промовах використовує однотипні
ефективні риторичні засоби, в результаті чого його «мовний образ» є більш
близьким, зрозумілим і переконливим для звичайних американців.
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ІНВЕКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТЕКСТАХ
Мова людини є інструментом вираження її почуттів, емоцій, оцінки та
ставлення до того чи іншого явища дійсності. Найчастіше в неформальній
обстановці для більшої експресивності мовлення людина нехтує
встановленими мовними нормами і в своєму висловлюванні вдається до
використання лексики, яка вважається непристойною або ненормативною.
Ненормативна лексика існує в багатьох національних мовах як один із
способів вираження емоцій і почуттів мовця. Сучасна лінгвістика визначає
ненормативну лексику як «інвективну». Однак загальновизнаної дефініції
інвективи немає.
Походження терміну інвектива (від лат. invectiva) за походженням
пов‘язують з лат. invehor (накидаюся, нападаю) – формою літературного
твору, однією з форм памфлету, що висміює або гостро критикує реальну чи
уявну особу або групу.
Кембріджський словник описує інвективу як: «criticism that is very
forceful, unkind, and often rude» (сильна, недобра, найчастіше, груба критика)
[5].
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Мерріам Вебстер у своєму словнику дає таке визначення: «Invective harsh or insulting words: rude and angry language» (Інвектива – грубі або
образливі слова; непристойна та зла мова) [7].
Автор «Нового словника російської мови» Т.Ф. Єфремова розуміє
інвективу як «різкий виступ проти кого-небудь, чого-небудь; звинувачення,
викриття, образлива мова» [4].
У роботі «Поле битви. Лихослів'я як соціальна проблема в мовах і
культурах світу» В.І. Жельвіс розглядає інвективну лексику з двох позицій: з
одного боку, як «спосіб існування словесної агресії, що сприймається в даній
соціальній (під) групі як різка або табуйована», а з іншого, як «вербальне
(словесне)
порушення
етичного
табу,
здійснене
кодифікування
(забороненими) засобами» [1, с. 67].
В.С. Модестов в книзі «Художній переклад» дає наступне визначення
інвективної лексики: одна з форм матеріалізації емоцій, а також специфічний
спосіб встановлення та руйнування контактів. Це можуть бути грубі вигуки,
вигуки, словесні формули, ідіоматичні вирази [2, с. 244].
Присутність або відсутність інвектив у мовленні свідчить про рівень
освіченості людини, її темперамент, ситуацію комунікації. Наявність у
вокабулярі мовця інвективної лексики може бути ознакою певного
соціолекту, що свідчить про соціальний статус людини.
У кожній мові є свій власний набір лайливої лексики, який важко не
порівняти з інвективами іншої мови, іншої лінгвокультури. Точно відчути
відмінності в прагматиці тієї чи іншої лайки здатний тільки носій мови. Дана
проблема була порушена під час круглого столу в редакції журналу для
перекладачів «Мости».
Так, наприклад, Д.М. Бузаджі зауважує, що якщо кожне грубе слово
переводити матюками, то вийдуть «відсебеньки», які не повинні бути
присутніми в перекладі [3, с. 54-55]. Д.І. Єрмолович визнає, що американці
досить часто вживають нецензурну лексику, проте українські матюки
«брудніше і болючіше б'ють по вухах» [3, с. 60].
Дана проблема перекладознавства турбує багатьох зарубіжних вчених.
Серед них, наприклад, О. Гарцоніка і А. Сербан, які розглянули переклад
інвективної лексики у фільмах з субтитрами. У своїй роботі вони дійшли
висновку, що інвективи в субтитрах прийнято пом'якшувати. Вони
пояснюють це тим, що написане має більший вплив, ніж сказане [6].
При дубляжі теж існують свої особливості перекладу інвектив.
М. Дж. Ф. Фернандез відзначає дві провідні перекладацькі тенденції:
пом‘якшення і наближення до оригіналу. Він стверджує, що немає
необхідності вдаватися до калькування, евфемізмів і неприродних
словосполучень. Досить підібрати відповідний еквівалент у мові перекладу,
оскільки головне, що повинен зберегти перекладач, – прагматичний
потенціал даного висловлювання [6].
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Ми поділяємо підхід В.С. Модестова до вирішення проблеми перекладу
інвективної лексики в аудіовізуальних текстах. Так, дослідник пропонує
наступні стратегії і тактики подолання перекладацьких труднощів:
1. Прямий переклад;
2. Пошук семантичних відповідностей;
3. Заміна тексту оригіналу текстом придуманим або підібраним
перекладачем за моделлю оригіналу;
4. Використання «серединної» частини синонімічного ряду
інвективної лексики;
5. Використання евфемізмів;
6. Заміна табуйованої лексики словами-сурогатами;
7. Використання іносказання, натяків;
8. Використання граматичних можливостей рідної мови;
9. Заміна неблагозвучних, а часом і образливих власних назв при їх
транслітерації або транскрипції на рідну мову;
10. Використання фонетичних можливостей рідної мови при
перекладі інвективних жартів, анекдотів, абревіатур;
11. Використання можливостей етикету рідної мови;
12. Опущення найбільш неприйнятної для очей і слуху частини
відомої або зрозумілої з контексту інвективи [2, с. 249].
Отже, для еквівалентного перекладу інвективної лексики необхідно
враховувати велику кількість факторів, серед яких: контекст, стилістика
твору, етнокультурні аспекти тощо. Таким чином, інвективна лексика є
лінгвістичним явищем, яке вимагає більш ретельного вивчення як з боку
лінгвістів, так і с позицій транслятології.
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ САЙТІВ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
У сучасному світі інформаційні технології зайняли активну позицію в
усіх сферах діяльності. Інтернет став платформою для самопрезентації
компаній, організацій, установ тощо, а також для окремих осіб, які
займаються певною справою та готові поділитися своїм успіхом та
результатами з суспільством. У мережі Інтернет значно простіше
встановлювати взаємозв‘язки з користувачами, збільшується масштаб
цільової аудиторії, що дає можливість поширювати інформацію не лише у
своїй країні, а й за її межами. А тому актуальним залишається питання
перекладу веб-сайту іноземними мовами.
На сьогодні одним з найбільш необхідних напрямів перекладу є
переклад веб-сайтів. Специфіка перекладу веб-сайтів полягає, по-перше, у
тому, що текст у цьому випадку не просто носій інформації: найчастіше - це
основний критерій, яким керується потенційний замовник при виборі послуг
тієї або іншої компанії [0].
По-друге, для перекладачів існує потреба в наявності спеціальних знань
та навичок в галузі веб-дизайну. Крім того, важливо розуміти цільову
аудиторію, в інтересах якої і було створено сайт. Для цього необхідно
максимально доступно та змістовно викласти текст.
Занадто часто ототожнюють локалізацію з перекладом, проте справжня
локалізація веб-сайта містить набагато більше нюансів, ніж просто
відображення слів новою мовою.
Ось чому варто розмежовувати переклад від локалізації. Під перекладом
стоїть завдання відтворити оригінал іншою мовою та зберегти єдність змісту
і форми. А локалізація передбачає, перш за все, адаптацію до культури,
традицій та звичаїв різних країн. Проте ці два процеси мають єдину мету –
усунути розрив в комунікації.
У широкому сенсі слова локалізація – це маркетингова стратегія, у
межах якої велике значення надається національно-культурним
особливостям ринку, на якому виробник хоче представити свій продукт [0].
Таким чином, локалізація – це процес адаптації програмного
забезпечення до культури та реалії мови перекладу [3]. Процес локалізації є
складним і затратним. Локалізація повинна відображати специфіку мови,
менталітету та релігійних особливостей цільової аудиторії.
Також не варто забувати про важливість графіки веб-сайту. Адже
існують мови, в яких довжина слів суттєво відрізняється, у порівнянні з
англійською мовою. Скажімо, китайська мова передбачає написання стовпців
зверху вниз, а іврит – зліва направо. Цікавим фактом є те, що кожний народ
по різному сприймає дизайн того чи іншого сайту. Для прикладу, абстрактні
малюнки подобаються німцям, іспанці полюбляють мінімалізм в текстах, так
само, як і німці, але віддають перевагу різнобарвному дизайну. Це ще раз
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підтверджує те, що локалізація це форма міжкультурної комунікації. Проте
дизайн сайту має виглядати таким, що в жодному разі не викличе негативних
емоцій у користувачів.
Локалізація часто розглядається як «переклад високого рівня» [0], саме
тому для її здійснення залучають різного роду спеціалістів, як правило
перекладачів, програмістів, дизайнерів.
Одним із прикладів можна навести переклад сайту Верховної Ради
України англійською мовою. Верховна Рада – власне українська реалія,
перекласти її англійською досить складно, адже якщо перекласти дослівно –
Supreme Council або Supreme Board, – мало що стане зрозуміло жителям
англомовних країн. Тому в англійській версії цю реалію перекладають
транслітерацією – Verchovnа Rada, а поруч у дужках додають Parliament,
оскільки парламент – орган законодавчої влади в англомовних країнах.
Також на цьому сайті можна побачити відповідність словосполучень: Голова
Ради Міністрів – Prime Minister, хоча для Prime Minister у нас існує термін
Прем’єр-міністр. Інколи якщо не використовувати локалізацію, – переклад,
хоч і буде поверхнево зрозумілий читачеві, але основне семантичне
навантаження його може бути втрачене [0].
Суттєві переваги локалізації наступні: рівень довіри до компаніїзамовника збільшується; зростає кількість продажів, оскільки контент,
зроблений рідною мовою є більш виграшним варіантом; можливість вийти на
світову арену; залучення нових клієнтів.
Переклад веб-сайтів – один з найбільш затребуваних напрямів
перекладу. Такий переклад потребує професійного підходу, адже кінцевий
продукт призначений для широкої аудиторії. До перекладу веб-сайту
належить, перш за все, переклад контенту сайту та тексту, який міститься у
блоках та рубриках сайту. Переклад сайту значно розширює можливості для
максимального поширення інформації. А тому перекладений сайт – це перш
за все простота сприйняття інформації, тобто гарантія того, що сайт буде
переглянуто. Як правило, коли користувач заходить на сайт, він намагається
одразу уловити головну ідею та думку тексту. І якщо цього не вдається
зробити з легкістю, то ймовірність того, що користувач закриє сторінку та
вирушить на пошуки інформації рідною мовою, різко зростає. Перекладений
сайт є знаком уваги та поваги до мови та культури користувача.
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ПАРАГРАФЕМІКА ЯК ЛІНГВО-ВІЗУАЛЬНИЙ ЗАСІБ
СТИЛІСТИЧНОГО РАНЖУВАННЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ
Параграфеміка – це система графічних елементів, що функціонують
наряду із графемною системою, але не входять до власне дифененційнографічних протиставлень . До численних засобів параграфеміки належать
графічна сегментація тексту, його розташування, шрифтовий та кольоровий
набори, незвичний спосіб написання тощо.
Дослідники виділяють три групи параграфемних елементів:
синграфеміка, супраграфеміка та топографеміка . Синграфеміку визначають
як здатність пунктуаційних знаків передавати емоційний стан мовця. Для
синграфеміки має значення розміщення знаків як в кінці речення, так і в
середині.
Супраграфеміка – це механізм варіювання шрифтів. Зміна шрифтів, їхня
різноманітність, врахування розміщення – все це має експресивний
потенціал.
Топографеміка – механізм варіювання площинної синтагматики тексту
[4, с. 5 ].
Параграфеміка формує окремий додатковий пласт графіки тексту,який є
відмінним від графічних пунктуаційних знаків з огляду на відсутність
самостійної форми. Одним із графічних засобів є курсив, який
використовується з метою акцентування уваги на протиставленні [3, с. 56 ].
Курсив має цілу низку функцій – виділяє різні слова, в тому числі іноземні,
приймає участь у композиційній сегментації тексту, привертає увагу до
різних топіків інформації [2, с. 302 ].
Параграфеміка може порушувати у письмових текстах стандарти,
відхилятися від норми [4, с. 27 ].
О. А. Єліна також зазначає, що синграграфеміку, параграфеміку та
топографеміку використовують неізольовано, а у поєднанні зі шрифтовим
варіюванням. Дослідниця зауважує, що до засобів параграфеміки відносять
також графічні спотворення (перекручування, викривлення). Виокремлюють
дві групи таких прийомів: графічні виділення, які створюють можливість
подвійного прочитання фрази чи тексту та зумисні орфографічні помилки,
які надають повідомленню додаткових смислів. На думку Є. В. Дзяковича
«до параграфемних елементів у друкованому тексті належать особливості
шрифтового варіювання, надстрочкові та підстрочкові знаки, «зірочки»,
крапки, та інші способи рубрикації тексту, а у широкому розумінні тексту –
математичні знаки, букви інших алфавітів і, звичайно ж, знаки пунктуації» .
Т. О. Анохіна вважає, що до засобів параграфеміки належить «капіталізація,
декапіталізація, курсив, незвичайне написання, абзац, іконічний набір»
[1, с. 89 ]. О. Є. Анісімова до паралінгвістичних засобів зараховує «графічну
сегментацію тексту і його розміщення на папері, довжину рядка, пробіли,
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шрифт, колір, курсив, розбивку (сторінки), стягнення, лінійні підкреслення та
окреслення, типографічні знаки, графічні символи, цифри, допоміжні знаки
(наприклад: §, ғ, %), засоби іконічної мови (малюнок, фотографія,
карикатура, таблиця, схема), незвичне написання слів і розміщення знаків
пунктуації, формат паперу, ширину полів, а також інші засоби, набір яких не
є чітко фіксованим і може варіюватися залежно від типу конкретного тексту.
До параграфемних елементів у друкованому тексті крім наведених вище,
також відносять рядкові й підрядкові значки, математичні знаки, фізичні та
грошові символи, знаки інших алфавітів, розділові знаки. Зважаючи на
окреслені підходи учених зазначимо, що спектр паралінгвальних засобів –
досить об‘ємний. Усі вони – важливі складники тексту та виконують низку
функцій. У багатьох випадках їхнє використання виходить за рамки
усталених норм і правил, що й, відповідно, створює ефект графічної гри.
Відповідно до цього, змінюється їхнє призначення та функціональне
навантаження [2, c. 42].
З огляду на те, що системи письма – невід‘ємна складова частина
прикладної лінгвістики, вважаємо доцільним зауважити, що означені у цій
роботі паралінгвальні засоби поза сумнівом, здійснюють певний вплив на
розвиток і рукописної, і друкованої форм мовлення, відкриваючи при цьому
нові грані для наступних розвідок.
Перспективними та плідними видаються вектори аналізу спрямовані на
дослідження паралінгвальних компонентів комунікації в рамках візуальної
комунікації, візуальної лінгвістики, графічної лінгвістики, медіа лінгвістики,
паралінгвістики та мультимодальної лінгвістики, які мають безпосередній
стосунок до прикладної лінгвістики загалом
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Сучасна мова не мислиться без вживання сленгових слів. Більшість
людей навіть не здогадуються про те, що використовують сленг у своїй мові
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щодня. Існують випадки, коли сленгізми фактично витісняють літературні
слова, займаючи таке місце у рідній мові, що без них просто неможливо
обійтись. Вони спромоглися «захопити» мовний простір і продовжують
впливати на літературний стандарт мови [4].
На сьогоднішній день сленг не є мовою спільноти лише якогось одного
класу, він навпаки проникає у всі можливі шари життя спільноти. Зрозуміло,
що походження сленгу здебільшого визначається місцем розташування
спільнот. Зрозуміло, що лондонський сленг значно відрізняється від ньюйоркського. Однак, значення більшості сленгізмів однаково трактується
різними людьми. Зокрема, «To kick the bucket,» «to cross the Jordan,» «to hop
the twig» означають одне й те ж (піти з життя) і в Америці, і у Австралії, і в
Англії, а також в Ірландії.
Існують різні види сленгу, які стосуються певної професії чи спільноти.
Наприклад, студентський, політичний або спортивний сленг. Неформально
сленг можна розділити на дві групи: сленг із використанням інвективної
лексики, який користується популярністю в колах неосвічених людей, і
благородний сленг так званих вищих прошарків спільноти, освічених і
заможних. В обох випадках основна мета сленгу – виразити свою думку
більш яскраво, пікантно і коротко, що не завжди можливо з використанням
класичних літературних слів. Коли ми хочемо похвалити дитину, ми
скажемо: «Oh, isn't he awfully cute!». Для точного вираження нашої думки й
для яскравого емоційного забарвлення не достатньо буде сказати «Very
nice!». Коли хлопець бачить привабливу дівчину, він скаже: «She is a peach, a
bird, a cuckoo». Це буде більш виразна й експресивна подача, ніж «She is a
beautiful girl,» «a handsome maiden,» чи «lovely young woman.» А коли політик
перемагає свого суперника, він скаже «it was a cinch», щоб показати іншим,
як легко йому далась перемога [1].
Отож, розглянемо більш детально поняття сленгу. Проблемою вивчення
й дослідження сленгізмів займалось багато вчених, наприклад І.Р. Гальперін,
Г.А. Судзиловський, В.А. Хом‘яков, М.М. Маковський, Т.А. Соловйова,
Е. Партрідж, С.Б. Флекснер, В. Фріман, А. Баррере, Ч. Леланд, В.Дж. Бурк,
І.В. Арнольд та інші [2].
«Термін «сленг» настільки розширив своє значення і використовується
для опису такої великої кількості різних понять, що дуже важко провести
паралель між тим, що виступає сленгом, а що ні», — зазначає лінгвіст
Ч. Фріз. У наш час термін «сленг» трактується по-різному і у ньому
виділяють різні поняття. Найбільш суттєвими властивостями, що притаманні
англійському сленгу, є наступні:
– Сленг – це лексичне явище, визначена лексика. Слова чи
словосполучення, які до неї відносяться, називають сленгізмами;
– Сленг – це нелітературна лексика, яка виходить за межі літературної
англійської мови й суперечить сучасним літературним стандартам;
– Сленг – це емоційно забарвлена лексика;
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– Сленг має обмеження у використанні, у ньому яскраво виражена
свобода мовлення з великою кількістю відтінків (жарт, зверхність, іронія,
насмішка, грубість тощо).
Формально, залежно від сфери застосування, сленг поділяють на:
– загальний – відомий широким колам людей й часто вживаний;
– спеціальний – маловідомий й вузько вживаний [3].
З точки зору сучасної мови сленг виконує наступні функції:
– Комунікативну (сленг є мовою спілкування всередині спільнот);
– Емоційно-експресивну (сленг допомагає виразити емоції й відчуття);
– Оціночну (сленг допомагає виразити відношення спікера до людини чи
предмета, а також його точку зору стосовно певних подій);
– Маніпулятивну (сленг допомагає впливати на співбесідника);
– Творчу (сленг допомагає виразити свої почуття словами, яким немає
еквіваленту у літературній мові).
Отже, поняття сленгу все більше привертає увагу сучасної філології.
Сленг різноманітний у способах його утворення й використання й відіграє
величезну роль у людських відносинах. Деякі люди використовують його для
того, щоб надати своїй мові яскравості й емоцій, таким чином, компенсуючи
нехватку словникового запасу. Інші ж вважають використання сленгу
модною й невід‘ємною складовою сучасної мови, зокрема, в колах молоді.
Відповідно, переклад сленгових одиниць вимагає неабиякої творчості, уяви,
обізнаності стосовно культурних й історичних аспектів країни походження
сленгу в поєднанні зі знанням сучасної лексики мови-оригіналу.
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У вітчизняних та зарубіжних лiнгвiстичних дослiдженнях вивчення
фрaзеoлогiчних oдиниць із компонентом ―time‖ в англійській мові вважається
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досить актуальним напрямком. Не зважаючи низку досліджень семантики і
прагматики фразеологічних одиниць на позначення концепту ЧАС, вивчення
функціонально-семантичної варіантності фразеологічних одиниць з
компонентом «час» не є достатнім, у чому і виявляється актуальність нашої
роботи [8].
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом «час»,
тобто, це одиниці, які містять вказівку на міру тривалості, пору, епоху,
період, напр.: англ. times were hard ‗тяжкі були часи‘, time hangs heavy on
(one's hands) ‗час спливає повільно‘, waste one’s time ‗витрачати дарма
час‘[7].
Предметом дослідження є прийоми перекладу фразеологічних одиниць
з компонентом «час» з англійської на українську мову.
Мета роботи полягає у висвітленні особливостей перекладу
фразеологічних одиниць з компонентом «час» в англійській та українській
мовах.
Матеріалом дослідження слугують 85 фразеологічних одиниць,
отримані методом суцільної вибірки з фразеологічних та тлумачних
одномовних і двомовних словників.
Пропоноване дослідження присвячене вивченню фразеологізмів з
компонентом «час» в англійській мові, а також їх відображення в
українському перекладі. Усі мови мають свої характеристики, відображають
суспільну свідомість, культуру, і цим формують мовну картину різних
народів. Особливо чітко це проявляється у фразеології мови, де на
вербальному рівні відчувається менталітет етносу, у влучній мовній формі
відображаються різноманітні історичні, економічні, політичні, культурні
аспекти народу. Саме у фразеологізмі завжди є краплинка менталітету нації,
її культури, її обличчя [1]. Фразеологічний фонд постійно змінюється й
поповнюється, відповідно з‘являються нові фразеологізми, нові сфери
вживання або значення старих [2].
Англійська фразеологія неймовірно різноманітна за своєю формою та
семантикою і створює великий інтерес при вивченні мови. Так як багато
фразеологізмів є яскравими і експресивними оборотами, їхній переклад
викликає значні труднощі. Для того, щоб перекласти фразеологічні одиниці,
зберігаючи їхню образність, існує декілька прийомів перекладу
фразеологізмів: підбір фразеологічного еквівалента або аналогу, описовий
переклад, дослівний переклад (калькування) фразеологічних одиниць,
звертання до прийому контекстуальної заміни при перекладі фразеологічних
одиниць [4].
Фразеологічні одиниці поділяються на дві групи: ті, які мають
еквівалент у мові перекладу, та ФО, що не мають еквівалентів. Розглянемо
спочатку прийоми перекладу фразеологічних одиниць, що мають еквіваленти
у мові перекладу.
1) фразеологічний еквівалент – слово або вираз, який цілком і повністю
збігається зі словом або виразом оригіналу [5, с. 13]. Г.Е. Мірам пропонує
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застосування трьох класів фразеологічної еквівалентності в перекладі [3,
с.109]:
 структурно-семантична еквівалентність, яка передбачає збіг структури,
значення та комунікативної інтенції вихідного тексту й перекладу. У нашому
дослідженні виявлено 6 одиниць такого типу, наприклад, англ. time flies ‗час
летить‘, англ. time presses ‗час тіснить‘, англ. time hangs heavily ‗час спливає
повільно‘.
 семантична еквівалентність, за якої необхідні збіг значення та
комунікативної інтенції вихідного тексту й перекладу, якщо структури не
збігаються (14 одиниць) наприклад, англ. there is a time for things ‗на все свій
час‘, англ. times were hard ‗тяжкі були часи‘.
 прагматична еквівалентність позначає збіг комунікативної інтенції
вихідного тексту й перекладу за різної структури та значення (18 одиниць),
наприклад, англ. take time by the forelock ‗не упустити момент‘, англ. еach of
us is allotted a certain fixed time on earth ‗кожному овочеві свій час‘.
2) фразеологічні аналоги – це фразеологічні одиниці, які забезпечують
збереження прагматичного змісту вислову при заміні його лексичної форми
та шляхом залучення іншої образно-асоціативної компоненти. Використання
відповідного аналогу дає змогу адекватно відтворити зміст англійського
фразеологізму, як і у випадку підбору фразеологічного еквівалента (2
одиниці). Наприклад, англ. with time and patience the leaf of the mulberry
becomes satin ‗терпіння і труд все перетруть.‘
Прийоми перекладу фразеологізмів, що не мають еквівалентів у мові
перекладу поділяються на такі:
1) калькування, або дослівний переклад застосовується у випадках, коли
за допомогою інших прийомів, зокрема фразеологічних, неможливо передати
цілісність експресивно-емоційного та семантико-стилістичного значення
фразеологічної одиниці [6], яке необхідно донести до читача. Калькування –
це створення нового сполучення в мові перекладу за умови копіювання
структури вихідного фразеологізму [6] (25 одиниць). Наприклад, англ.
flexible time ‗гнучкий час‘, англ. to kill time ‗вбивати час‘.
2) Описовий переклад ФО – це тлумачення, пояснення, порівняння,
опис, тобто засоби, які передають у максимально виразній і стислій формі
зміст ФО [6] (20 одиниць). Наприклад, англ. time depth ‗час існування‘, англ.
dead on time ‗вчасно, з точністю до секунди‘.
Отже, вибір того чи іншого методу перекладу залежить від особливостей
фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти
передати їхнє значення, яскравість і виразність. Було розглянуто 40
фразеологічних одиниць з компонентом «час», які мають еквіваленти в
українській мові (47.06%), а також 45 фразеологічних одиниць з
компонентом «час», що не мають еквівалентів у мові перекладу (52.94%).
Виявлено, що переважають безеквівалентні фразеологічні одиниці з
компонентом «час», які викликають певні складності у перекладі, оскільки
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пошук засобів збереження образності цих одиниць мови є досить складним.
Тенденції, виявлені в ході дослідження, свідчать про необхідність
різнобічного дослідження перекладу таких одиниць мови, як фразеологізми.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ТУРИСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
В процесі вивчення іноземних мов майбутні працівники туристичної
сфери отримують не лише інструмент комунікації, вони отримують
сукупність знань про країну, мову якої вивчають. До таких знань відноситься
соціальні особливості поведінки носіїв мови, їх національно-культурні
особливості мовної поведінки, здатність користуватися цими знаннями в
процесі спілкування, дотримуватися звичаїв, норм етикету, правил поведінки
та соціальних умов, які притаманні носіям мови. Всі ці знання та навички
формують соціокультурну компетенцію та впливають на рівень професійної
туристичної підготовки працівників галузі туризму.
Соціокультурна компетенція – це знання культурних особливостей
носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння
розуміти комунікативну поведінку носіїв іноземної мови й адекватно
використовувати набуті знання в процесі спілкування, залишаючись при
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цьому носієм іншої культури [1]. Соціокультурна компетенція в свою чергу
поділяється на країнознавчу компетенцію та лінгвокраїнознавчу.
Країнознавча компетенція включає в себе знання державного устрою країни,
економіки, географії, традицій та звичаїв країни, тощо. В свою чергу
лінгвокраїнознавча компетенція передбачає оволодіння особливостями
мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови, а саме жестами,
мімікою, інтонацією, тощо [3]. Вони обидві мають важливе значення у
підготовці майбутніх працівників сфери туризму.
Туризм і соціокультурна компетенція взаємопов‘язані. Подорожуючи та
отримуючи знання про іншу країну людина формує свою соціокультурну
компетенцію. В свою чергу соціокультурна компетенція, а отже вже здобуті
знання сприяють тому, що людина здійснить подорож у певну країну.
Сукупність знань, що формують соціокультурну компетентність є дуже
важливою та необхідною для кожного працівника туристичної сфери. Робота
цієї сфери передбачає, що працівник має володіти повними знаннями про
країну, її державний устрій, політичну та економічну ситуацію, географічне
положення, а також її культуру, звичаї, традиції, норм поведінки та етикету
громадян цієї країни. При обслуговуванні працівник має вільно володіти
цими знаннями і надати їх клієнту. Це зменшує кількість випадків, під час
яких через необізнаність турист може опинитися у неприємній ситуації,
наприклад – непорозуміння туриста з місцевим населенням. Таким чином,
клієнт буде задоволений поїздкою, а це позитивно впливає на подальшу
роботу туристичного підприємства.
Ми вважаємо, що краще за все соціально культурна компетенція
формується під час перебування у країні, яку вивчають, або у середовищі,
умови якого наближені до умов цієї країни. Особливо під час вивчення двох
іноземних мов, що стало невід‘ємною частиною сучасної професійної
підготовки фахівців туристичної галузі, та посилило мотивацію до
вдосконалення особистої компетенції [2]. Саме на лекційних та практичних
заняттях з іноземних мов, у вищіх закладах освіти можна створити ефект
присутності у певній країні, за рахунок спілкування мовою цієї країни,
включення матеріалів для освітнього процесу, за допомогою яких студент
може ознайомитись з країною, її традиціями та звичаями.
Отже, можна зробити висновок, що на етапі підготовки працівників
туристичної сфери соціокультурна компетенція краще за все формується під
час занять з іноземних мов.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ В РЕКЛАМІ
Сучасний світ уже не можна уявити без реклами, яка супроводжує нас з
екранів телевізорів, в мобільних телефонах, на вуличних біл-бордах, у
транспорті та на дисплеях комп‘ютерів. Реклама стає невід‘ємним елементом
нашого життя.
Реклама перетворюється на чітко визначену психологічну технологію та
використовується для досягнення результатів в торгівлі, економіці, а також у
соціально-політичний сфері. Особливістю реклами є те, що вона може
впливати на світоглядні позиції особистості, навіть змінювати її поведінку.
Тому реклама як інструмент маніпуляції на сьогоднішній день досліджується
багатьма науковцями. Варто звернути увагу на таких дослідників як О.О.
Титаренко, Л.М. Федотов, О.А. Феофанов, Г. Маркузе, Д. Огілві тощо, що
зробили значний вклад при дослідженні даної проблеми.
Головним завданням реклами є продаж товарів та одержання прибутку,
яка застосовує певні маніпуляції по відношенню до споживача. Маніпуляція
є видом психологічного впливу яка приховано впливає на людські наміри, що
можуть не збігатися з реальними бажаннями. Таким чином значна кількість
психологічних впливів у рекламній діяльності є певною формою маніпуляції.
Позитивним буде результат лише тоді, коли споживач сприйматиме
рекламне звернення як свою особисту думку.
Більшість науковців суголосні у тому, що у рекламі значну роль
відіграють психологічні чинники і виділяють п‘ять своєрідних «центрів
тяжіння», а саме: «формат повідомлення, внутрішній світ споживача, органи
чуття людини, логіка побудови рекламного повідомлення і форми подання
статистичних даних» [0].
На сьогоднішній день реклама відіграє не тільки роль інформуючого
засобу, але й такого, що здатен впливати та змінювати підсвідомість людини.
Вона нав‘язує певні стереотипи мислення, стандарти життя, шаблони щастя
та краси, що не може не відображатися на людині. Тобто з часом людина,
переглядаючи рекламу, може думати, що без якоїсь речі вона буде відчувати
себе нещасливою тощо. Тобто це і є маніпулювання свідомістю споживачів
через рекламу. Маніпулювання може бути не лише негативним, але й
позитивним.
Маніпуляція – це психологічний прихований вплив на свідомість
суспільства. Маніпуляція як різновид соціального управління має такі
ознаки:
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1) відсутність усвідомлення факту управління з боку об‘єкта управління;
2) прихованість справжніх цілей та інтересів суб‘єкта управління;
3) особиста зацікавленість або користь суб‘єкта управління.
Інакше кажучи, маніпуляція є використанням об‘єкта управління
суб‘єктом у власних інтересах таким чином, що відбувається підміна
інтересів об‘єкта інтересами суб‘єкта без усвідомлення першим цього факту
[0].
Досить багато рекламістів використовують у створенні рекламного
звернення маніпуляцію, адже їхнє завдання переконати людину купити
товар. Тобто це можуть бути різні види, форми чи способи маніпулювання
через рекламу.
Досить поширений прийом, який використовують рекламісти,
називається «брак часу». Основною його ціллю є створення у споживачів так
званого психозу, в якому він поспішає купувати продукцію, що
рекламується. У такому рекламному зверненні можуть використовуватися
такі слова: «Тільки сьогодні!», «Знижки на все до 70%!», «Шалені знижки!»,
«Розпродаж!», «Встигни придбати!» тощо.
Також у поєднанні з цим прийомом використовується інший спосіб –
спосіб контрасту: «Найкраще знайдете лише у нас!». Це так зване
інформаційно порожнє протиставлення, оскільки покупець не знає з чим
порівнюється той чи інший товар.
Наступним способом маніпуляції є «апеляція до прогресу». Даний
прийом супроводжуються такими словами: «Новий дизайн», «Нова
упаковка», «Новий смак» тощо. Мета цього способу – використання цікавості
споживача, а також позиціювання виробника як такого, що постійно
прогресує.
Другий прийом – «перемога над іншими». У даному прийомі
використовуються такі слова: «На відміну від інших», «Ще довше», «Краще»
тощо. Це може бути як реклама простого бюджетного миючого засобу, так і
рекламування дорогої машини, в яких показано, що даний товар кращий за
будь-який інший.
Авторитет. Головна ідея цього прийому – залучення до рекламування
відомих особистостей, тобто співаків, акторів, різних блогерів тощо, для
збільшення продажів та залучення нових покупців. Адже, якщо рекламує
товар твій кумир, ти будеш до нього прислухатися і вірити йому.
Інший прийом – «шантаж, залякування». Це один із методів, що навіює
страх через подачу інформації. Тобто це може бути спроба нав‘язати людині
думку, що вона просто нуль без товару, що рекламується.
«Не будь вигнанцем» − прийом, який часто використовується у рекламі.
Ідея, мета цього способу – поширення страху вигнанця. Маніпулятор
використовує слабкість психіки людини, нав‘язуючи те, що всі вже придбали
товар, користуються ним, а ви ще досі залишаєтеся в меншості.
Патріотизм – використання характерних слів, національних образів,
героїв. Показання в рекламі національного сильного духу, боротьби та
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об‘єднання. Слова, що можуть використовуватися при такому прийомі:
«Україна», «Наше. Рідне», «Козацька сила» тощо.
У рекламі часто використовуються труїзми – відома істина, дещо
банальність. Тобто застосування таких фраз: «Усі батьки люблять своїх
дітей», «Усі жінки купують це» тощо.
Використання так званих «хитрих слів» − «всього лише», «тільки 499
грн».
Отже, реклама – це один із засобів через який можна маніпулювати та
впливати на людську свідомість, тому рекламісти часто вдаються до таких
хитрощів. Як показує практика, прийоми маніпуляції, що застосовуються у
рекламних зверненнях, є досить дієвими, оскільки продукція, що
рекламується за допомогою психологічного впливу, збувається швидше.
Тобто це може означати, що велика частина людей все ж піддаються
маніпуляціям реклами, тобто є її жертвами.
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СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ»
Термін «підтекст» є часто вживаним у різних науках: мовознавстві,
психології, мистецтвознавстві, філософії, політології тощо. Останнім часом
ним активно оперують також у сфері літературознавства, а про його
надзвичайну функціональність свідчать іномовні аналоги: англійський –
implied meaning, німецький – subtext, французький – non-dit, італійський –
senso nascocto, польський – podtekst [7, с. 330].
У різному обсязі підтекст ставав предметом розгляду багатьох
дослідників, таких як І. Арнольд, І. Гальперін, Л. Голякова, К. Долинін, Л.
Ісаєва, Л. Кайда, А. Камчатнов, Г. Колшанський, В. Кухаренко, Є. Леліс, А.
Матчук, В. Миркін, В. Назарець, Т. Сільман, Д. Урнов та ін. Незважаючи на
це, дотепер термін «підтекст» залишається одним з невизначених і
неоднозначних, а теорія підтексту знаходиться на етапі свого становлення.
Розглянемо
найуживаніші
визначення
терміна
«підтекст»,
закцентувавши свою увагу на розумінні його сутності.
Насамперед підтекст осмислюють як прихований смисл:
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‒ «прихований смисл висловлення, що випливає із співвідношення
словесного значення з контекстом і особливо – мовною ситуацією» [4, с.755];
‒ «прихований, неявний смисл висловлювання або тексту» [6, c. 277];
‒ «…прихований, неявний смисл, що не збігається з прямим смислом
тексту» [5, c. 284];
‒ «прихований внутрішній зміст, висловлювання, пов‘язаний зі
словесним формулюванням, наявність якого підтверджують жести, міміка,
паузи» [3, c. 216].
Також існує інший підхід, згідно з яким підтекст осмислюється в якості
інформації:
‒ «…імпліцитна інформація, яка існує на рівні глибинної структури
тексту, яка експлікується у вигляді прирощення смислу окремих одиниць
тексту на рівні поверхневої структури» [1, c. 49];
‒ «…естетична інформація, яка не виражена сукупністю значень мовних
одиниць, тобто безпосереднім змістом художнього тексту» [7, c. 173].
Розуміння прихованої інформації, на думку І. Р. Гальперіна,
відбувається завдяки «здатності одиниць мови породжувати асоціативні та
конотативні значення, а також завдяки здатності речень всередині змістовофактуальної інформаціїї прирощувати смисли» [2, с. 28]. В. С. Виноградов
вважає, що розуміння підтексту можливе завдяки «матеріальним мовним
індикаторам», які належать до різних мовних рівнів. Імпліцитна інформація
виражена у слові, словосполученні або в реченні, уривку.
Важливу роль у сприйнятті підтекстової інформації відіграють фонові
знання. В. С. Виноградов, розглядаючи це явище в аспекті
перекладознавства, детально описав особливості створення тексту-перекладу
з урахуванням зв'язку між фоновими знаннями та сприйняттям імплікатур
[1, с. 17]. Однак цей зв'язок має важливе значення під час декодування
прихованої інформації не тільки в межах перекладознавства, але й у масмедійному дискурсі, інтерпретації художніх текстів тощо.
Знання соціально-політичної ситуації в країні і світі, економічних
процесів, модних тенденцій, нових технологічних розробок тощо дають
змогу реципієнту правильно зрозуміти прихований зміст повідомлення.
Якщо він не володіє цією інформацію, то підтекст буде загублений.
Розглянемо приклад рекламного тексту: Про нього намагаються
замовчувати, оскільки дехто його дуже боїться. Meizu Pro 5 об'єднав у собі
усі новітні технології й міць. Міць, якій немає рівних сьогодні. Meizu Pro 5
вселяє страх лідеру, адже йому доведеться дуже добре посунутися. Meizu
Pro 5 – найпотужніший смартфон року, і це – яблучний вирок. Оскільки
законодавство України забороняє неправомірне використання порівняння у
рекламі, використання підтексту у рекламних повідомленнях є достатньо
поширеним прийомом. У прикладі ми бачимо, що підтекстова інформація
виражається в словах «дехто», «лідер» та словосполученні «яблучний вирок».
Вона розкривається поступово: лексема «дехто» привертає увагу адресата та
змушує його замислитись над тим, на кого натякають у повідомленні;
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лексема «лідер» дає зрозуміти адресату, що мається на увазі;
словосполучення «яблучний вирок» (з англ. apple – яблуко) остаточно
підтверджує здогадки про те, що у повідомленні йдеться про продукцію
компанії «Apple». Для того, щоб комунікативну мету було досягнуто і
адресат зрозумів підтекст повідомлення, він має володіти фоновими
знаннями про те, що серія смартфонів iPhone, розроблена корпорацією
«Apple», є лідером на ринку мобільних технологій [8, с. 17].
Розглянувши важливі аспекти природи підтексту можемо дійти
висновку, що підтекст – це прихований смисл художнього твору, який
свідомо чи підсвідомо створюється автором і відтворюється читачем,
наділяючи твір особливою художньою енергією. Таким чином, огляд
різноманітних підходів до феномену підтекст, їх узагальнення та осмислення
дозволили встановити особливості та специфіку його природи та визначити,
що підтекст – це прихований смисл художнього твору, що свідомо чи
підсвідомо створюється автором і відтворюється читачем, наділяючи твір
особливою художньою енергією.
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АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
На сьогодні кіноіндустрія займає вагоме місце в нашому житті, а фільми
стали його частиною. Значною популярністю користуються зарубіжні
кінематографічна та анімаційна продукції. З огляду на це значна увага
приділяється теле/відеоперекладу, кіноперекладу, медіаперекладу або
екранному перекладу, усі з яких об‘єднує поняття аудіовізуального
перекладу, що є однією з наймолодших галузей перекладознавста.
Наразі кожен має можливість ознайомитись з кінопродукцією різних
країн будь-якою мовою, що зумовлює полягає актуальність дослідження
аудіовізуального перекладу.
Вивченням відносно нової галузі перекладознавста присвячені роботи
вітчизняних та іноземних дослідників: М. Вербицької, В. Горшкової, Г.
Готліб, Г. Люкен, Л. Перес-Гонсалес, П. Райх, Л. Терещенко.
Незважаючи на те, що існування аудіовізуального перекладу
починається з моменту виникнення кінематографу, до сьогодні він не
отримав достатнього наукового обґрунтування як особливий вид
перекладацької діяльності.
Виділяють чотири основні види аудіовізуального перекладу: дубляж,
субтитри, синхронізація та закадровий переклад (табл.1) [2].
Таблиця 1
Види аудівізуального перекладу
Вид
аудіовізуального
перекладу

Субтитри

Дубляж

Особливості
На роботу перекладача впливають
обмежений
простір
для
тексту
субтитрів, час, відведений для вставки і
видалення субтитрів і останнім, але не
менш важливим, є формат субтитрів.
Крім того, фахівець повинен брати до
уваги середню швидкість читання
глядачів.
Переклад повинен бути природним і
достовірним. Виконаний переклад має
відповідати рухам губ актора, що
говорить з екрану, наскільки це
можливо, особливо, коли актора
показують крупним планом. Зазвичай
при такому перекладі співпрацюють
декілька спеціалістів, один з них робить
переклад, а інший переписує його для

Етапи
а) переклад,
б)підготовка субтитрів.

а)розпізнавання
(виявлення особливостей
мовлення та шумових
ефектів),
б)переклад
(підготовкалітературного
перекладу тексту
діалогу),
в)синхронізація
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Синхронізація

Закадровий
переклад

того, щоб як найбільш наблизити його (підготовка
тексту
з
до рухів губ актора на екрані.
урахування рухів губ),
г) озвучування.
Спочатку основний принцип перекладу а)визначення часу початку
полягав в абсолютній синхронізації та завершення репліки,
субтитрів з промовою. Субтитри б)переклад,
з‘являлись в той самий момент, коли в)підготовка субтитрів
починалося висловлювання і зникали у
момент
коли
висловлювання
закінчувалося. Але на сьогодні є
суперечки
щодо
моменту
появи
субтитрів. Було прийнято, що слід
дотримуватися тільки синхронізації
субтитру з початком висловлювання.
Він є найбільш прийнятним та дешевим. а) переклад
При цьому перекладі справжній голос б) озвучування.
чути під перекладеним варіантом, який
зазвичай, але не завжди, починається
після прослуховування декількох секунд
мови оригіналу і закінчується на кілька
секунд раніше. Синхронізація руху губ
актора з текстом не так важлива як
синхронізація тексту з зображенням, це
робиться для того, щоб створити деяку
ілюзію достовірності.

Більшість дослідників вважають, що дуже складно визначити, який з
видів аудіовізуального перекладу кращий, проте існують три чинники, що
впливають на вибір виду [1]:
1) економічні причини;
2) тривалість виготовлення продукту;
3) очікування, бажання та можливості аудиторії.
Вибір виду аудіовізуального перекладу в деяких країнах склався
історично. У Франції головним чинником вибору дублювання вважається
фанатичне ставлення французів до своєї мови. Французи виступають за
чистоту своєї мови й не бажають погоджуватися на втручання інших мов
навіть з екрану.
Причиною вибору дублювання в Німеччині, Італії та Іспанії став саме
фашистський режим. Диктатори цих країн вважали, що сприйняття своєї
мови на слух підтверджує її важливість і сприяє укріпленню національної
свідомості.
Субтитрування характерне для таких країн, як Голландія, Норвегія,
Швеція, Данія, Греція. Двомовність Бельгії стала головною причиною
субтитрування, так як виготовлення вох варантів дубляжу є затратним
фінансово і потребує більше часу.
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Такі країни, як Україна, Польща, Росія використовують закадровий
переклад. Закадровий переклад вважається найдешевшим видом перекладу
фільмів у порівнянні з дублюванням та субтитруванням, адже підготовка
такого виду перекладу вимагає менше коштів, часу, людей.
Притаманною рисою вітчизняного закадрового перекладу є
двоголосність, при якій усі чоловічі голоси озвучує чоловік, а всі жіночі −
жінка, проте, інколи зустрічається й третій голос для озвучування дитячого
голосу. При транслюванні російськомовних фільмів, викристовують
субтитрування. Досить поширеними субтирти є в Інтернеті для перегляду
нових серій серіалів. Часто вони є аматорськими, але це дозволяє
якнайшвидше дати глядачу можливість переглянути новинку [1].
Оскільки обсяг аудіовізуальної продукції зростає щорічно в
геометричній прогресії, далеко не всі продукти потрапляють до рук
професіоналів. Поширення аматорського дубляжу й субтитрів призвело до
того, що в деяких країнах, насамперед у Китаї, Японії, Південній Кореї,
перед релізом офіційно перекладеної версії фільму з‘являються кілька
аматорських варіантів, якість яких дуже різниться, але здебільшого є
надзвичайно низькою. Це пов‘язане з особливостями формату, що
перекладається (без монтажних листів часто іде запис ―на слух‖), і з
професійним рівнем самих перекладачів. До таких сумнівних продуктів
відносять і результат ―краудсорсингу‖ (crowdsourcing), коли переклад
здійснюється кількома волонтерами, котрі можуть взагалі не мати
професійної освіти чи досвіду [3].
Таким чином, ми з‘ясували, що існують чотири види аудіовізуального
перекладу: дубляж, субтитри, синхронізація та закадровій переклад. Ми
розмежували особливості різних видів перекладів та охарактеризували їх.
Виділили етапи здійснення та виявили основні труднощі здійснення того чи
іншого виду аудівізуального перекладу. Розглянули історичний аспект в
поширенні видів аудіовізуального перекладу, визначивши, що в Україні
найбільш поширеним є закадровий переклад.
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FEATURES OF TRANSLATION OF ENGLISH TERMS IN TEXTS
ON ECONOMICS AND BUSINESS
Economy and business have a close relationship with human beings and
human society. These two terms so important an aspect of people‘s life that in
everyday speech people inevitably speak of economy and business and related
topics. These terms such as stock, equity, insurance, interests, GDP, financial
deficit, budget, demand, supply, contracts, business plan, financial statement and
accounting report are very familiar to English-speaking people and used in their
daily life from time to time.
Questions related to the analysis of terms in terms of their word formation,
structure, semantics and motivation, were investigated by such domestic and
foreign linguists as: V. G. Hak, B. N. Golovin, S. V. Grinov, V. P. Danilenko, T.
L. Kandelaki, I. S. Kvitko, T. R. Kiyak, V. M. Leychik, D. S. Lotte, E. F.
Skorokhodko, and others.
The thesis aims to study English economic and business discourse from the
theory of translation point of view.
Terminology is a general word for the group of specialized words or
meanings relating to a particular field, and also the study of such terms and their
use [3], this also known as terminology science.
Terms are words and compound words or multi-word expressions that in
specific contexts are given specific meanings – these may deviate from the
meanings the same words have in other contexts and in everyday language.
Terminology has gradually become rather an interdisciplinary and
transdisciplinary discipline. It has been linked to a range of subdisciplines, from
lexicology, semantics, cognitive linguistics, sociolinguistics, communication, to
philosophy and language planning. The following definitions of terminology can
be distinguished:
- the set of practices and methods used for the collection, description and
presentation of terms;
- a theory, i.e. the set of premises, arguments and conclusions required for
explaining the relationships between concepts and terms which are fundamental for
a coherent activity in frames of the above given definition
-a vocabulary of a special subject field [2].
Today, economic and business translation is one of the most sought-after
services in the translation market. In order to be able to translate texts correctly, a
translator must not only have a good command of the language, but also be
familiar with the theory of economic knowledge, the specifics of the written
statement of the official financial documents, as well as the basic requirements for
financial reporting in different countries.
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Translators who work on business documents must not only have native-level
fluency in the languages in which they work, but understand the legal and fieldspecific terminology used in the documents.
Economic translation is an interdisciplinary area of research and professional
practice that draws chiefly on translation studies (TS), economics, linguistics and
communication studies [4].
If we are talking about base and domain knowledge so economic translation is
related to economics and underlying overlapping concepts – business, economy,
trade and commerce – that lend their name to it. Economic translation draws on
business communication and an academic discipline.
Economic translation involves working with such documents as various
agreements and contracts, marketing researches and presentations, economic
substantiations and business plans, insurance documents and agreements on
funding of projects, auditors' reports and statements, financial reports, accountancy
balances, profit and loss statements as well as other documents used in
international economic activity.
Business translation covers a broad variety of genres, from highly controlled
and regulated genres, such as annual reports, investor prospectuses, financial
statements and articles of association, to ritualised and relatively fixed genres, such
as application letters, earnings forecasts, corporate social responsibility reporting,
performance appraisals, mission statements and press releases, and, finally, to
dynamic, much less predictable and creative genres, such as CEOs‘ speeches,
advertisements and corporate homepages.
Very often these are hybrid, multimodal and multifunctional genres, the
communicative purpose of which is not only informative but also operative with
the persuasive content – for example, to promote a positive image of the company,
to affect consumers‘ behaviour and to drive sales.
For example: a good business plan is important for financing, for finding
partners, and for securing investors–in short, your business plan is essential for the
future success of your company. That's why, the translation must be accurate,
meaningful, understandable, specific, and convey the same idea that is written in
the original language [1].
To improve their skills, business translators must try as much as possible to
develop their attention to details. There are several techniques that one might use
to achieve this.
First of all, reading books and academic journals about business translation is
a good way to improve your skills. This way you learn from other people‘s
experience and mistakes, which helps you avoid similar situations. Reading
business journals all the time gets your brain used with the terminology and the
numbers, so your work will become much easier.
It is important to focus on the terminology, but in the case of business
translation one must not forget about the numbers. They are important and they
must not be ignored in order to avoid mistakes.
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There is also literature available on common mistakes and techniques that
help you achieve impeccable translations. These are great for those who haven‘t
got a lot of experience. Thus, we have all the reasons to say that a business
translator must be an avid reader as well.
So, from the above, we can understand the significance of translating
economic and business terms. Different texts require distinct translation criteria. In
the translation of economic and business terms we are supposed to think about
normalization in technical words and specialization in common expressions. For
getting a good translation, what a translator needs do is to constantly accumulate
specialized knowledge and keep having translation practice.
The translation of economic and business texts by default involves a large
amount of digital calculations, graphs, formulas. Economic and business
documents are saturated with diagrams, charts and tables. This information also
needs to be translated by a highly qualified specialist. Even a slight blunder, a
small mistake, can distort the contents of the document.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ
ФІЛЬМОНІВ
Проблема перекладу назв фільмів не є новою в сучасному
перекладознавстві. Назва фільму є своєрідним індикатором сюжетної лінії,
вона в багатьох випадках спрямовує глядача на основну проблематику
картин і в стислому форматі відтворює основну ідею картини.
Сучасна дефініція терміна «фільм» є досить широкою. Фільми
створюють із різною метою, вони можуть мати розважальний, навчальний,
просвітницький та інший характер. Фільми є продуктом культурної
діяльності. Вони створені певними народами i відображають особливості
культур. Фільми є впливовим засобом передання цінностей, ідей та
інформації. Особливої уваги в перекладацькому плані потребують назви
кінофільмів. Назва фільму відіграє важливу роль у розумінні жанру фільму,
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встановлює зв‘язок між назвою та змістом, привертає увагу потенційного
глядача своєю оригінальністю.
Через це, аналізуючи процес відтворення назв фільмів у мові перекладу,
постає низка актуальних на сьогодні питань, що стосуються таких
перекладацьких проблем, як: типи еквівалентності, інтерференція, мовні
помилки, вибір перекладацької стратегії, лінгвопрагматичні аспекти
перекладу та ін. [2; 3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що проблема
перекладу фільмонів (назв фільмів) привертала увагу не одного дослідника.
До неї зверталися такі науковці, як О. Александрова, О. Бабенко, К.
Бальжінімаєва, З. Громова, Т. Лук‘янова, А. Полякова, К. Панова, І.
Воронцова та інші.
У цих працях неодноразово наголошувалося на тому, що заголовок Ғ це
спосіб дати глядачеві можливість із першого погляду зорієнтуватися, чи
треба дивитися цей фільм, чи ні. Виходячи з цього, для заголовку має бути
характерна точність вираження сенсу фільму, тобто ясність і простота форми,
він повинен бути зрозумілий кожному. Привертаючи увагу глядачів, будьякий заголовок фільму повинен легко сприйматися, читатися без труднощів
[4]. Заголовок одночасно виконує наступні функції: 1) сигнальну (привертає
увагу читача); 2) інформативну (дає уявлення про фільм); 3) змістовну
(передає основну тему або ідею) Ғ обумовлює зв‘язок заголовка з усім
змістом фільму [4].
Переклад назви фільму Ғ це окрема перекладацька проблема, яка
спричиняє появу суперечок стосовно того, яку стратегію обрати для
адекватного перекладу. Варто зазначити, що назва фільму виконує функцію
стиснення змісту всього фільму в коротку фразу, яка повинна надати
потенційному глядачеві необхідну інформацію стосовно жанрової специфіки
кінострічки та її змісту. Тож перекладач повинен враховувати ці аспекти, що
вимагає від нього певних екстралінгвістичних знань
Для досягнення бажаного успіху перекладачеві необхідні не тільки
чудове володіння іноземною і рідною мовами, а й фонові, екстралінгвістичні
знання. Крім того перекладач повинен володіти хорошими творчими
здібностями і інтуїцією.
Іноді відбувається так, що назва, здавалося б, перекладена правильно, і
складно знайти більш вдалий варіант перекладу, але виникає відчуття
дискомфорту, ніби щось «не так». Це трапляється, коли помилка полягає в
недотримані стилістичної єдності оригінальної назви і перекладного аналога,
тобто стиль перекладеної назви не відповідає стилю оригінальної назви.
У сучасному перекладознавстві виділяють три основні страгії перекладу
фільмонів: 1) прямий переклад із послідовним використанням транслітерації
та транскрипції (вона є ідеальною за відсутності в оригінальній назві
соціокультурних компонентів), напр.: It – Воно, The Dark Tower – Темна
вежа, Life – Життя; 2) трансформація назви із заміною або додаванням
лексичних елементів та видимою орієнтацію на рекламну функцію, напр. A
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Dog’s Purpose – Життя і мета собаки, The Institute – Інститут Роузвуд, My
Big Fat Greek Wedding 2 – Моє велике грецьке весілля 2, Voyage of Time: Life’s
Journey – Мандрівка часу; 3) заміна назви фільму, зумовлена через
неможливість передати прагматичний зміст вихідного тексту, напр.: Fist
Fight - Махач вчителів, Unlocked - Таємний агент, Ozzy - Велика втеча.
Отже, вибір стратегії перекладу фільмонів зумовлений декількома
чинниками, найголовнішими з яких виступають: вихідна назва фільму,
лінгвокультурне навантаження, жанр, глядацька аудиторія, маркетингові
стратегії.
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Специфікою інформаційної війни є комбінований характер. Основні
бойові дії ведуться в соціо-культурній сфері, включаючи: економіку, освіту,
ЗМІ, науку, охорону природи, силові відомства, органи управління
державою.
Для закріплення контролю застосовуються різні методи:
1. Економічний контроль за рахунком створення штучних фінансових
криз - вихід, отримання "пільгових" кредитів, які виділяються МВФ. Для
отримання кредиту треба виконати ряд зобов'язань, як правило, свідомо
нездійсненних. (Венесуела та ін. держави).
2. Приховання істотної інформації. Цей метод полягає в замовчуванні
інформації, що істотно впливає на ухвалення рішення або просто цікавої
суспільству. Монополія на цей метод належить, звичайно ж, державі. "Вона
потонула" - сучасніший приклад застосування того ж методу. У телеефірі цей
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метод застосовується при рекламі чудодійних ліків, про чиї побічні ефекти
рекламодавці повідомити забувають.
3. Інформаційне сміття. Цей метод полягає в тому, що, якщо сховати
зовсім потрібну інформацію не можна, її занурюють у величезний потік
порожньої інформації. "Де розумна людина ховає лист? У лісі". Так писав
Честертон досить давно, але принцип цей досі з успіхом застосовується в
інформаційних війнах. Якщо ви не хочете, щоб людина мала доступ до
якісної інформації, а приховати її не можете, забийте його інформаційні
канали сміттям. Звідси фактичне заохочення сміття в поштових скриньках,
спаму, телефонного обзвона з рекламними пропозиціями.
Сюди ж примикає велика кількість безглуздих репортажів і шоу на
телебаченні. Віщати потрібно багато годин, якісну інформацію робити важко,
ось і женуть, що потрапило.
Ідеальним прикладом застосування цього методу є щорічне спілкування
Президента з народом через засоби масової інформації. Заздалегідь
формується низка нешкідливих питань, на які Президент з явним
задоволенням готує просторові відповіді, а реальні питання не проходять
через кордони міліції [1].
4. Зміщення понять. Цей метод полягає в тому, що загальновизнаний
термін використовується не за призначенням, і його сенс в суспільній
свідомості зміщується.
5. Відвернення уваги. Цей метод полягає в тому, що увага людини, що
вибирає інформацію, притягується до незначимих подій, відволікаючи його
від істотних подій. Цей принцип узятий на озброєння жовтою (і не лише)
пресою для привертання уваги аудиторії до незначимих новин за рахунок
помітних заголовків і тим самим відвернення уваги від реально значимих
новин.
6. Застосування нічого не значущих понять. Цей метод полягає у
використанні понять, що знаходяться на слуху, але що не мають визначення,
і, по суті, що не мають сенсу. "Духовність" - класичний приклад. Взагалі
кажучи, бездуховних людей не буває. Чи є у виді під "бездуховністю"
неписьменність, невихованість, атеїзм або ще щось, незрозуміло.
Найймовірніше, що так таврується прихильність до позиції, відмінної від
позиції того, що говорить, але звучить красиво. Неперевершеним віртуозом
потоку безглуздої інформації був за часів свого генсекства М.С. Горбачов.
7. Негативна інформація сама себе продає, а за позитивну хтось повинен
платити. Цей метод полягає в тому, що негативна інформація отримує
пріоритет над позитивною. Він практично приведе до самознищення ЗМІ як
джерела інформації. Нагадаю, що у кінці 70-х ніхто ЗМІ за серйозне джерело
інформації не рахував, і навіть затятий дисидент Солженіцин з придихом
описував в "В крузі першому", як його герой умів витягати інформацію з
міжрядкових проміжків газети "Правда". Сьогодні за інерцією, отриманій в
епоху гласності, деяким здається, що зараз інформація в ЗМІ є. Поспішаю їх
розчарувати. Ніяка достовірна позитивна інформація, не пов'язана з
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державними органами, сьогодні в ЗМІ потрапити за визначенням не може.
Епоха джинси навчила працівників пера і камери, що за публікацію
позитивних відомостей з їх героїв можна (а, означає, і треба) брати гроші.
Достовірність інформації до цього процесу відношення не має і відкидається
в першу чергу [2].
Реальний випадок, коли бізнесмен замовив в популярній газеті
"Московський Богомолець" негативну статтю про свій бізнес, оскільки
розумів, що на позитивну ніхто не зверне уваги. Усе це до того, що реальну
позитивну інформацію на телебачення не пропхнеш за визначенням. За ефір
позитивної інформації потрібно платити, що у разі достовірної інформації практично нонсенс. З іншого боку, негативна інформація йде на ура і
безкоштовно. Вважається, що народу цікаво знати і бачити жахи катастроф,
стихійних лих і так далі.
8. Посилання на неіснуючі підстави. Цей метод полягає в тому, що
інформація представляється достовірною на основі, яка не має ніякого
реального сенсу. Шампунь хороший, тому що збільшує шовковистість
волосся на 34% - типовий приклад. Хто і як міряє шовковистість,
залишається на совісті рекламодавців, а звучить - красиво. Відомі випадки
формування професійних асоціацій з красивими назвами тільки для того, щоб
їх рекомендації прозвучали в рекламі. Ніякого реального тестування
властивостей продукту при цьому навіть не передбачається.
Окремого обговорення заслуговують рейтинги. Шахрайство, в них
закладене, помітно неозброєним оком. Постраждалих сторін дві - PR
бюджети великих компаній, що купуються на ці рейтинги (та і Бог з ними), і,
що набагато образливіше, ні в чому не повинні глядачі. Їм не лише
доводиться дивитися на усе теленеподобство, але і, крім того, роздумувати,
що ж з ними не так, якщо усім передача подобається, а їх вона коробить.
9. Інформаційні табу. Цей метод полягає в тому, що інформація з деяких
питань вважається забороненою за визначенням. Він відрізняється від
замовчування тим, що про наявність такої інформації усім відомо, але сама
вона ховається [3].
10. Пряма брехня. Цей метод полягає в поширенні інформації, свідомо
неправдивої навіть з точки зору її розповсюджувача. Особливо популярна так
звана "брехня в порятунок". Наприклад, народ не потрібно хвилювати
тисячью заручників, тому дамо цифру поменше. І так, інформаційнопсихологічна війна - американський винахід: спочатку як додатковий
інструмент до звичайної війни, а в наслідок як самостійна геополітична
стратегія, затяжна тривала невидима війна, здатна руйнувати держави
зсередини.
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ПЕРЕКЛАДУ КАЗКИ АЛАНА АЛЕКСАНДРА МІЛНА «ВІННІ-ПУХ»
Художній переклад є одним із проявів міжлітературної, відповідно, й
міжкультурної взаємодії. Проблема художнього перекладу неодноразово
привертала увагу представників літературознавства та лінгвістики.
Перекладна література, що потрапляє в культурний простір того чи іншого
народу, вступаючи у взаємні стосунки з його оригінальною літературою,
суттєво доповнює літературний процес, розширює його тематичні, естетичні
та жанрово-змістові межі. Основний комплекс проблем художнього
перекладу постає у ракурсі багаторівневої, складної інтерпретації
літературного твору не тільки як певним чином структурованого тексту, але
й як особливого типу художнього дискурсу, пов‘язаного з поза текстовою
реальністю.
Теоретики перекладознавства та літературознавства Б. Гаспаров,
Д. Дюришин, Р. Зорівчак, Л. Коломієць, В. Коптілов, М. Лановик, М. Стріха,
О. Чередниченко та ін. розглядали художній переклад як поєднання
культурологічних чинників, які сприяють виявленню смислової реальності
художнього тексту, яку потрібно донести при перекладі.
Метою нашого дослідження є дослідження лінгвостилістичних
особливостей художнього перекладу казки А. Мілна «Вінні Пух».
Художній переклад відтворює оригінал засобами мови перекладача.
Особливостями адекватного перекладу є відтворення специфіки самого
тексту та його національно-культурна адаптація. Перекладачеві необхідно
враховувати всі особливості художнього твору для якісного перекладу.
Особливо великої уваги до тонкощів художнього перекладу потребують
твори для дітей, зокрема казки [1, с. 26 ].
Окреме місце в жанрі художньої прози займає англійська авторська
казка, яка має свої специфічні жанрові характеристики і викликає великий
інтерес не тільки у читачів, але і у дослідників. Не стала винятком і казка
А. Мілна про ведмежа Вінні-Пуха. Тільки завдяки перекладу, світу став
відомий ведмедик Winnie-the-Pooh, якому і присвячена ця робота. Winnie-the
Pooh – персонаж оповідань англійського письменника Алана Олександра
Мілна, прототипом якого стала улюблена іграшка його сина. Всього було
написано двадцять історій про ведмежа, які стали двома книгами по десять
історій в кожній [3, с. 66].
Однією з проблем перекладу цієї казки є те, що перекладач має не
стільки перекласти дослівно, але й іноді перефразувати, переказати головну
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думку, яка має бути правильно донесена до читача. Тобто перш за все
перекладач має зрозуміти концепцію автора, стати його співавтором для того,
щоб твір залишився авторським [4].
Книги Алана А. Мілна наповнені великою кількістю каламбурів та
іншими видами мовної гри, для якиї типовим є спотворення «дорослих» слів
(як приклад візьмемо сцену діалогу Сови з Пухом), виразів, запозичених з
навчальних текстів, реклам тощо. Витончена гра на основі фразеології,
мовної неоднозначності (іноді більш ніж двох значень слова) не завжди
доречна для дитячої аудиторії, проте високо цінується дорослими.
Також до числа прийомів дилогії А. Мілна можна віднести прийом
«значимої порожнечі» і гри з різними фікціями: в «Протиріччі» (передмова
до другої частини) йдеться про те, що майбутні події лише наснилися
читачеві; Пуху приходять на думку «великі думки ні про що», в свою чергу
Кролик відповідає йому, що вдома немає «зовсім нікого», П‘ятачок описує
Слонопотама – «велика штука, як величезне ніщо». Такі мовні ігри
розраховані також і на дорослу аудиторію [2].
Проаналізувавши деякі варіанти перекладу казки «Вінні-Пух»
А.А. Мілна, можемо зробити висновок, що більшість перекладачів
послуговуючись різними лексичними одиницями точно передають зміст.
Однак україномовний переклад Л. Солонька та російськомовний варіант
Б. Заходера більше схожі на перекази, ніж на переклади. Перекладачі
намагалися більше адаптувати текст до своїх культур, тому замінені деякі
лексичні одиниці, проте казка залишається казкою, тобто стилістично текст
відповідає дитячій аудиторії. Низка дослідників вважає, що В. Вебер
представив найбільш точний переклад, який відтворює певні культурні
особливості оригінального твору та специфічні поняття. Перекладач
використав найточніші лексичні одиниці та передав оригінальність мови
автора. Переклад В. Руднєва найбільш неоднозначний, використана лексика
згрубіла, суха, іноді термінологічна, наукова. Стилістично такий переклад
більше нагадує наукову роботу, аніж дитячу казку.
Таким чином, у рамках сучасного перекладознавства основною рисою
адекватного відтворення тексту цільовою мовою є рівноцінна передача
повідомлення автора. Як засвідчує проведене дослідження, А. Мілну
властива специфічна лінія будови тексту, яка, в свою чергу, є відображенням
авторської семіосфери і, безумовно, культурного контексту, в якому
створювався художній твір.
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СПЕЦИФІЧНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Інформаційна війна як особливе явище в міжнародних відносинах і
світовій політиці придбав видну роль з розвитком телекомунікаційних
систем. Це пов'язано з третьої промисловою революцією (інформаційною) і
становленням інформаційного суспільства, повсюдною комп'ютеризацією, а
також залученням все більшої кількості людей в обмін, розповсюдження і,
власне, створення інформації. Існує безліч підходів до розгляду
інформаційного суспільства, якими характеристиками воно володіє, чи існує
воно взагалі, але, незалежно від того, інформація на сьогоднішній день
займає одну з головних позицій в сучасному світі.
На сьогоднішній день залежно від наукового інтересу та предмету
дослідження, стосовно ведення інформаційних війн, у науковому пошуку
вітчизняних і зарубіжних учених виділяються таких як, В.Г. Крисько, Г.Г.
Почепцов, О.К. Юдін, В.М. Богуш, Г.В. Грачов, І.К. Мельник, О.А. Матеюк,
А.І. Черняк, О.В. Литвиненко.
Інформаційна боротьба ведеться не тільки в ході військового конфлікту,
але ж ще задовго до його початку та після завершення. На етапі підготовки
до збройної боротьби заходи інформаційної боротьби проводяться в першу
чергу на державному рівні з метою створення бажаних воєнно-політичних та
економічних умов для початку агресії. З іншого боку, вона є ефективним
засобом запобігання і стримування військових конфліктів.
Інформаційна боротьба набуває активного стратегічного характеру,
ведеться без обмежень у просторі та часі та характеризується економічною
доцільністю, нелетальністю дії та високою ефективністю щодо досягнення
воєнно-політичної мети.
Мета інформаційної війни – послабити моральні і матеріальні сили
супротивника або конкурента та посилити власні. Вона передбачає заходи
пропагандистського впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній
галузях.
Інформаційна війна – це атака інформаційної функції, незалежно від
засобів, які застосовуються.
У веденні стратегічних інформаційних війн застосовується специфічна
зброя. Ця зброя не наносить фізичної шкоди, але може призвести до
справжньої війни.
Інформаційна зброя – сукупність спеціалізованих (фізичних,
інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів
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тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій або служб
інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів.
Основна дія інформаційної зброї – блокування або спотворення
інформаційних потоків та процесів прийняття рішень супротивника.
За об'єктами впливу інформаційну зброю можна поділити на два
основних класи:
1. Інформаційно-технічна зброя, що впливає на інформаційні ресурси,
інформаційну інфраструктуру збройних сил, держави в цілому.
2. Інформаційно-психологічна зброя, що впливає на моральнопсихологічний стан людини, соціальних та інших груп населення,
суспільства в цілому.
Інформаційна зброя може характеризуватись такими показниками, як
цілеспрямованість, вибірковість, розосередженість, масштабність впливу,
досяжність, швидкість доставки, комплексність впливу на людей, технічні
засоби і системи, можливість регулювання (дозування) "потужності" впливу
тощо. їй. притаманні такі особливості:
1.
скритність – можливість досягти мети без видимої підготовки та
об'явлення війни;
2.
масштабність – можливість нанести непоправного збитку, не
визначаючи національних кордонів та суверенітетів;
3.
універсальність – можливість багатоваріантного використання як
військовими, так і цивільними структурами країни, що нападає, проти
військових і цивільних об'єктів країни, яка підлягає нападу;
4.
економічність – вигідне для атакуючої сторони співвідношення
витрат, необхідних на розробку засобів впливу, і одержуваного при цьому
ефекту, порівняного з очікуваною катастрофою для країни, яка підлягає
нападу.
Для ведення інформаційної війни розробляються специфічні засоби, які
можуть бути оборонними і наступальними.
Потреба у створенні саме багаторівневої системи захисту пов'язана з
тим, що взаємозв'язок всіх перспективних інформаційних систем
передбачається здійснити через засоби єдиної для користувачів будь-якого
рівня глобальної комунікаційної мережі. Розробляються засоби (мережеві
шифратори, комплект програмних технічних засобів), які повинні будуть
забезпечувати перевірку законності доступу до інформаційних ресурсів,
ідентифікацію користувачів, реєстрацію всіх дій споживачів і персоналу з
можливістю оперативного і подальшого аналізу, а також необхідний рівень
конфіденційності.
За способами впровадження до складу інформаційних ресурсів
противника і впливу на них наступальні засоби програмно-технічного впливу
(ЗПТВ) поділяються на такі класи:
1.
«логічна бомба» - прихована керуюча програма, яка за певним
сигналом або у встановлений час приходить в дію, знищуючи або
спотворюючи інформацію, забороняючи доступ до тих чи інших важливих
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фрагментів керуючого інформаційного ресурсу або дезорганізуючи роботу
технічних засобів;
2.
«програмний вірус» - спеціалізований програмний продукт,
здатний відтворювати логічні бомби і впроваджувати їх дистанційно в
інформаційні
мережі
противника,
самостійно
розмножуватися,
прикріплятися до програм, передаватися по мережі;
3.
«троянський кінь» - програма, впровадження якої дозволяє
здійснити прихований несанкціонований доступ до інформаційного масиву
противника для добування розвідувальної інформації;
4.
нейтралізатор тестових програм, що забезпечує збереження
природних і штучних недоліків програмного забезпечення (ПЗ);
5.
навмисно створені, приховані від звичайного користувача
інтерфейси для входу в систему, що вводяться в ПЗ розробниками з
корисливими чи диверсійно-підривними цілями;
6.
малогабаритні пристрої, здатні генерувати електромагнітні
імпульси високої потужності, що забезпечує виведення з ладу
радіоелектронної апаратури.
Як першочергових об'єктів застосування ЗПТВ з точки зору нанесення
максимально можливого збитку можуть розглядатися інформаційні елементи
систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору,
пунктів управління вищої ланки і обслуговуючих їх обчислювальних центрів
і вузлів зв'язку. У мирний час подібного роду вплив може надаватися на такі
важливі для держави цілі, як банківська система, система управління
повітряним рухом, а також психологічний вплив на населення держави супротивника (особливо в прикордонних районах) за допомогою засобів
радіо- і телевізійного мовлення.
Отже, складність інформаційної війни обумовлена багатогранністю
проявів інформації та інформаційних процесів. Інформаційно-технологічна
дія специфічних засобів надає віртуальний вплив на бази даних і канали
передачі інформації. Однак незалежно від об'єктів і використовуваних коштів
результат завжди носить матеріальний характер – більш або менш
віддалений за часом деструктивний вплив на інформаційну інфраструктуру
держави і її політичну систему.
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СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Скандинавська ходьба – особлива методика ходьби, із використанням
спеціальних палиць. Історія її виникнення нараховує вже близько 90 років. За
однією із версій, ходьбу з палицями почали практикувати фінські лижники в
1930-1940х роках які прагнули підтримувати свою фізичну форму у
безсніжний період [3].
За фізіологічним впливом на організм людини скандинавська ходьба
належить до ефективних циклічних вправ аеробної спрямованості й може
бути застосована як для збільшення обсягу рухової активності, так і для
корекції факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань,
покращення функцій дихання і кровообігу, опорно-рухового апарату, обміну
речовин. Позитивний вплив скандинавської ходьби на організм людини має
ряд переваг, а саме:
- комплексний вплив на тонус і загальний стан організму;
- одночасне і рівномірне тренування верхніх та нижніх груп м'язів;
- усунення больових синдромів в різних відділах хребта;
- усунення м'язових спазмів;
- покращення кровопостачання, включаючи мозкове;
- активізація діяльності мозку і серця;
- нормалізація тиску та рівня цукру;
- нормалізація серцево-судинної системи;
- покращення координації, почуття рівноваги;
- спалювання калорій, збільшення витрати енергії;
- реабілітація людей з проблемами опорно-рухового апарату [1].
Заняття скандинавською ходьбою не мають вікових і сезонних
обмежень і застосовуються як засіб рухової активності і оздоровлення різних
груп населення, втому числі студентської молоді. Результатами науковців
доведено позитивний вплив на психологічний стан людини і збільшення
витривалості м‘язів. Такі заняття рекомендовані як засіб реабілітації людей із
кардіоваскулярною патологією, тому заняття скандинавською ходьбою
використовується в оздоровчих закладах як спосіб фізичної реабілітації, а
також серед здорових осі, як профілактичний захід. Це різновид фітнесу, в
якому людина ходить, спираючись на спеціальні палиці. Така техніка
дозволяє навантажити м‘язи рук і водночас розвантажити суглоби нижніх
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кінцівок. Палиці допомагають контролювати необхідний темп пересування, а
також полегшують сам процес ходьби. У русі беруть участь м‘язи всього
тіла, саме тому при скандинавській ходьбі оздоровчий ефект досягається
швидше і легше, ніж при звичайній [2].
Палиці для заняття необхідно підібрати в залежності від зросту людини.
При недотриманні цієї вимоги, вплив на суглоби і хребет може бути
негативним. Є 2 види палиць: стандартні й телескопічні. Стандартні мають
фіксовану довжину, а телескопічні володіють декількома висувними
елементами. На рукоятці спеціальної форми знаходиться темляк - ремінець
для руки. Темляк палиці - це щось середнє між ремінцем і рукавичкою. Його
вибирають за розміром, щоб він зручно сидів на руці і надійно утримував
палицю. Зважаючи на особливості роботи рук під час занять скандинавською
ходьбою, а саме, розкриття долоні у фазі кроку, темляки унеможливлює
втрату палиці. Він фіксує спорядження на руці та допомагає
відштовхуватися. Для збільшення навантаження використовуються
обважнювачі. Робота рук в скандинавської ходьбі не менш важлива, ніж
техніка постановки ніг. Саме їх активне включення в процес ходьби дає
додаткове навантаження і задіє всі «забуті» під час простої ходьби м'язи,
зв'язки і суглоби тіла .
Фази роботи:
1. Сильний поштовх палицею від землі - активна фаза роботи руки: в
момент відштовхування палицею кінчик палиці стоїть перед стопою,
рука знаходиться перед корпусом і зігнута під кутом трохи менше 90
градусів, щоб забезпечити гострий кут між палицею і землею (близько
45 градусів). Долоня стискає рукоятку.
2. Кінчик палиці залишається в точці зустрічі з землею. За рахунок
загального руху тіла вперед і поштовху рука розпрямляється центру
тяжіння тіла за палицею. Долоня починає розкриватися.
3. Палка залишається позаду тіла. Рука виходить за корпус і повністю
розпрямляється, утворюючи одну лінію з палицею. Долоня розкрита.
4. Палка відскакує від землі, повертаючись з рукою в початкове
положення. Процес повторюється [1].
Правильна ходьба зі скандинавськими палицями передбачає не тільки
контроль над рухами і швидкістю, але і над диханням. Строгих правил немає,
стандартно вдих під час тренування виконується носом, видих - ротом. В
залежності від навантаження та рівня функціональної підготовленістю режим
дихання обирається індивідуально. Найпоширенішою вважають техніку
дихання для початківців: видих на 2-4 кроки. Правильне дихання забезпечить
хорошу циркуляцію крові, всі органи і системи наситяться киснем, що
сприятливе втраті ваги, покращенню витривалості.[1]
Фахівці рекомендують заняття скандинавською ходьбою починати під
керівництвом інструктора, який підкаже, яких поширених помилок варто
уникати. Найчастіше серед початківців зустрічаються наступні помилки:
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- вибір невідповідних палиць не дозволить освоїти правильну техніку
Nordic walking;
- рух рук і ніг має бути в протифазі - права рука - ліва нога;
- відсутність ротації в плечовому суглобі;
- винос палиць вперед при зігнутих ліктях;
- вузький крок;
- відсутність перекату ступні від п'яти до носка;
- постановка палиці.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
Фізичні (рухові) здібності (якості) – це окремі, визначені сторони
рухових можливостей людини або певні функціональні властивості організму
у відповідь на умови тієї чи іншої рухової діяльності.
Поняття "фізична якість" об'єднує такі сторони моторики людини, що:
- проявляються в однакових параметрах рухів;
- вимірюються однаковим способом;
- мають аналогічні фізіологічні та біохімічні механізми;
- вимагають проявів подібних властивостей психіки [1].
Існує декілька фізичних здібностей: сила, швидкість,витривалість,
гнучкість та спритність. Слід зауважити, що вони у будь-якій руховій
діяльності людини проявляються не як ізольовані функціональні властивості
окремих автономних органів та систем, а як специфічні функції цілісного
організму, де все взаємопов'язано та взаємообумовлено [3].
Еволюція моторики людини наочно демонструє процес поступового
ускладнення рухових функцій, появу диференційованих рухів, вдосконалення
найбільш складних рухів пальців рук.
Найхарактернішою рисою вікового розвитку моторики, притаманної всім
системно-структурним рівням пересувальних рухів, є належність двох етапів
їх вікової еволюції. Перший розглядається як етап інтенсивного розвитку
елементів та систем пересувальних рухів, а другий – етап мало інтенсивного
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розвитку локомоцій. Біологічний сенс першого етапу полягає в накопиченні
організмом здібностей, необхідних для активної діяльності в середовищі, яке
має надлишковий характер, що складає умови для формування запасу
можливостей реалізації рухових завдань певного класу в різноманітних
ситуаціях майбутнього життя. На другому етапі здійснюється поступове
приведення біодинамічних систем відповідно до реальних потреб
середовища та змінними внутрішніми умовами організму, що характерні для
стаціонарного стану. Такий стабілізований, малоінтенсивний характер вікової
еволюції елементів біодинаміки та біодинамічних структур пояснюється саме
зниженням вимог до локомоторних актів, одноманітністю звичних рухів.
Звідси стає зрозумілою визначна роль спеціально створених дій на розвиток
моторики, котрі можуть здійснюватися в процесі організованого фізичного
виховання, спортивного тренування та самостійних фізкультурно спортивних занять [3].
Якщо руховий аналізатор розвивається протягом усього періоду
біологічного дозрівання, то найбільш сприятливим для розвитку рухових
здібностей є шкільний вік, коли у організмі дітей відбуваються значні
морфофункціональні зміни. При цьому темпи природного прогресування
рухових здібностей у різні періоди не однакові, вони залежать від
закономірностей біологічного становлення організму на різних вікових
етапах і називаються сенситивними періодами розвитку фізичних здібностей.
Цим питанням у різні періоди займалися багато дослідників [2].
Отже, фізичні якості організму природно розвиваються паралельно з
віковим дозріванням людини, але цей процес відбувається порівняно
повільно та нерівномірно. Для рухового аналізатора характерний найбільш
довгий період структурно - функціонального формування в процесі
онтогенезу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВЛЕГКОАТЛЕТІВ
Численними дослідженнями доведено, що розвиток силових якостей у
легкоатлетів має важливе значення для загального спортивного результату. У
зв'язку з цим, важливо в навчально-тренувальний процес включати такі види
фізичних навантажень, які поряд з розвитком вище зазначених якостей
сприяли б і зміцненню і вдосконаленню кардіореспіраторної системи молоді.
Допоміжні снаряди, тренажери і пристосування на сучасному етапі
розвитку виду дозволяють з великим успіхом вирішувати освітні завдання,
формувати у легкоатлетів необхідні вміння та навички, плідно працювати над
розвитком фізичних якостей, реалізовувати завдання, пов'язані з
профілактикою травматизму і відновленням спортсменів [2].
Як показує практика, навчально-тренувальний процес підготовки
спортсменів непрофільних закладів вищої освіти здійснюється, в умовах
недостатнього оснащення інвентарем і з використанням малоефективних
прийомів навчання. Особливо гостро ця задача стоїть в складно
координаційних видах легкої атлетики, що значно знижує ефективність
процесу навчання студентів і інтерес до навчально-тренувального процесу.
У навчально-тренувальному процесі підготовки юних спортсменів в
спринтерському бігу не можна обійтися без швидкісно-силових вправ. На
практиці зазвичай з цією метою застосовують тренажерні пристрої або
вправи з обтяженнями [1].
Підвищення рівня максимальної анаеробної потужності можливо
завдяки використанню в тренувальному процесі спеціальних стрибкових
вправ на сходах. Доведено, що легкоатлетам, які спеціалізуються в бігу на
короткі дистанції, ефективно замінити традиційні швидкісно-силові вправи,
які найбільш часто застосовуються в спортивному тренуванні під час занять
в тренажерному залі, комплексом стрибкових вправ[1].
З метою посилення позитивного ефекту такий комплекс стрибкових
вправ рекомендовано застосовувати 2 рази на тиждень по 3-5 серій протягом
усього періоду тренувань [2].
Застосування в навчально-тренувальному процесі підготовки студентівлегкоатлетів в підготовчих періодах комплексу спеціальних стрибкових
вправ на сходах сприяє збільшенню показників розрахункової величини
максимальної анаеробної потужності в середньому на 7-9% [2].
Під час бігу на середні дистанції поряд з функціональною
підготовленістю особливе значення надається рівню технічної майстерності
спортсмена. Для успішного вдосконалення техніки бігу недостатньо
представляти тільки зовнішню форму рухів, необхідно знати їх кількісні і
якісні характеристики [3].
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Знання особливостей рухової структури бігу, а також її змін під впливом
стомлення в кінці дистанції може служити науковою основою вибору засобів
для ефективної технічної підготовки юних бігунів на середні дистанції. [3].
В ході ряду експериментів було доведено ефективність застосування
спеціальних вправ з урахуванням найбільш значущих змін в техніці бігу під
впливом стомлення. Використання в навчально-тренувальному процесі
юнаків цієї методики з урахуванням особливостей техніки бігу в кінці
дистанції дозволяє знизити втрати швидкості й істотно поліпшити результат
в бігу на 800 м [3].
Отже, підвищити ефективність процесу підготовки легкоатлетів в
умовах непрофільних ЗВО можливо шляхом використання у тренувальному
процесі спеціальних вправ, їх урізноманітнення й індивідуальний підхід до
студентів різної спеціалізації. Посилення ефекту від таких вправ потребує
постійного їх застосування протягом усього періоду тренувань.
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РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ ФІТНЕСУ
Волейбол - дуже популярна гра серед командних видів спорту. У світі за
популярністю вона поступається лише футболу. Сучасна гра у волейбол складний вид спорту, який потребує від спортсмена атлетичної підготовки і
досконалого володіння техніко-тактичними навиками гри. Без наполегливих
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тренувань, досягти високих результатів неможливо. Змагальне протиборство
волейболістів відбувається в межах встановлених правил за допомогою
властивих тільки волейболу змагальних дій (технік). Однією із
фундаментальних якостей волейболіста є витривалість. Вона становить
основу для розвитку і покращення його фізичних навичок задля успішної
гри. Тренування витривалості - важливий процес. У цьому напряму сприяє
фізична підготовка спрямована на виховання фізичних якостей і розвиток
потенційних можливостей спортсмена [1, 2].
Витривалість - здатність людини долати втому у процесі рухової
діяльності. При фізичних навантаженнях вона характеризується здатністю
тривалий час виконувати роботу із стабільною інтенсивністю. Вона напряму
залежить від формування рухового навику і координації рухів, які
забезпечують оптимальну кількість задіяних у роботі м‘язів за оптимальної
динаміки їх скорочення і розслаблення. При цьому у процесі тренування
формується змінність у роботі рухових одиниць у кожному із м‘язів і
перебудовується структура і біомеханічні процеси у кожному із м‘язових
волокон. Під час тренування у циклічних видах спорту витривалість тісно
пов‘язана із функцією дихання (перш за все на тканинному рівні),
кровообігом, виділенням та терморегуляцією [5].
Насамперед важливими вміннями для волейболіста є: стрибучість, або
здатність стрибати оптимально високо для виконання нападаючих ударів,
блокування, передача в стрибку, тобто розвиток і сила скорочення м‘язів;
розвиток швидкості для мобільності на майданчику і виконання технічних
прийомів; спеціальна витривалість, яка об‘єднує всі інші витривалості і її
основою є міцність опорно-рухового апарату; ігрова витривалість - здатність
вести гру у швидкому темпі.
Фітнес може допомогти якісно розвинути витривалість та інші, не менш
важливі характеристики для гри. Він являє собою систему занять фізичною
культурою, що включає не лише підтримання доброї фізичної форми, а й
інтелектуальний, емоційний, соціальний і духовний компоненти. Таким
чином фітнес вирішує завдання оздоровлення, збереження здоров‘я,
реабілітації та покращення фізичних можливостей в загальному. Фітнес як
оптимальний фізичний стан, що включає досягнення певного рівня
результатів виконання рухових тестів і низький рівень ризику розвитку
захворювань [3].
До поняття фітнесу входить: базова аеробіка, танцювальна, степаеробіка, слайд-аеробіка, тайбо та інші.
Поняття базової аеробіки включає в себе синтез загальнорозвиваючих
гімнастичних вправ, різновидів бігу, стрибків і підскоків, які виконуються
під музичний супровід. Її основним спрямуванням є розвиток витривалості та
міцності кардіосистеми. Базова аеробіка високої інтенсивності, заняття з
активним використанням стрибків і бігу, рекомендується особам із високим
рівнем підготовленості, тобто є ідеальною системою підготовки для
волейболістів.
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Вправи степ-аеробіки сприяють стабілізації артеріального тиску, а також
роботі вестибулярного апарату. Крім того, степ-аеробіка комплексно впливає
на тіло, при цьому виключається можливість «перекачати» окрему групу
м‘язів, як при заняттях в тренажерному залі.
Степ-аеробіка складається із вправ для понесення ваги, які ідеально
підходять для збільшення міцності кістки, нарощення і збереження кісткових
тканин, що необхідне будь-якому спорті, де травми є його невід‘ємною
складовою. Це також зробить спортсмена більш мобільним і в старості
допоможе знизити ризик кісткових захворювань.
Також вона допоможе розвинути витривалість не тільки спортсменам а й
звичайним людям, при підйомі на сходах в багатоповерхових будинках,
підйому в гори і т.п.
Степ-аеробіка є чудовим тренуванням нижньої частини тіла, яка є
важливою для гри у волейбол. Також цю частину тіла корисно тренувати
жінкам щоб придати тонусу м‘язам сідниць та стегна, покращуючи їх форму
[4].
Бойові мистецтва та бокс розвивають силу, швидкість, рівновагу та
реакцію. Танцювальні рухи сприяють покращенню витривалості, розвиваючи
почуття ритму, покращують координацію, серцево-судинну систему. На
заняттях з тай-бо виконують безліч ударів ногами, за рахунок чого можна
покращити їхній фізичний стан та мобільність на ігровому полі.
Невід‘ємною
частиною
тренування
майбутніх
професійних
волейболістів є кардіотренування - вид аеробних навантажень , що
спрямовані на поліпшення серцево-судинної системи. Всім відомо, що від
стану тренованості серцевого м‘яза залежить здоров‘я та тривалість життя
людини, рівень її працездатності.
Кардіотренування сприяють синтезу адреналіну, ендорфінів, які є
необхідними для мобілізації сил за рахунок жирових запасів, і для
покращення настрою, прискорюють відновлювальні процеси в організмі.
Також виділяється гормон росту та тестостерон. Люди, які займаються
спортом відчувають себе щасливими, краще переносять стреси, рідко
страждають від депресії чи безсоння [3].
Кардіотренуваннями також називають будь-яку активність, що
призводить до активізації дихальної та серцево-судинної систем. Такі
тренування допомагають волейболістам покращити свою витривалість та
стресостійкість. Найкращими тренуваннями серед них будуть: біг, бадмінтон,
гандбол, стрибки зі скакалкою та ін. Як і в інших тренуваннях, основною
умовою для досягнення максимального рівня користі від таких тренувань є
правильне дозування фізичних навантажень.
В умовах сучасного світу з появою пристроїв, що полегшують трудову
діяльність (комп'ютер, технічне устаткування) різко скоротилася рухова
активність людей в порівнянні з попередніми десятиліттями. Це, в кінцевому
підсумку, призводить до зниження функціональних можливих людини, а
також до різного роду захворювань. Тому заняття фітнесом допоможуть
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волейболістам розвинути свої фізичні навички, потенціал, і зберегти
якнайдовше здоров‘я [5].
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Блокування – це спосіб зупинити атаку суперників, після того як їх
гравець зробив удар по м‘ячу. Його сутність полягає в тому, що потрібно
поставити руки над сіткою на шляху м‘яча. Побачивши напрямок передачі
для нападаючогого удару та положення нападника, той, хто блокує, обирає
місце для відштовхування, продовжуючи спостерігати за напрямом розбігу
нападника.
Блокування – основна, важлива та надзвичайно важка за виконанням
захисна дія у будь-якому спорті. Навчаючись, потрібно звернути увагу на
правильний вибір місця відштовхування для стрибка, своєчасний стрибок і
винесення рук над сіткою. Щоб «закрити» політ м‘яча на основному напрямі,
гравець відштовхується навпроти нападаючого, який виконує прямий удар.
Розміщення долоней у процесі може змінюватись залежно від напрямку
польоту м‘яча під час удару. Щоб оволодіти цією технікою, необхідно
навчитись приймати положення готовності, переміщуватися звичайними та
приставними кроками, а також бігом. Відштовхуватись двома ногами,
виконувати стрибок вертикально вгору, виносити кисті рук над сіткою [1].
Блокування складається з переміщення, стрибка, винесення та
постановки рук над сіткою, приземлення [2].
Якщо воно виконане одним гравцем – це одиночне блокування, двома
або трьома гравцями – групове. Для закриття певної зони майданчика
ставиться нерухомий (зонний) блок, в якому руками, які піднесені над
сіткою, не робляться ніякі рухи вбік. Під час рухомого (ловлячого)
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блокування після стрибка гравець переносить руки вправо або вліво, залежно
від визначеного напрямку польоту м‘яча. За умовою одиночного блокування
перед початком дій гравцю потрібно прийняти вихідне положення: ноги
зігнуті, ступні на ширині плечей, руки перед грудьми. Після визначення
напряму передачі для удару, на невеликій відстані від м‘яча блокуючий
переміщується приставними кроками (а на відстані 2–6 м – ривком уздовж
сітки), на останньому кроці (стрибку) повертається обличчям до сітки й
виконує блокування. Розрахувавши, коли потрібно виконати стрибок на блок,
волейболіст відштовхується й виносить руки вгору-вперед. У безопорній фазі
зоровий контроль переключається з м‘яча на руки нападаючого. Визначивши
напрямок удару за рухами суперника, він випрямляє свої руки й одночасно
переносить їх через сітку, щоб не дати м‘ячу перетнути верхній край сітки.
Гравцям, які ставлять блок, потрібно активно працювати кистями,
спрямовуючи м‘яч униз на поле суперників. Після цього гравець
приземляється на зігнуті ноги, руки опускає вниз і готується до повторного
стрибка, самострахування, або ж переміщення в будь-якому напрямку,
виконання передачі. Групове блокування виконують два або три гравці.
Подвійне – основний засіб блокувального захисту певної зони майданчика.
Конкретними орієнтирами служать :
−
при швидкісному ударі з передачі, направленій близько до сітки,
пересікання рукою вертикалі при замаху нападаючого гравця;
−
при швидкісному ударі і передачі, віддаленій від сітки, – початок
ударного руху нападаючого гравця;
−
при швидкісному ударі з низької швидкої передачі, – момент
відриву ніг від підлоги або виносі рук над головою при відштовхуванні перед
нападаючим гравцем [3].
Потрібно зазначити, що всі орієнтири для початку стрибка блокуючого
проти нападаючого ефективні при умові, якщо вони приблизно одного росту.
Блокуючому гравцеві більш низького росту потрібно вистрибувати трошки
раніше, більш високому – пізніше. До помилок у цій техніці найчастіше
призводить неправильне обирання місця для відштовхування та стрибка. Під
час стрибка гравці, які блокують, нерідко піднімають руки вище голови й
виконують такий самий рух, як під час замаху для нападального удару. Вони
різко виносять руки вперед, але зупинити кисті в правильному для
блокування положенні їм уже важко — внаслідок руки торкаються сітки. Це
можна усунути, якщо руки виносити вгору перед обличчям рухом знизувгору на відстані приблизно половини діаметра м‘яча від сітки. Водночас не
можна допустити замаху руками назад.
Багато початківців, виконуючи блокування, інстинктивно заплющують
очі під час удару і не бачать, куди летить м‘яч. Для усунення цього недоліку
рекомендують навчати ставити блок перекинутого м‘яча через сітку в
обумовлене місце. Потім повторити тактику під час перекидань м‘яча в
невідомих напрямках. Потім блокувати м‘ячі, що спрямовані в обумовленому
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напрямку слабкими та сильними ударами. Водночас слід розвивати
стрибучість шляхом багаторазових стрибків із винесенням рук над сіткою.
Наостанок хочу зауважити, що в кожному випадку слід вносити
відповідні поправки, залежно від умов гри та індивідуальних особливостей
нападаючого гравця [3].
Список використаних джерел:
1.
Чхань А. А., Підлужняк О. І., Горбатий А. Ю., Колос О. А.
Основи технічної підготовки з волейболу на факультативних заняттях.
Методичні вказівки ВНТУ. 2017. С. 24-25.
2.
Хапко П.Е. Техника игры в волейбол. Книга Здоровье. 1984. С.
51-53.
3.
Ковцун В.І. Основи техніки і тактики гри, методика навчання і
вдосконалення в волейболі. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_sport_igor_rekreac_igor/voleybol/lek/1kur
s/lek2_kurs1.pdf
Юлія Бондаренко
Науковий керівик, Гуренко О. А., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗВО
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Сьогодні значна частина молодих людей веде спосіб життя, далекий від
його здорових аспектів. Ніхто не стане заперечувати, що фактори здорового
способу життя (ЗСЖ) є важливими у формуванні здорового покоління.
Молодь, яка вступає до вищого навчального закладу, потрапляє під
вплив незвичних соціальних факторів, пов‟язаних з необхідністю творчого
засвоєння великого обсягу інформації, зумовленої необхідністю формування
певних професійних умінь та навичок, а також з незвичними умовами
студентського життя.
Відчуття дискомфорту виникає насамперед у студентів молодших
курсів. Для подолання «вузівського» дискомфорту, від молодої людини
вимагається значних витрат фізичних, психічних та моральних сил. З метою
компенсації витрат цих сил покликані заняття фізичною культурою, які
також повинні стати складовою підготовки студентів до майбутньої
професійної діяльності. Також не слід забувати, що системоутворювальна
функція фізичної культури має дві взаємо зумовлені грані – педагогічну
(виховну) та соціальну (оздоровчу), що дозволяє говорити про сучасну
фізичну культуру як про цілісну соціально-педагогічну систему, основна
функція якої є оздоровчо-виховна [1], що для сучасної студентської молоді
має не аби яке значення [2].
Молодь часто не розуміє, що фізична культура і спорт є необхідною
складовою повсякденного життя. Але саме фізична активність робить
сучасну людину сильнішою, витривалішою, стресостійкішою.
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Студентство, на жаль, веде малорухливий спосіб життя, стикається з
низкою труднощів, пов‘язаних з навчальними навантаженнями,
завантаженістю робочого дня, проблемами в міжособистісному спілкуванні.
Все це веде до зниження мотивації або навіть її відсутності до занять
фізичною культурою і спортом.
Аналіз літературних джерел показує, що рівень фізичної
підготовленості, психічних та моральних сил основної маси студентів
залишається доволі низьким [3], також це свідчить про погіршення
фізичного, психічного та морального розвитку молодого покоління [4],
прогрес дефіциту рухової активності [5], що веде до погіршення здоров'я
студентства.
На І курсі 15 % юнаків і 13 % дівчат вказали, що їм не подобаються
заняття, то на ІІІ курсі це підтвердили 34 % юнаків і 58 % дівчат. Кількість
студентів, які регулярно відвідують заняття з фізичного виховання не
перевищує 10–12 %. Від курсу до курсу збільшується кількість студентів, які
пропускають заняття з фізичного виховання. Тільки 17 % юнаків і 12 %
дівчат ІІ курсу не пропускали заняття, а кількість студентів, які пропускали
заняття без поважної причини і через хворобу на ІІ курсі складає 83 % у
юнаків і 79 % у дівчат.
Причини фізкультурної безграмотності молоді, її байдужості (до певної
пори) до свого здоров‘я різноманітні та визначаються укладом життя, яке
склалося в нашому суспільстві; ставленням до здоров‘я людей як до
складової виробничих відносин. Про таку ситуацію академік М. Амосов
(1989) сказав коротко: «Народ здоровий, якщо здорове суспільство».
Гармонійний розвиток людини – це мета і результат якісної вищої
освіти. Фізичне виховання займає у цьому не останню роль, воно забезпечує
систематичну роботу над розумовими, естетичними і фізичними якостями
людини, сприяє формуванню здібностей шляхом активних, самостійних та
усвідомлених дій [6].
Роль фізичного виховання зростає як засіб оптимізації режиму життя,
активного відпочинку, збереження і підвищення працездатності студентів
протягом усього періоду навчання у вузі. Поряд з цими засобами фізичної
культури забезпечується загальна і спеціальна фізична підготовка стосовно
до умов майбутньої професії.
У процесі фізичного виховання студентів вирішуються такі основні
завдання:
- підвищення рівня фізичної підготовленості;
- створення у студентів системного комплексу знань, теоретичних основ
і практичних навичок для реалізації їх потреби в руховій активності і
фізичному вдосконаленні на виробництві, у побуті, сім'ї і раціональної
організації вільного часу з творчим освоєнням всіх цінностей фізичної
культури;
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- зміцнення здоров'я засобами фізичної культури, формування потреби в
підтримці високого рівня фізичної і розумової працездатності,
самоорганізації здорового способу життя.
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР
ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.
Здорове харчування – один із фундаментальних факторів, що
підтримують здоров‘я і настрій людини протягом усього життя. За даними
вітчизняних фізіологів (Зубар Н.М., Руль Ю.В.) здоров‘я на 40–45% залежить
від харчування*. Правильне здорове харчування сприяє росту і розвитку
організму, забезпечує нормальний фізичний і психічний розвиток дітей,
підвищує імунітет і захищає від несприятливої екологічної ситуації, що
оточує нас сьогодні.
Нераціональне харчування на пряму пов‘язане з такими проблемами, як
ожиріння, зайва вага, гіподинамія, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, а
також помітно скорочує тривалість повноцінного здорового життя людини.
Ті, хто дбають про своє здоров‘я повинні дотримуватись трьох
принципів здорового харчування: помірність (щоб калорійність раціону не
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перевищувала енергетичних витрат організму); різноманітність (передбачає
споживання продуктів усіх основних груп (хліб, крупи, фрукти, овочі, м‘ясо
та молочні продукти); збалансованість (означає правильне співвідношення
цих груп продуктів).
У повсякденному харчуванні обов‘язково мають бути: білки; жири;
вуглеводи; вітаміни; мінеральні речовини; клітковина; вода.
Незважаючи на присутність безмежного вибору харчових продуктів, все
більше українців прагнуть споживати здорову їжу, ретельно вивчають
інформацію про склад продуктів та готують вдома смачні страви з
натуральних продуктів, обмежуючи додавання некорисних інгредієнтів,
включаючи сіль, цукор та надмірну кількість жиру.
Вибір, приготування та споживання їжі багато українських родин вже
використовує як спосіб виховання у дітей здорового вибору та харчових
звичок.
Крім того, кожний сніданок, обід і вечеря у сімейному колі є важливим
кроком до добробуту та зміцнення зв‘язку між членами родини.
Взагалі здорове харчування та харчові звички мають бути обов‘язковим
компонентом сімейного життя [1].
Ризики для здоров‘я сучасної людини пов‘язані насамперед із
нехтуванням основними засадами здорового способу життя. Принципи
здорового харчування становлять його основу.
Споживаючи щодня адекватну кількість калорій за рахунок
збалансованого набору переважно здорових продуктів, можна значно
зменшити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку, тобто
найбільш небезпечних захворювань для українців.
Наприклад, організму студентів властиві особливості, зумовлені віком,
впливом умов навчання та побуту. Засвоєння навчального матеріалу,
викладеного на лекціях, лабораторно-практичних заняттях, участь у
семінарах, колоквіумах, вирішення різних завдань, екзамени – все це
потребує значного нервово-емоційного напруження; хвилювання перед
складанням іспитів та під час них призводить до підвищення кров‘яного
тиску, збільшення частоти пульсу та дихання.
Великий вплив на організм студентів молодших курсів має зміна
звичного способу життя в порівнянні зі школою: збільшення обсягу
інформації, яка надходить, форма її подачі, необхідність самостійно
розподіляти свій час та організовувати побут підвищують навантаження на
психоемоційну сферу.
Установлено залежність між успішністю та режимом харчування: якщо
студенти розпочинають заняття натще, то вони гірше засвоюють навчальний
матеріал. За даними дослідників, 60 % студентів, які навчаються задовільно,
харчуються лише два рази на день, в той час ті, які навчаються на «добре», у
80% випадків дотримуються триразового харчування [2].
При дотриманні режиму харчування правильно засвоюється їжа. Підчас
прийому їжі в організмі виробляється ферменти і виникає природне відчуття
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голоду. Регулярно харчуючись виробляємо біоритм, який забезпечує повніше
перетворення і засвоєння їжі. Запустіть свій шлунок перед прийомом їжі,
помірні фізичні навантаження перед прийомом їжі дозволяють підвищити
обмінні процеси в організмі.
При відчуті голоду можливий перекус, це означає, що їжа пройшла всі
етапи засвоєння і якщо до наступного прийму ще довго можна дозволити
собі невеличкий перекус. Ретельне пережовування сприяє пробудженню
шлунку і повідомлення про надходження їжі зменшуючи навантаження на
наш організм. Їсти також важливо без поспіху не навантажуючи свій шлунок.
Дотримуючись правильного поєднання продуктів можна уникнути розладів
шлунку [3].
Важливою умовою здорового харчування є вживання води яка очищує
середовище. Слід організовувати розвантажувальні дні з метою покращення
подальшого функціонування організму і його відпочинку. Їжа має красиво
виглядати смачно пахнути., щоб ваш організм отримував задоволення від
того що ви споживаєте.
Фізична культура несе також вплив на загальний стан організму.
Займаючись спортом людина поліпшує обмін речовин в своєму організмі
поліпшуючи процес метаболізму. Займаючись регулярно спортом в організмі
збільшується кількість еритроцитів та покращєються імунітет.
Споживаючи здорову їжу в достатній кількості людина завжди будите
почуватимуся добре, а завдяки здоровому харчуванню швидше оновлюється
організм і стає молодшим. Важливо пам‘ятати, щоб добре себе почувати не
засмічуйте свій організм і результат не заставить на себе чекати [4].
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Спортивну техніку слід розглядати як систему елементів руху,
спрямовану на вирішення рухової завдання. Ефективна техніка дозволяє
спортсменові досягти найвищих результатів.
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Нападаючий удар – технічний прийом атаки який полягає в тому, що
гравець перебиває м‘яч однією рукою на сторону суперника вище верхнього
краю сітки. Техніка нападаючого удару розділяється на чотири фази: розбіг,
стрибок, власне нападаючий удар і приземлення. У свою чергу ці фази
складаються з мікрофаз, що характеризуються своєрідністю зовнішньої
форми рухів та особливостями нервово-м'язової діяльності. Під час
виконання розбігу і стрибка зусилля волейболіста спрямовані на вирішення
двох основних завдань: досягнення найбільшої висоти стрибка і
максимальної його точності по відношенню до траєкторії польоту м'яча.
Співвідношення цих завдань змінюється по ходу розвитку рухової дії,
обумовлюючи варіативність і стабільність його фазової структури.
У першій, стартовій мікрофазі, волейболіст, ще не визначивши
характеру траєкторії польоту м'яча, виконує один або два кроки в
уповільненому темпі з характерною для ходьби подвійній опорі. У другій,
підготовчій мікрофазі, гравець визначає траєкторію польоту м'яча і коригує
швидкість свого переміщення. Якщо передача занижена, то швидкість руху
різко зростає і ходьба переходить у біг. Якщо ж м'яч спрямований по високій
траєкторії, то швидкість руху збільшується незначно, а іноді і
сповільнюється.
У третій мікровазі гравець виконує широкий біговій крок, який
органічно зливається з наступними рухами. Від неподільності зусиль і їх
швидкості в цей момент залежить ефективність використання сили інерції,
утвореною горизонтальною швидкістю розбігу для стрибка вгору [3].
Нападаючий удар виконується так: стрибок з місця або з розбігу, удар,
приземлення. Щоб стрибнути з розбігу, треба відштовхуватися однією або
двома ногами, з місця. Виконуючи стрибок відштовхуванням двома ногами
під час бігу, гравець набирає швидкість, необхідну для високого стрибка.
Залежно від ігрової обстановки (від напрямку і характеру подач, який блок
поставив суперник), нападаючий гравець намагається зробити такий удар, за
допомогою якого можна провести удар по м‘ячу минаючи руки блокуючих
гравців. Нападаючі удари ефективні, якщо гравець володіє не одним якимось
способом, а всім арсеналом технічних засобів нападу. Нападаючі удари
бувають прямі і бокові. Прямі виконують з положенням обличчя до сітки,
бокові удари плечем. Прямі й бокові удари роблять у різних напрямках з
переводом м‘яча вліво або вправо [2].
Ми хотіли б розібрати саму техніку прямого нападаючого удару.
Прямий нападаючий удар виконують після розбігу й у стрибку з місця. Цей
спосіб найефективніший, якщо гравці суперника не встигли організувати
блокування або залишили незакритою зону удару. У початковій фазі руху
розбіг і відштовхування виконується майже однаково при всіх способах
нападаючого удару. Розбіг може виконуватися під різними кутами щодо
сітки, він складається з 2-3 кроків, найважливіший з них останній, який
виконують стрибком. Третій, останній, крок виконують широким стопорним
рухом за допомогою різкої постановки ступень ніг на носки. Під час розбігу,
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починаючи з другого кроку, обидві руки відводяться назад і на останньому
кроці різко виносяться вперед. Стрибок виконують із стійки ноги паралельні
на ширині приблизно 20-30 см одна від одної. Відштовхуються перекатом
ступень з п‘яток на носки, випрямленням ніг і тулуба. Звичайно, велике
значення має погодженість дій: у моменті переставлення лівої ноги, руки
йдуть вниз з таким розрахунком, щоб виправлення ніг відбулось одночасно з
рухом угору та прогинанням у поперековому відділі хребта. Руки спочатку
йдуть разом до рівня обличчя, а потім активніше працює права рука, яка
виконує удар. Ударний рух починається із швидкого згинання тулуба. Рука,
що виконує удар, розгинаючись у ліктьовому суглобі, рухається вперед-угору
з виведенням уперед передпліччя та кисть. Ефективність цього руху зростає
поступово до найбільшої швидкості в момент торкання м‘яча. Удар кисті
припадає на задню частину м‘яча, який знаходиться перед головою. Після
удару гравець м‘яко приземлюється на носки, згинаючи ноги, а напівзігнуті
руки опускаються вниз [1].
Нападаючий удар з переводом застосовується під час зустрічі з блоком
суперника. Удар є різновидом прямого нападаючого удару, тільки напрям
польоту м‘яча не збігається з напрямом розбігу нападаючого. Розбіг
відбувається так, як під час удару по ходу. Перевод відбувається поворотом
кисті руки. Внаслідок переводу вправо кисть повертається вправо.
Дуже ефективний удар, коли гравець у безопорному положенні
перебуває в найвищій точці, виконує поворот уліво та робить удар, змінюючи
напрям польоту м‘яча відносно напряму свого розбігу. В останній фазі
ударного руху рука змінює напрям, рух кисті спрямовується також у бік руху
руки. Тулуб залишається у вертикальному положенні. При ударах з
переводом м‘язи останнього беруть активну участь в ударному русі, тулуб
повертається в напрямі удару. Нападаючі удари з переводом потребують від
виконавців високого рівня координації рухів.
Підготовка, яку вимагає техніка нападаючого удару у волейболі
передбачає багаторічний процес, умовно складається з наступних процесів:
початкове навчання і вдосконалення. Найбільшу складність при оволодінні
навичкою нападаючого удару представляє точність розрахунку гравцем своїх
дій відповідно спрямованістю і висотою польоту м‘яча, а також сам удар в
стрибку на найвищій точці. Помилки виникають тоді, коли гравець поспішає
або, навпаки, запізнюється в стрибку. Для того щоб техніка нападаючого у
волейболі була максимально досконала, не потрібно поспішати з
відпрацьовуванням всіх навичок відразу. Особливо це стосується переходу
від атаки вгорі передачі до удару нападника. Спочатку тренується і міцно
закріплюється навичка чіткого і точного виходу на м‘яч. Також буде
правильно періодами повертатися до передачі вгорі через сітку з контролем
швидкості і точності виходу під м‘яч [4].
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Баскетбол (англ. – basket-boll, від basket – кошик та boll – м‘яч) спортивна гра, яка одна з популярних видів спорту в світі. ЇЇ мета закинути
руками м‘яч у високо розміщене кільце. Гру грає дві команди, в кожній з них
п'ять польових гравців, ще п'ять – сім знаходяться на лаві запасних. Також
баскетбол є олімпійським видом спорту.
Правила гри були розроблені в США доктором Дж. Найсмітом в 1891
році. Ці правила були опубліковані в 1894 році, який і рахується роком
народження баскетболу. Цей вид спорту є одним з найпопулярніших ігор в
нашій країні. Перший жіночий чемпіонат світу проведено в 1950 році.
Баскетбол характеризується великою кількістю різноманітних технічних
прийомів, навичок. У процесі гри використовуються різні види спортивної
активності: біг, стрибки, ходьба, повороти, кидки. Баскетбол – гра емоційна,
в ході розвиваються такі якості як: наполегливість, сміливість, рішучість,
стійкість, чесність, впевненість в собі.
Ігрова діяльність баскетболістки пов'язана зі своєчасним вибором і
реалізацією техніко-тактичних прийомів, доцільних у визначених ігрових
ситуаціях. Гравець повинен володіти: силою, спритністю, швидкістю,
витривалістю, терпеливістю. Різноманітні рухи сприяють покращенню
обміну речовин в організмі, формують координацію [4].
Гра потребує від учасників багатого рухового запасу. У ході тренувань
досягається значне підвищення цих умінь. Постійні вправи з м'ячем
сприяють поліпшенню глибинного і периферичного зору, точності й
орієнтування в просторі.
Для покращення спортивної майстерності баскетболісток потрібно
якісно тренуватись. Важливим є:
 регулювання тренувань, тобто якщо на одному тренуванні
навантаження важке, то на іншому його потрібно полегшити;
 обирати вправи спираючись на підготовленість спортсменок;
 тренування будувати від меншого навантаження до більшого;
 контролювати частоту серцевих скорочень;
 дотримуватись перерв.
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Для високої кваліфікації спортсмена, потрібно володіти хорошою
фізичною підготовкою та розвивати фізичні якості.
Фізична підготовка – це спеціально організований педагогічний процес
фізичного виховання і спрямований на покращення фізичної підготовленості
особистості [2].
Фізичні якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої
підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно
виконувати певну рухову діяльність.
Сьогодні неабияку популярність набуває пошук ефективних засобів,
впровадження інноваційних технологій у тренуваннях. Під інноваціями в
спорті пропонується розуміти різноманітні нововведення, способи й
методики тренувань. Одна з таких методик є тренування різними видами
фітнесу.
Фітнес – це напрямок оздоровчої та спортивної фізичної культури, який
направлений на покращення стану організму людини, його тренованість та
здатність опиратись негативним впливам зовнішнього середовища шляхом
виконання простих та комплексних вправ в музичному супроводі чи у
визначеному такті. Одним з різновидів фітнесу є пілатес [1, 3].
Пілатес – це безпечна програма вправ без навантаження, яка дозволяє
зміцнити основні м'язові групи в логічній послідовності, не забуваючи при
цьому і про більш дрібні слабкі м'язи. Пілатес покращує координаційні
здібності, розвиває гнучкість суглобів, еластичність зв'язок, силу,
витривалість. На заняттях можна м'яко пропрацювати м'язи всього тіла –
прес, спину, руки і ноги. Вправи здатні допомогти активізувати роботу
серцево-судинної системи, поліпшити реакцію, дати заряд бадьорості,
витривалості.
Другий різновид – тай-бо. Цей вид фітнесу поліпшує реакцію, розвиває
стрибкові рухи та стійкість, здатний активізувати роботу серцево-судинної
системи, дати заряд бадьорості. Тай-бо – це поєднання самоконтролю,
притаманного бойовим мистецтвам, зосередженості, реакції і сили, що
відрізняють бокс, і ритму, притаманного танцям. Він включає в себе рухи і
прийоми боксу, тхеквондо, карате, змішані з базовими аеробними кроками і
доповнені класичними силовими вправами [5].
Зумба – це танцювальний фітнес, заснований на запальних динамічних
рухах в стилі латино. Вона включає в себе елементи хіп-хопу, сальси, самби
та танцю живота. В зумбі використовуються основні принципи аеробного,
інтервального і силового тренування. Цей тип фітнесу, в свою чергу, добре
підсушує спортсменок, зміцнює серцево-судинну систему, підтримує тонус
м‘яз, покращує витривалість, гнучкість.
Високоінтенсивне тренування – це метод тренувань, при якому короткі
періоди високої інтенсивності змінюються на спокійні навантаження чи
відпочинок. Цей тип тренувань можна використовувати не частіше двохтрьох разів на тиждень. Чим воно корисне спортсменкам? Восокоінтенсивне
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тренування також розвиває координацію рухів, спритність, витривалість,
силу [3].
Отже, баскетбол, так само як і інші види спорту, постійно
модернізується. Використання інноваційних технологій є актуальним,
доцільним та перспективним. Інновації у спортивній сфері швидко
розвиваються, удосконалюються. Висококваліфікована баскетболістка
повинна володіти різноманітними технічними прийомами мати гарну
фізичну форму, хороше здоров‘я та добре розвиненні фізичні якості. Можна
стверджувати, що інновації в тренуваннях покращують спортивну
майстерність баскетболісток, ефективно впливають на серцево-судинну
систему, м‘язи, розвивають стійкість, витривалість, гнучкість, силу [1, 4].
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МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКА НАВЧАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ
ПЕРЕДАЧІ М‘ЯЧА У БАСКЕТБОЛІ
Фізичне виховання в закладах освіти є невід'ємною частиною навчальнопедагогічного процесу, раціонально сприяючи вихованню здорових, фізично
розвинених, соціально активних особистостей. Великою популярністю серед
загальноосвітніх установ користується баскетбол.
Баскетбол – гра захоплююча, динамічна, що вимагає від гравців хорошу
фізичну підготовленість і техніко-тактичну майстерність. В основі гри
активно виконуються природні рухи: біг, стрибки, передачі, кидки, ведення
м'яча і т.п.
Специфіка рухової діяльності гри в баскетбол сприяє раціональному
фізичному розвитку, всебічної фізичної підготовленості, збільшення
рухливості суглобів, зміцнення діяльності серцево-судинної та дихальної
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систем, а також позитивно впливає на розвиток психомоторних механізмів
(швидке і адекватне орієнтування в складній руховій діяльності, розвиток
реакції вибору, концентрація уваги, розподіл уваги, обсяг поля зору,
оперативність мислення, моторна витривалість) [2].
Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів техніки передачі
м‘яча у баскетболі.
Передача м‘яча – прийом за допомогою якого гравець спрямовує м‘яч
партнеру для подальших дій. Вміння правильно і точно передавати м‘яч – це
основа чітких, цілеспрямованих взаємодій баскетболістів під час гри. Існує
багато способів передач. Застосовують їх залежно від ігрової ситуації,
відстані, на яку треба передати м‘яч, розташування або напрямку руху
партнера, характеру і способів протидії суперникам.
Існує кілька способів виконання передач. Вони розрізняються вихідним
положенням м'яча або характером руху верхніх кінцівок. Відповідно
виділяють передачі м'яча від голови (зверху), від грудей, від плеча, знизу,
збоку, над головою (гаком), однією і двома руками. Всі перераховані
передачі можуть здійснюватися з місця, в стрибку, в русі або після ведення.
У структурі руху при виконанні всіх способів передач виділяють:
Підготовчу фазу. Забезпечує переведення м'яча зі стійки гравця,
володіючого м'ячем до вихідного положення для початку основного руху.
Основну фазу. Забезпечує потрібний напрямок і швидкість польоту
м'яча.
Завершальну фазу. Забезпечує становлення гравця в стійку готовності
для подальших дій.
Зміст кожної фази визначається способом виконання передачі. Освоєння
техніки передач починають вже на 2 – 3-му занятті баскетболом, вивчаючи в
певній послідовності:
- двома руками від грудей;
- однією рукою від плеча;
- двома руками від голови (зверху);
- однією рукою від голови (зверху);
- однією рукою з підкиданням [1].
Передача м‘яча може виконуватися однією або двома руками, в
опорному і в безопорному положеннях, на різні відстані і у різних напрямках.
За допомогою передач гравці поєднують дії один з одним, розв‘язують
тактичні завдання, готують умови для кидка в кошик. Тому усі гравці мають
володіти способами швидкої і точної передачі м‘яча згідно з класифікацією.
Техніка виконання передачі двома руками від грудей з кроком і зміною
місця в основному така ж сама, що і при передачах на місці. Але до початку
руху при виконанні передачі гравець різко випрямляє ногу, що стоїть ззаду, а
ногою, що попереду, робить широкий крок вперед. Вага тіла переноситься на
ногу, що стоїть.
Також важливим є удосконалення ловлі м‘яча однією рукою.
Розрізняють ловлю м‘яча однією рукою з підтримкою іншою рукою і ловлю
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однією рукою без підтримки. Гравець витягує руку таким чином, щоб
перетнути траєкторію польоту м‘яча (кисть і пальці не напружені). Як тільки
м‘яч доторкнеться до пальців, руку відводять назад-вниз, виконуючи
амортизаційний рух. При ловлі з підтримкою в момент опускання м‘яча
гравець іншою рукою підхоплює його знизу і міцно обхоплює, щоб бути
готовим негайно діяти далі. При ловлі без підтримки в одних випадках після
ловлі м‘яча і згинання руки зразу ж виконується передача або кидок, в інших
– гравець повертає кисть і утримує м‘яч на долоні. М‘яч при цьому
зустрічається розкритою кистю зверху і відразу ж переводиться на ведення
[3].
Передача м‘яча двома руками зверху. Гравець утримує м‘яч над головою
обома руками. Руки зігнуті у ліктях, великі пальці спрямовані назад, інші –
угору. Передача виконується за рахунок згинання рук і енергійного руху
кистями. Цей спосіб у поєднанні з відволікаючими діями найчастіше
використовується для передач м‘яча під щит центральному гравцю.
Достатньо зробити замах і можна перевірити готовність захисника до
протидії. Гравець робить невеликий замах назад, а потім швидким рухом
уперед, що супроводжується хльостким рухом кистей, спрямовує м‘яч
партнеру [3].
Передача прямою рукою зверху – м‘яч притискається кистю до
передпліччя руки, що передає м‘яч. Рука з м‘ячем опускається вниз. Друга
рука у цьому положенні може підтримувати м‘яч [3].
Передача однією рукою з підкиданням вирішує те сааме завдання, що й
передача двома руками "з рук в руки". Гравець витягує руку з м'ячем, який
лежить на долоні, перетинаючи напрямок руху партнера. У момент
зближення гравець злегка підкидає м'яч в гору коротким рухом кисті і
пальців. Партнер по ходу підхоплює м'яч [3].
Таким чином, уміння правильно і точно передати м'яч – основа чіткої,
цілеспрямованої взаємодії баскетболістів у грі. Існує багато різних способів
передачі м'яча. Застосовують їх залежно від тієї або іншої ігрової ситуації,
відстані, на яку потрібно послати м'яч, розташування або напряму руху
партнера, характеру і способів протидії суперників.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ЗВО
На сьогодні, освіта України на перший план висуває необхідність
реформування системи освіти її удосконалення, підвищення рівня якості.
Фізична культура сьогодні є одним із визначальних чинників суспільного
життя світової спільноти, важливим елементом освіти, виховання, охорони
здоров‘я, військової справи тощо. Проте, протягом останнього десятиріччя в
Україні різко погіршилося здоров‘я і фізична підготовленість як школярів,
так і студентської молоді.
Фізичне виховання є основою різнобічного розвитку особистості. Воно
скероване на розвиток спортивного характеру індивіда, зміцнення здоров'я,
функціональне вдосконалення організму людини. Сьогодні фізичне
виховання студентської молоді, на жаль, далеке від досконалості. Рахують,
що це зумовлено низкою таких причин:
1) низьким рівнем мотивації до самостійних занять фіз. вправами;
2) недостатнім рівнем спеціальних знань і практичних умінь у галузі
фізичної культури;
3) недостатнім фінансовим забезпеченням;
4) незабезпеченість новітніх технологій і сучасних технічних засобів;
5) низькою ефективністю управління фізичним вихованням, яке
здійснюється у вищих навчальних закладах [1].
Одними з дослідників даної проблеми стали: Л. В. Волкова, Т. Ю.
Круцевич, О. С. Куца, П. М. Ткач, Т. В. Петровської, Н. В. Москаленко, В. В.
Веселової, Р. М. Стасюк, І. Ф. Востоцкая. Вони присвятили свої дослідження
для пошуку засобів підвищення ефективності фізичного виховання студентів.
Серед сучасної учнівської й студентської молоді в Україні, фізкультура
не в пошані. Для більшості студентів такі заняття є фактично єдиним часом,
де вони можуть розвивати свої фізичні якості і загартовувати організм. До
того ж, це є одним з головних предметів у вищих навчальних закладах. Але
мабуть найбільшою проблемою в незацікавленості молоді є саме не
усвідомлення предмета фізичного виховання, як того, що це потрібно для
їхнього ж здоров‘я, а не задля їхнього рейтингу чи оцінки. Нажаль, студенти
у наш час, предмет фізичну культуру сприймають як той, що потрібно
«відбути». Тому, процес фізичного виховання у свідомості студентів
механічно стає тією діяльністю, головною метою якої є здача нормативів і
отримання заліку [2].
Головною ціллю заохочення студента до занять фізкультурою є
мотивація. Саме з цією метою, у всіх ЗВО можна запропонувати такі методи
для вирішення цього питання:
1. Збереження фізичного виховання в якості обов‘язкової дисципліни з
нарахуванням за неї кредитів, виставленням заліків та включенням до
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розкладу занять з наданням студентам можливості як відвідувати заняття з
групою, так і займатись індивідуально в спортивних секціях та оздоровчих
гуртках, клубах, програмах тощо на їх вибір.
2. Виходячи з цього, створити різного виду спеціалізовані спортивні і
оздоровчі гуртки, секції, клуби, що працюють за певним розкладом, у
вільний від основного розкладу час. Це дасть змогу студенту обрати те, що
йому більше до душі, і те, в чому він хотів би себе спробувати, а також надалі
розвиватися.
3. Розробити комплексні програми з фізичного виховання, які
орієнтовані на майбутню професію студента.
4. Закріпити за кожним студентом працівника кафедри фізичного
виховання, якого кожен студент може обрати особисто. Така людина повинна
буде рекомендувати певні види фізичної активності, розробляти
індивідуальну програму фізичного розвитку, тобто стане для студента свого
роду особистим тренером, як у фітнес залі. Дві-три обов‘язкові зустрічі з
студентом впродовж навчального року, дозволять більш м‘яко мотивувати
студента до фізичної активності.
5. ЗВО можуть застосовувати різного роду стимули для активної участі
студентів, тобто змагання, за які студенти, відповідно отримавши призове
місце, зможуть отримувати грошові перекази, премії, за свою старанну
роботу.
Проаналізувавши вище написане, можемо зробити висновки, що фізичне
виховання у закладах вищої освіти є істотно важливою і невід'ємною
частиною виховання студентів. Ця дисципліна важлива не тільки задля
здоров‘я молоді, а і задля формування всебічно розвиненої особистості.
Важливим аспектом фізичного розвитку студентів є необхідність сформувати
розуміння постійно працювати на собою, вивчаючи особливості свого
організму, раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи
здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури.
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ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА В СПОРТИВНИХ ІГРАХ
Спортивні ігри досить широка галузь в фізичній культурі, вони можуть
охоплювати майже всі види спорту або сконцентровуватися лише на одному.
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Тому, учасникам різних видів ігор потрібно мати не тільки певні фізичні
уміння, але і повну технічну підготовку.
Технічна підготовка - це частина процесу підготовки спортсмена, яка
переважно спрямована на опанування технікою обраного виду спорту і
вдосконалення в ній на різних етапах підготовки. Крім того, мається на увазі
й оволодіння технікою всіх тих загальнорозвиваючих і спеціальних вправ, які
використовуються під час тренування [4].
Опанування технікою - обов'язкова умова на шляху до підвищення
спортивних досягнень. Ефективність технічної підготовки або навчання
спортивній техніці вище, якщо тренер знає процес навчання і вміє впливати
на його основні елементи та мотивує підлеглого. Це відноситься до
визначення цільових установок на кожному етапі спортивної підготовки,
вибору відповідних методів навчання, що охоплюють вправи з урахуванням
вікових, статевих та індивідуальних фізіологічних і психічних особливостей
спортсмена, використання відповідних носіїв інформації одночасно або
послідовно [3].
В процесі спортивно-технічної підготовки необхідно домогтися від
спортсмена, щоб його техніка відповідала певним вимога, які
характеризуються великою кількістю факторів. До них відносяться активна
протидія суперників, прогресуюче стомлення, незвична манера суддівства,
незвичне місце змагань, обладнання, недоброзичливе ставлення
вболівальників та інше. Здатність спортсмена до виконання ефективних
прийомів і дій в складних умовах є основним показником стабільності і
багато в чому визначає рівень технічної підготовленості в цілому [1].
Технічну підготовку розділяють на загальну та спеціальну. Загальну
характеризує те, що вона покладається на розширення рухових навичок у
спортсмена, також розвиває координацію здібностей, які сприяють
технічному вдосконаленню. Завдання спеціальної спортивної техніки полягає
у формуванні таких умінь, які дозволять спортсмену використовувати всі
свої можливості в спортивних іграх і забезпечать прогрес технічної
майстерності [2].
Для покращення результатів в спортивних іграх слід застосовувати такі
методи та засоби технічної підготовки:
- загальні вправи, вони дозволяють покращити фізичний стан
спортсмена та опанувати різні навички та вміння, які є фундаментальними
для зростання технічної майстерності в спортивній грі;
- мінімальна тактична інформативність техніки для суперників є
важливим показником результативності в спортивних іграх. Ідеальною тут
може бути тільки та технічна підготовка, яка дозволяє маскувати тактичні
задуми та діяти несподівано. Тому високий рівень техніки передбачає
наявність здатності спортсмена до виконання таких рухів, які, з одного боку,
досить ефективні для досягнення мети, а з іншого - не мають чітко
виражених інформативних деталей, маскують тактичний задум спортсмена;
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- ефективність володіння спортивною технікою характеризується
ступенем близькості техніки спортивних дій до індивідуально оптимального
варіанту;
- тренеру слід чітко підбирати вправи, послідовність дій та стратегію
опираючись на індивідуальні особливості кожного підлеглого;
- ідеальне володіння технікою рухів. Цей критерій показує, як завчено,
закріплено дану технічну дію.
Для вивчених рухів характерні такі ознаки:
а) стабільність спортивного результату і ряду характеристик техніки
руху при його виконанні в стандартних умовах;
б) стійкість (порівняно мала мінливість) результату при виконанні дії
(при зміні стану спортсмена, дій противника в ускладнених умовах);
в) збереження рухових навичок при перервах в тренуванні;
г) автоматизованість виконання дій [2].
Технічна підготовка багато в чому визначається кінцевою метою, на
досягнення якої спрямовані дії, тому слід чітко визначити основні підходи та
методи.
Отже, для того щоб досягнути високих результатів та перемоги в
спортивних іграх потрібно досконало володіти та вміти застосовувати
технічну підготовку.
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РАНКОВА ГІМНАСТИКА, ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’Я
У сучасному суспільстві людина відчуває на собі цілий комплекс
несприятливих чинників: емоційні напруги, інформаційні перевантаження,
погані екологічні умови. Ці фактори дуже часто поєднуються з недостатньою
фізичною активністю. Сукупна дія несприятливих факторів навколишнього
середовища і малорухомого способу життя має негативний вплив на
організм, порушує його звичну роботу і сприяє розвитку різних захворювань.
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У подібних умовах дуже важливо застосовувати комплекс різноманітних
засобів, що сприяють збереженню і зміцненню здоров'я організму. Здорова
людина — це повноцінний член суспільства, який відрізняється високим
рівнем фізичної і розумової працездатності, хорошим самопочуттям,
внутрішнім душевним комфортом.
Одним із заходів, що надають сприятливу дію на самопочуття, є ранкова
гімнастика. Здійснення вправ ранкової зарядки збільшує рівень загальної
фізичної активності людини. Для більшості міського населення ранкова
зарядка часто є єдиним спеціально організованим заняттям фізичними
вправами.
Ранкова гімнастика має позитивний вплив на організм людини тільки у
випадку правильного та грамотного її застосування, яке враховує особливості
роботи організму після довготривалої фази сну, а також слід враховувати
персональні особливості людини[3].
Шляхи вдосконалення, проблеми розвитку ранкової гімнастики та її
вплив на здоров‘я та фізичний стан людини розглядалися в працях таких
науковців: І. М. Мозенсова, О. М. Шуст, О. К. Камаєва, М. М. Амосов, Л. М.
Биба, О. О. Бабанін, М. Є. Акімова та інші.
Ранкова гігієнічна гімнастика має особливе значення під час переходу
організму людини від стану сну до бадьорості, здатності підвищення тонусу
нервової та м‘язової систем, працездатності, її потрібно виконувати кожного
дня.
Ведучи мову про ранкову гімнастику, неможливо не згадати вислів
легендарного кардіохірурга Миколи Амосова «Природа милосердна:
вистачить 20-30 хвилин фізкультури щодня, але такої, щоб виснажитися,
спітніти й щоб пульс удвічі зріс. Якщо цей час подвоїти, то взагалі буде
чудово».
Ранкова зарядка – це важливий засіб підтримки хорошого тонусу
мускулатури і самого життя людини. Вона дає відчуття бадьорості не тільки
тілу, а й поведінці людини, її емоціям і психологічному стану. Хороший
тонус невід‘ємний від молодості і здоров'я, а тому ранкова зарядка – це засіб
продовження молодості, і створення умов для життя без нездужань, болів,
хвороб.
Ранкова зарядка – це прекрасний самомасаж всього організму людини.
Виконуючи однакові дії десять та більше разів, людина стискає, розслабляє,
розтягує одні і ті ж м'язи, і ділянки шкіри. У цей час відбувається інтенсивне
прокачування крові в цих ділянках тіла. Отже, ранкова зарядка забезпечує
інтенсивний винос шкідливих речовин і відмерлих клітин, які накопичилися
в різних органах людини протягом ночі, коли окремі частини людського тіла
були притиснуті і їх кровопостачання було обмеженим кілька годин.
Одночасно відбувається також насичення всіх органів людини киснем.
Ранкова зарядка позитивно впливає на чистоту кровоносних судин, особливо
капілярів [2].
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Можна виділити такі загальні завдання ранкової гімнастики: всебічний
гармонійний розвиток особистості, організму людини в цілому і окремих
його систем, зміцнення здоров‘я, формування постави, досягнення високого
рівня фізичного розвитку; виховання моральних, вольових і естетичних
якостей людини: дисциплінованості, акуратності, наполегливості у подоланні
труднощів; розвиток рухових здібностей, якостей та їх сполучень і поєднань
із психічними відчуттями, уявленнями, сприйманням, необхідних для рухової
координації у різноманітних умовах; формування організаторських та
професійно-прикладних вмінь та навичок для успішної педагогічної
діяльності [4].
Загальний принцип побудови комплексу полягає у тому, щоб
забезпечити участь основних м‘язових груп в русі, що у свою чергу активно
впливає на роботу внутрішніх органів. У комплекс ранкової гімнастики
потрібно також включати вправи як на дихання, так і на гнучкість. Потрібно
уникати виконання вправ статичного характеру, зі значним обтяженням, на
витривалість.
Ранкова гімнастика, чи як її часто називають, зарядка – винятково
цінний засіб для підвищення працездатності й зміцнення здоров'я. При
виконанні навіть невеликого комплексу гімнастичних вправ відбувається
немовби «настроювання» центральної нервової системи на весь день.
Здійснюється це в результаті посилення пульсації м'язів. Одночасно
нормалізується співвідношення процесів збудження і гальмування. Крім того,
під час виконання ранкової гімнастики активізується робота серцевосудинної та дихальної систем, підвищується обмін речовин, поліпшується
функціонування печінки, нирок, зміцнюється м'язова система. Позитивні
емоції від відчуття свого здоров'я піднімають настрій, бадьорість, сприяють
швидшому входженню в роботу. Недарма дослідження допомогли
установити, що працездатність людей, які займаються ранковою
гімнастикою, на 18-20% вище, ніж у людей, які не використовують цю цінну
гігієнічну процедуру.
Лише близько 30% людей на постійній основі виконують ранкову
гімнастику. У чому причина недостатнього використання такого доступного
засобу оздоровлення? Очевидно, пояснити це можна тим, що ще не в
багатьох людей сформована потреба в заняттях фізичними вправами, не
вистачає загальної культури, відсутнє уміння організовувати свій режим дня
[1].
Таким чином, щоденне виконання комплексу ранкової гімнастики,
дозволяє підготувати організм до майбутніх розумових, фізичних та
емоційних навантажень, також зарядка є хорошим засобом збереження і
зміцнення здоров‘я, профілактики і в окремих випадках – лікування
захворювань, забезпечує високу розумову й фізичну працездатність протягом
дня. Величезне значення ранкової гігієнічної гімнастики зумовлено, в першу
чергу, формуванням за допомогою неї необхідних людині фізичних і
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моральних якостей, а також необхідністю швидкого адаптування до будьякого процесу, подолання величезних емоційно-психічних навантажень.
Зарядка збільшує загальний рівень рухової активності людини,
знижуючи несприятливі наслідки малорухомого способу життя. Правильно
складений комплекс ранкової зарядки не викликає негативних емоцій,
одночасно підвищуючи настрій, самопочуття й активність людини. Ранкова
фізична зарядка необхідна кожній людині для поліпшення і підтримки
нормального стану здоров'я. Особливо актуальна вона для міських жителів, а
також для тих чия робота передбачає тривале перебування в одному
положенні, так звана «сидяча робота».
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ГРИ У ФУТБОЛ У ЗВО
Тенденції розвитку сучасного футболу свідчать про те, що тактична
підготовка гравців стала провідною поміж інших видів підготовки
спортсменів, оскільки визначає їх цільову спрямованість і зміст роботи,
конкретизує функціональні обов‘язки футболістів у команді в різних ігрових
ситуаціях, сприяє слушності вибору системи гри, визначає параметри
моделей команд [3].
Тактика є основним змістом всієї ігрової діяльності під час зустрічі.
Вдало вибрана тактика боротьби проти конкретного суперника сприятиме
досягненню успіху, а невдало підібрана тактика або не реалізована в ході
матчу за звичай приводить до поразки. Вміння правильно вирішувати задачі
нейтралізації суперників і успішне використання власних можливостей в
атаках характеризується тактичною зрілістю як команди в цілому, так і її
окремих гравців. Команда може досягти успіху тільки при добре
організованих і обов‘язково активних діях всіх футболістів в нападі та в
захисті.
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Тактичні дій команд високого класу суттєво відрізняються в залежності
від тактичної побудови гри команди суперника [5]. Під час матчів, залежно
від ситуації, що складається у ході гри, спортсмени часто застосовують
неефективні ігрові прийоми, що заважає отримати перевагу над
противником. Гравці прагнуть доцільно застосовувати ігрові прийоми
спільно зі своїми партнерами, домагатися переваги над противником [4].
Е. А. Стрикаленко у своїх дослідженнях виділив низку факторів які
необхідно враховувати при виборі ефективної тактики на гру, головними
серед яких є: можливості власної команди (антропометричні показники
гравців, збалансованість команди, універсалізація гравців, рівень фізичної та
технічної підготовленості, тощо), можливості команди суперника
(особливості антропометрії суперників, стиль гри який проповідує команда
суперник, рівень технічної та фізичної підготовленості, тощо) та від того де
відбувається матч (на своєму або на чужому полі) [5].
Одним из напрямків удосконалення тактичної підготовки в футболі є
побудова моделей змагальної діяльності, цим питанням займалось багато
науковців [1].
В своїх дослідженнях В. Костюкевич виявив, що в процесі змагань
командами використовуються різні тактичні моделі, які будуються на
активному, пасивному, комбінованому методах і системах гри, а також на
різних співвідношеннях розстановки гравців (1-4-4-2; 1-4-5-1; 1-3-4-3; 1-3-52). Ним проаналізована змагальна діяльність найсильніших європейських
команд та визначено чотири тактичні моделі гри футбольних команд високої
кваліфікації: «А», «В», «С» і «D».
Тактичні моделі «А» і «С» характеризуються активним методом ведення
гри з використанням «плеймейкінг-тактики». При цьому тактична модель
«А» передбачає більш активні атакуючі дії команди, ніж модель «С», що
передбачає тривалий контроль м'яча. Для тактичної моделі «В» характерно
переважне застосування середнього пресингу з оптимальним поєднанням
позиційних і швидких атак. Змагальна діяльність команди на основі
тактичної моделі «D» обумовлена насамперед відбором м'яча в першій зоні
поля і проведенням атакуючих дій з використанням швидких атак, а також
позиційних атак першого і другого темпу [2].
На його думку основними компонентами тактичних моделей змагальної
діяльності футбольних команд високої кваліфікації є:
• співвідношення позиційних і швидких атак;
• співвідношення високого, середнього та низького пресингу;
• співвідношення утримуючих, розвиваючих і загострюючих передач;
• виконання техніко-тактичних дій в різних режимах координаційної
складності;
• специфічні коефіцієнти інтегральної оцінки техніко-тактичної
діяльності [2].
Проаналізувавши літературні джерела та данні Internet ми виявили, що
тактична підготовка гравців стала провідною поміж інших видів підготовки
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спортсменів, оскільки визначає їх цільову спрямованість і зміст роботи,
конкретизує функціональні обов‘язки футболістів у команді в різних ігрових
ситуаціях, сприяє слушності вибору системи гри. Одним из напрямків
удосконалення тактичної підготовки в футболі є побудова моделей
змагальної діяльності, але з урахуванням факторів гри. На думку науковців
основними факторами які необхідно враховувати при виборі ефективної
тактики на гру, є: можливості власної команди, можливості команди
суперника та місце де відбувається матч. У сучасному футболі побудова
тактичних моделей змагальної діяльності виконуються з допомогою аналізу
відеозаписів спортсменів високої кваліфікації, а також даних комп'ютерноімітаційного 3d-моделювання тактичних дій як одного футболіста, так і всієї
команди.
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цілеспрямований комплекс тренувальних заходів та впливів на його організм
і психіку.
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Особливе місце серед практично будь-якого складу сторін підготовки
приділяється тактичній підготовці спортсмена – найбільш вирішальній
стороні підготовки в цілому, що визначає по суті логіку і ефективність
змагальної діяльності спортсмена.
Під тактикою в спорті розуміється доцільне використання способів
ведення змагань, підпорядкованих певному задуму і плану досягнення
змагальної мети. Також цей термін інтерпретують як цілеспрямовані способи
використання технічних прийомів в тактичних діях для вирішення
змагальних завдань відповідно до правил, з урахуванням позитивних і
негативних характеристик підготовленості (своєї, партнерів і суперника), а
також умов середовища [2].
Під спортивної тактикою, за визначенням В.М. Платонова, слід розуміти
способи об'єднання і реалізації рухових дій, що забезпечують ефективну
змагальну діяльність, що приводиться до досягнення високого результату [1].
Склад тактичної діяльності спортсмена: сприйняття середовища,
поведінки противника і партнерів, динаміки власного стану і дій; аналізу
отриманої інформації в зіставленні з колишніми досвідом і метою змагань,
виборі на цій підставі і прийнятті уявного рішення, його втілення у
відповідних діях.
Закономірностями тактичної діяльності в спорті, що випливають з
функціональної структури діяльності людини, є:
1) сприйняття інформації в умовах маскування і помилкових дій
суперника;
2) обробка інформації та прийняття рішення в умовах ліміту і дефіциту
простору і часу;
3) втілення прийнятих рішень в умовах активного протистояння
супернику і не завжди сприятливих умовах середовища і діяльності
партнерів [3].
Якщо говорити про тактику в широкому сенсі і ставити головною метою
спортивний результат, то до засобів його досягнення слід віднести стан усіх
сторін його підготовленості, поведінку, розминку перед стартом, способи
психологічного впливу на суперників і суддів, розподіл своїх можливостей в
ході змагання тощо [4].
Таке уявлення і осмислення спортивної тактики охоплює свідомо більше
коло учасників спортивної діяльності відносно кількості вирішуваних
тактичних завдань: збір інформації про супротивника без безпосередньої
взаємодії з ним і про умови проведення конкретного змагання; безпосередню взаємодію спортсмена з противником в ході змагання; групову та командну взаємодію із противниками (партнерами).
У видах спорту циклічного характеру тактичні варіанти відрізняються
один від одного динамікою швидкості пересування по дистанції. При цьому
основна проблема тактики полягає в тому, щоб навчитися вибирати найбільш
вигідний варіант розкладки (характеру змін швидкості) при оптимальному
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для спортсмена поєднанні довжини і частоти виконання технічних прийомів
(В. Л. Уткін, 1984) [3].
Основою тактики подолання дистанції фахівці (В.П. Волегов, 1979)
називають вміння спортсмена розподіляти свої зусилля на кратних відрізках
цієї дистанції. Такі вміння, природно, взаємопов'язані із кваліфікацією і
підготовленістю спортсмена [2].
Олімпійський чемпіон П.Г. Болотников на основі багатого досвіду
перемог і поразок пропонує сім тактичних заповідей підготовки до старту і
роботи безпосередньо на дистанції:
1. Потрібно добре знати суперників. 2. «Не відпускати» головного
супротивника. 3. Уважно спостерігаючи за головним суперником, не
відпускаючи його, в той же час бачити всіх інших конкурентів, ні на секунду
не випускати з виду постійні переміщення, які відбуваються на біговій
доріжці. 4. Готувати технічні новинки і сміливо їх здійснювати. 5. Бути
готовим до будь-яких несподіванок, до тактичних новинок суперників,
швидко і рішуче використовувати їх в своїх інтересах. 6. Підпорядковувати
себе інтересам команди товаришів. 7. Уміння володіти всіма цими сторонами
тактичної майстерності в комплексі [2].
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ІГРОВИХ
ВИДАХ СПОРТУ
У ХХІ столітті інформаційно-комунікаційні технології набули широкого
значення у багатьох видах людської діяльності. Під засобами інноваційних
технологій розуміють: програмно-апаратну техніку та обладнання, які
працюють на базі обчислювальної техніки, а також різних сучасних засобів і
систем обміну інформації, які забезпечують операції збору, зберігання,
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обробки, накопичення і передачу інформації, а також, існують пристрої, що
перетворюють інформацію із графічної форми у цифрову та навпаки.
Інноваційні технології широко застосовуються, наразі, у спорті. Вони
допомагають не лише під час гри, а також і під час тренування. Із
використанням сучасних засобів вдосконалюється технічна підготовленість
спортсменів, а також знижує кількість помилок під час гри [1].
Нещодавнє нововведення у футболі було досить суперечливим у світі.
Мова йде про систему відео допомоги арбітрам (VAR), це впровадження
вперше було використано у 2017 році. Ця система була запроваджена для
усунення різних розбіжностей між гравцями та арбітрами. Чемпіонат світу з
футболу 2018 – став першим масштабним турніром, де була застосована
система VAR.
Взагалі, ця інноваційна технологія дозволяє головному арбітру усунути
спірні ситуації під час гри за допомогою відео повторів. Кожний футбольний
матч з використанням даної системи обслуговує бригада з восьми суддів:
відео асистента арбітра, його помічників і операторів відео повтору. У
більшості випадків перед відео асистентом розташовуються два монітори, на
одному з яких йде трансляція з головної камери, а другий монітор, поділений
на 4 частини, використовується для того, щоб розглянути окремий ігровий
епізод з різних телекамер. Ще однією перевагою VAR є захист арбітрів від
невдоволених вболівальників. Але є і недоліки – не завжди, навіть, на відео
повторі можна вирішити спірне питання, а, також, кожний перегляд займає
певну кількість часу, що суттєво впливає як на гравців, так і на
вболівальників [2].
Дії гравців у різних спортивних іграх відрізняються своєю
різноманітністю та складністю. Тому успіх усієї команди залежить від
швидко прийнятого раціонального рішення спортсмена. Складність ситуації,
яка виникає під час гри породжує великий об‘єм інформації, але для
прийняття вірного рішення потрібно лише певна частина цієї інформації,
тому у гравця має бути розвинуте мислення [1].
Ситуації, які виникають під час гри в такому виді спорту як хокей на
траві, часто носять випадковий характер, тому гравці повинні бути
пристосовані до таких подій і діяти правильно. Перемогу забезпечує лише
активне та творче мислення, яке потрібно тренувати, безпосередньо, під час
підготовки до гри. Науковими дослідженнями різних вчених було доведено
ефективність використання комп‘ютерних систем у тренувальному процесі
спортсменів. Такий дослідник як С. І. Дорохов у своїх дослідженнях вивчав
питання застосування комп‘ютерного моделювання ігрового процесу в
гандболі. С. С. Єрмаков досліджував застосування комп‘ютерних програм у
підготовці гравців до гри та багато інших вчених вивчали це питання у
різних видах спорту [2].
Для більш успішного результату, хокеїстам була розроблена спеціальна
комп‘ютерна мультимедійна програма, яка дозволила визначити ступінь
розвитку тактичного мислення гравців різної кваліфікації в хокеї на траві.
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Така програма була заснована на основі системи VTester, саме вона
дозволила конструювати мультимедійні завдання основних форм,
візуалізувати результати тестування та вести статистику. Тестування
дозволило вивчити динаміку розвитку тактичного мислення та
проаналізувати результати.
Дослідивши теоретично тему дослідження, можна сказати, що
інноваційні технології відіграють, на даний період, важливу роль у спорті.
Різні інформаційні технології використовуються у тренувальному процесі,
щоб розвинути мислення у гравців та змоделювати саму гру. А також,
інформаційні системи використовуються і на грі, щоб уникнути
несправедливих рішень та суперечок, як наприклад система VAR у футболі.
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ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В СПОРТИВНИХ ІГРАХ
Серед великого різноманіття засобів фізичного виховання, які
використовуються з метою гармонійного розвитку людини, одне з провідних
місць займають спортивні ігри. Вони належать до числа самих
розповсюджених та улюблених видів фізичних вправ у людей всього світу.
Спортивними іграми називають види ігрових змагань, основою яких є
різні технічні й тактичні прийоми влучення у процесі протиборства у
визначену ціль спортивним снарядом (зазвичай ним є м‘яч, ціллю – ворота,
кільце, майданчик і т. п. суперників); зміст і організація спортивних ігор
регламентуються офіційними правилами. Більшість спортивних ігор
представляє собою комплекси природних рухів, фізичних вправ (біг,
стрибки, метання, удари і т.п.), які виконуються гравцем або у взаємодії з
партнерами в боротьбі з суперником і спрямовані на створення ігрових
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ситуацій, які в підсумку забезпечують перемогу. У багатьох спортивних іграх
спортсмени вступають у безпосередню, контактну боротьбу [1].
Широке розповсюдження спортивних ігор обумовлено їх доступністю,
відносною простотою змісту й організації, силою емоційного впливу на
учасників і глядачів.
Специфіка спортивних ігор у тому, що активна протидія суперника
вимагає швидкої зміни реалізації плану ігрових дій гравця або команди.
Спортсменам приходиться діяти в обстановці дефіциту часу при змінах
ігрових ситуацій і необхідності знаходити адекватну відповідь. Ефективність
ігрових дій залежить від швидкої оцінки ігрової ситуації і вибору відповідних
ігрових прийомів, що передбачає наявність високо розвинутих
психофізіологічних функцій (різні параметри уваги, об‘єм полю зору,
швидкості реакції тощо). Відмінною особливістю всіх спортивних ігор є
наявність великого технічного арсеналу (передачі, ведення, кидки, удари),
сполучення прийомів і різнобічність тактичних побудов (колективні
взаємодії в обороні та нападі) [1].
Тактику в спортивних іграх можна тлумачити, як способи реалізації і
об‘єднання рухових дій, що забезпечують продуктивну змагальну діяльність,
яка в результаті приводить до досягнення поставленої мети в конкретному
змаганні.
Тактична підготовка має сприяти спортсмену в реалізації спортивної
майстерності в умовах змагання. В процесі підготовки відбувається
формування вміння вести спортивну боротьбу з урахуванням своєї
підготовленості, зовнішніх умов, можливості суперника тощо.
Структура тактичної підготовленості має такі поняття, як тактичні
уміння, знання та навички. Тактичні уміння є формою прояву свідомості
спортсмена, яка відображає його дії на основі тактичних знань. Можемо
виділити уміння передбачати хід розвитку загальної гри, видозмінювати
власну тактику або ж відгадувати задумки суперника. Тактичні знання – це
сукупність уявлень про види, засоби і форми тактики, а також їхні
особливості при застосуванні в тренувальній і змагальній діяльності.
Тактичні навички – це завчені тактичні дії, комбінації індивідуальних і
колективних дій [3].
Розрізняють також три рівні тактичного мислення спортсмена.
Перший рівень – це вирішення ігрових завдань в ситуаціях, що досить
часто повторюються. Ці ситуації легко розпізнаються і вирішуються. До них
належать дії з чисельною перевагою (2x1, 3x2) і прості умови одноборства.
Другий рівень тактичного мислення – це розв‘язання складного
комплексу ігрових комбінацій, де гравець може обрати оптимальне рішення
на основі засвоєних алгоритмів, які він реалізує автоматизовано. Це дії у
типових ситуаціях (2x2; 3x3 і т. ін.).
Третій, найвищий рівень прийняття рішень, заснований на творчих
особливостях тактичного мислення, діє при вирішенні нових ігрових
ситуацій, з якими гравець ще не зустрічався [1].
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Завданнями тактичної підготовленості є:
- вивчення загальних положень, засобів і можливостей у даному виді
спорту;
- тактичного досвіду найсильніших спортсменів і команд;
- практичне використання засобів, прийомів і варіантів тактики під час
тренувальних занять, змагань;
- аналіз сил суперників, їхньої фізичної, технічної та вольової
готовності;
- аналіз попереднього змагання, висновки [4].
Тактика змагальної діяльності включає в себе розумові операції, що
виражаються в тактичному задумі, і практичній дії, що забезпечують
реалізацію цього задуму.
Найефективніші тактичні методи не можуть повністю бути реалізовані,
якщо рівень підготовленості спортсмена є недостатнім для їх реалізації, і
навпаки.
У процесі тактичної підготовки спортсмена необхідно передбачити:
- засвоєння теоретичних основ спортивної тактики;
- освоєння тактичних прийомів, їх комбінацій і варіантів аж до набуття
досконалих тактичних умінь і навичок;
- вивчення можливостей супротивників і умов майбутніх змагань;
- розвиток тактичного мислення та інших здібностей, необхідних для
оволодіння тактичною майстерністю [2].
Тактична майстерність спортсмена пов‘язана з рівнем його фізичної,
технічної і психологічної підготовленості.
Важливим завданням тактичної підготовки спортсменів у спортивних
іграх є вивчення загальних положень тактики спорту, тактики вибраного
виду спорту, правил суддівства та тактичного досвіду сильних спортсменів.
Таким чином, можна сказати, що тактична підготовка в спортивних
іграх – це своєрідне мистецтво ведення бою.
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МОЛОДІ
У публікаціях, присвячених проблемі формування фізичної культури
особистості в процесі фізичного виховання студентів, представлені різні
погляди на розуміння фізичної культури особистості і її структуру.
Для того щоб сформувати фізичну культуру особистості, необхідно
розуміти, що вона собою являє, що лежить в основі її формування, який її
компонентний склад і структура, як визначити рівень її розвитку. У зв'язку з
цим дослідження сутності фізичної культури особистості, її структури,
компонентів, механізмів і закономірностей розвитку в процесі онтогенезу є
однією з найважливіших задач фізкультурної науки [3].
Фізична культура особистості в теорії фізичної культури стала
предметом вивчення порівняно недавно. Під особистою фізичною культурою
людини початково розуміли досягнутий нею рівень розвитку фізичних
здібностей, включаючи індивідуальні особливості цього розвитку, рівень
набутих спеціальних знань в цій області, ступінь використання засобів
фізичної культури в життєвій практиці, а також використання досягнутого
рівня фізичної культури у творчій творчої діяльності.
Науковці під фізичною культурою особистості розуміють втілені в самій
людині результати використання матеріальних і духовних цінностей, що
відносяться до фізичної культури в широкому сенсі слова, а саме засвоєні
людиною фізкультурні знання, вміння, навички, досягнуті на основі
використання засобів фізичного виховання, показники фізичного розвитку і
фізичної підготовленості [1].
Під час формулювання поняття «фізична культура особистості» деякі
дослідники в якості її структурних компонентів наступні: базисний,
поведінковий і соціально-ціннісний [4].
Варто зауважити, що в зміст більшості існуючих визначень фізичної
культури людини, особистості і індивіда включені сукупність спеціальних
знань, певний обсяг рухових умінь і навичок, ступінь розвитку фізичних
якостей і здібностей. Фактично фізична культура ототожнюється з фізичною
підготовленістю. Але це все - результативна сторона діяльності.
Вчені уважають, що взаємозв'язок і єдність фізичного й
інтелектуального компонентів простежується на всьому життєвому шляху
людини, і якщо воно оптимально, то людина досягає значних висот у своєму
розвитку. Автори вказують, що основа фізичної культури особистості
полягає в органічній єдності знань та переконань, в їх практичному
використанні і безпосередній діяльності по їх реалізації. Одним з основних
показників фізичної культури особистості на думку авторів є регулярні
практичні заняття фізичними вправами [4].
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Розкриваючи зміст фізичної культури особистості, В.К. Бальсевич
виділяє в її структурі три основні складові: 1) знання (фізкультурна
освіченість); 2) рухові досягнення і 3) мотивацію рухової активності. Всі
перераховані елементи системи фізичної культури особистості мають тісний
взаємозв'язок і визначають зміст фізкультурного виховання. В.К. Бальсевіч
введені терміни: «фізкультурне виховання», «фізкультурна освіта»,
«фізкультурна активність» [1, 2Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Системне моделювання змісту фізичної культури особистості дає
можливість конкретизувати мету фізичного виховання, пояснити причини
участі або неучасті людини в фізкультурних заняттях, уточнити саму
категорію «фізична культура». Фізична культура особистості визначається як
специфічна діяльність людини, спрямована на фізичне вдосконалення, яка
об'єктивно фіксує його участь в фізкультурних заняттях [2].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що теорія про фізичну
культуру особистості на певному етапі свого розвитку закономірно
трансформувалася в теорію і стратегію її формування, що створило
передумову переоцінки цінностей і змісту існуючої системи фізичного
виховання. У свою чергу зміна уявлень про цілі та завдання фізичної
культури зумовили необхідність переорієнтації, перебудови системи
фізичного виховання в науково обґрунтовану, комфортну, дієву і корисну в
соціальному і особистісному плані державну систему виховання фізичної
культури особистості.
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РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗВО ЗАСОБАМИ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Рух – це життя, воно робить нас здоровішими, тому навіть якщо студент
не достатньо добре бігає або займається спортивною ходьбою, чи іншим
видом спорту, все одно краще, щоб він розвивав в собі швидкість, моторику.
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Навіть у повсякденному житті ці навички знадобляться, тому що, наприклад,
на роботі роботодавці хочуть бачити людей, які швидко та якісно виконують
роботу. Все ж таки справедливо усю увагу приділити саме здоров‘ю, бо це не
купиш за гроші, а лише сам зумієш зберегти його міцним. Мало хто
займається спортом у повсякденному житті, оскільки це стало менш
потрібним. З розвитком технологій ми все більше поручаємо якусь роботу
машинам. Замість того, щоб пройтися до інституту пішки, ми сідаємо в
транспорт. Саме для цього у закладах освіти існує фізичне виховання. Тіло
людини завжди потребує фізичного навантаження, без нього наші м'язи,
кістки, суглоби будуть втрачати свої можливості, людина почне відчувати
біль та хворіти. Кожен в дитинстві грав у ігри на спритність, а головне
швидкість. Усім знайомі командні ігри, той же «квач». Усі пам'ятають
правила – якщо ти швидкий та спритний, тоді ти переможеш. У старшому
віці ми ознайомлюємося з марафоном, і знову ж таки, потрібно пробігти
найшвидше за всіх. В інституті ж освітня програма надає нам можливість
навчитися у викладача, або ж, пішовши на якийсь гурток, у тренера.
Швидкість проявляється через швидкість рухових реакцій, виконання
простих необтяжених рухів, темп їх виконання і різкість. У спорті важливим
є виховувати в людині здатність до прояву швидкості в цілісній руховій
діяльності. Так само працює будь яка наука, якщо ти знаєш правила, закони,
тоді ти зможеш вирішити поставлену тобі задачу. Проте не секрет, що усі ми
різні й до кожного потрібно підбирати індивідуальний підхід. Також багато
залежить ще від кількості навантаження на організм та його підготовку до
них. Так латентний час(час від початку сприйняття подразника до початку
відповіді на нього) простої реакції у нетренованих осіб становить 0,2-0,3 с, а
в добре тренованих – коливається в межах 0,1-0,2 с. Він обумовлений
генотипом та мало піддається тренуванню. Люди, які швидке реагують в
один ситуаціях, виявляються швидкими й в інших. У житті та спорті людина
взаємодіє з предметами, людьми (суперниками) і усе це є навколишніми
подразниками при нестачі час та простору(тобто в нежданих ситуаціях), і
потрібно навчитися реагувати на них швидко, а саме оцінити ситуацію,
вирішити, як краще вдіяти та реалізувати своє рішення. Чудовим вмінням є
передбачення ситуації, що допоможе ще швидше відреагувати. Швидка
реакція потрібна для майбутнього дорослого життя, тому кожен викладач має
обов‘язково навчити студентів цієї практики, це основа, яка їм допоможе [2].
Існують певні вимоги до вправ для розвитку швидкості. Їхня техніка має
бути граничною (максимальною) і також рухи мають бути добре засвоєні,
щоб студент спрямовував свої сили не на правильність, а на швидкість його
виконання. Тривалість однієї вправи не має перевищувати 30 с, та
тренування має бути різноманітне, що має забезпечити вдосконалення як
швидкості так і інших здібностей. Усі ці вимоги складені не просто так, усе
йде з людських можливостей та фізіології тіла. Якщо ж робити усе не
дотримуючись вимог, то можна тільки нашкодити і час розвитку швидкості
зменшиться [2].
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Найефективнішим для розвитку рухових реакцій є рухливі ігри за
спрощеними правилами та на менших майданчиках, з миттєвою зміною
темпу, напрямком, за командою. Естафетний біг добре впливає на різкість та
швидку реакцію. Біг з прискоренням, з ходу 2-4 с з максимальною
швидкістю, вправи з миттєвою зміною напрямку та форми пересування,
темпу та довжини кроку дає змогу нам розвити швидкість циклічних вправ.
Ще зі школи всім знайомі стрибки з ноги на ногу, через скакалку, на одній
нозі, стрибки вверх, з напівприсіду, через козла – усе дає змогу розвиватися
нашим м‘язам та надалі без великих затрат енергії та оцінки ситуації, а
просто діяти на рефлекторному рівні (тіло само знає як краще реагувати на
перепони). Необхідним є вправи на розтягування для того, щоб збільшити
амплітуду рухів [1].
У вищих навчальних закладах під час фізичного виховання
використовують ігри, як рухливі так і спортивні, і дотримуються певних
правил, оскільки це є початковим етапом вдосконалення всіх видів реагувань.
По-перше, тривалість гри не має перевищувати 10-15 хв, щоб не викликати
значної втоми у студентів. По-друге, вже не одноразово говорилося, що
створюють умови дефіциту простору і часу, а саме зменшення розміру
майданчику для роботи, кількість учасників, зміна правил гри тощо. Потретє, обов‘язковим пунктом є відпочинок, його тривалість має бути
достатньою для повного відновлення працездатності [1, 2].
Щодо режимів тренувальних навантажень, вони мають відбуватися за
таким принципом: першим в списку має бути розминка, так як після неї
студент приводить організм в стан оптимальної оперативної працездатності,
кількість повторів в одній серії складає від 4-6 до 15-20 реагувань(вона не
повинна призводити до зниження швидкості реагувань), кількість серій – 3-6,
інтервал для відпочинку має бути орієнтованим на 2-3 хв, дивлячись на стан
та самопочуття студентів (переконатися, що вони готові до наступної серії
вправ). Чудовою методикою для саморозвитку студента у швидкості є те, що
викладач, при виконанні вправ з прискоренням, повідомляє час їх виконання,
що дає змогу зробити свої висновки полягаючись на власні відчуття [1].
Швидкісні вправи потрібно проводити до настання втоми. Проведення
ігор та естафет в кінці заняття можливе лише за умов, що попередні вправи
не знизили працездатність студентів [3].
Важливим буде розглянути методику для вдосконалення швидкості
циклічних рухів. За цією методикою викладачі у ЗВО дають студентам
завдання виконувати вправи, які є подібними за координацією і
енергозабезпеченням рухової діяльності. Переважно більшість вправ під час
тренування не повинні виконуватись з оптимальною швидкістю, тобто, вони
не мають викликати зайвого напруження м‘язів тіла [3].
Тривалість вправ має визначатися при орієнтуванні викладача на
інтенсивність виконання та рівень тренованості студентів. Так початківці
можуть підтримувати максимальну інтенсивність 5-6 с, а добре треновані й
до 20-25 с [1].
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Кількість повторень вправ визначається можливість студентів
підтримувати оптимальну швидкість і після оптимального відпочинку. Це
роблять заради того, щоб не знизився рівень працездатності, тому вправи
виконують серіями (2-3 для не тренованих студентів та 4-6 для тренованих) і
з 3-4 повтореннями у кожній [1].
Відпочинок між вправами має забезпечити студента відновленням
вегетативних функцій і призвести до зниження збудливості нервовом‘язового апарату. Також тривалість активного відпочинку має складати у 23 рази більше, ніж між повтореннями, знову ж таки, для відновлення
працездатності організму [3].
Що таке «швидкісний бар‘єр»? При багаторазовому виконанні вправ у
постійно однакових умовах, або навпаки збільшення навантаження не
приносить успіху – саме це і називають «швидкісним бар‘єром». Основною
причиною його виникнення є одноманітність умов тренування. Щоб його
уникнути, потрібно виконувати більше різноманітних вправ під час
тренування, не застосовувати максимальну швидкість, а також допомагають
в цьому ігри та змагання [2].
Змагання при яких емоційний рівень студента є високим, в такому
випадку це могутній засіб прояву максимальних швидкісних якостей
кожного учасника, що дає можливість для розвитку.
Отже, викладачі у закладах вищої освіти виховують в студентах не
тільки любов до спорту, а й і розуміння його важливості в повсякденному
житті. На кожному занятті потрібно отримувати усі знання про розвиток
швидкості та обов‘язково діяти за вимогами викладачів, що сприятиме
розвитку уважності, спритність, вміння швидко вирішувати певні завдання та
оцінювати ситуації.
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За результатами наукових досліджень, в Україні все більше молодих
людей мають проблеми зі здоров‘ям. Через складну та виснажливу
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інтелектуальну діяльність у ЗВО та вдома, інші види роботи організм
перевантажується. Навіть більше, студенти практично весь вільний час
проводять у сидячому положенні: грають у комп‘ютерні ігри, сидять у
соціальних мережах, дивляться телевізор, читають книги чи відвідують
концерти. Незалежно від того, що такий відпочинок приносить користь,
молодь веде малорухомий спосіб життя. А це має негативний вплив на
здоров‘я та фізичний стан студентів і призводить до низки проблем. Тому
питання про розвиток фізичних здібностей у студентів вищих навчальних
закладів, підготовка молоді для довгої та продуктивної праці у певній сфері
діяльності є дуже важливим. Сила є однією з основних і життєво необхідних
фізичних якостей людини, бо дозволяє їй успішно здійснювати не тільки
будь-яку професійну діяльність, а й вирішувати багато побутових проблем.
Найбільш сприятливий віковий період розвитку силових здібностей для
молоді настає після того, як їх опорно-руховий апарат і нервово-м'язова
система майже повністю сформувалися. Як правило, це відбувається в 17-20
років, тобто тоді, коли більшість сучасної молоді навчається у вищих
навчальних закладах. Отже, розвиток силових здібностей у студентів ЗВО
має стати пріоритетним напрямком їх академічного фізичного виховання, що
передбачає розробку ефективних методик, які забезпечують приріст силових
показників за період їх навчання в університеті.
Головна мета фізичного виховання студентів – сформувати гармонійно
розвинену, високоморальну та високодуховну особистість, кваліфікованого
фахівця, який набув ґрунтовних знань і навичок у сфері фізичної культури.
Зміст фізичного виховання студентів охоплює цілеспрямовану дію на
фізіологічні системи організму, на ментальну та емоційну сферу життя
студентів, вдосконалення психофізичних, моральних та вольових якостей,
розвиток сили та інших важливих фізичних якостей.
Фізичні якості – це набір функціональних властивостей організму (або
комплекс), що характеризують окремі якісні аспекти рухових спроможностей
людини: сила, витривалість, швидкість, гнучкість та інші.
Сила – здатність долати опір, або протистояти впливу шляхом
напруження м‘язів. Тренери розрізняють абсолютну силу (максимальні
сумарні можливості напруги м‘язів під час однієї певної дії) та відносну
(максимальні показники сили поділені на особисту вагу спортсмена) [2].
Фізичне виховання студентів ЗВО має трикомпонентну структуру:
активне дозвілля, студентський спорт і власне фізичне виховання [1].
Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. Фізична
вправа – це м‘язовий рух спеціальної спрямованості, який систематично та
послідовно виконують для покращення чи збереження рівня фізичного
розвитку людини, її рухових можливостей та навичок, для оздоровлення та
збільшення тривалості життя [2].
Вплив фізичних вправ на організм людини має широкий спектр дії.
Наприклад, розвиток сили, покращення координації та швидкість рухів,
уповільнення швидкості процесу старіння в організмі, підвищення
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рухливості хребта і грудної клітки, покращення постави. Також у процесі
занять фізичними вправами зростає витривалість і сила м‘язів.
Вагоме значення в збільшенні сили м‘язів мають заняття різними видами
спорту (легка атлетика, плавання, атлетична гімнастика, туризм, спортивні
ігри тощо) та участь у змаганнях та спартакіадах факультету, ЗВО тощо.
В даний час серед засобів розвитку сили панівне становище як по
ефективності, так і за популярністю серед студентської молоді займає
атлетична гімнастика. Крім того, атлетична гімнастика є найшвидшим
способом розвитку окремих груп м'язів, а також вдосконалення загальної
форми та пропорційності статури.
Головним критерієм вибору вправ атлетичної гімнастики для студентів
ЗВО з метою розвитку сили на навчальних заняттях стала ступінь
навантаження різних груп м'язів при їх виконанні. Комплекс найбільш
ефективних вправ: для розвитку сили м'язів тулуба (підйом тулуба з
положення лежачи горизонтально на спині з зігнутими в колінах ногами,
підйом колін до грудей з положення лежачи на спині на похилій дошці,
підйом тулуба з положення лежачи на животі з закріпленими на лавці
ногами, підтягування на високій перекладині з широким і вузьким хватом);
для розвитку сили м'язів ніг (присідання, згинання ніг лежачи, зведення ніг
на тренажері, підйом на носки стоячи); для розвитку сили м'язів рук
(згинання рук зі штангою стоячи з прямим грифом і вузьким хватом,
згинання рук зі штангою стоячи з прямим грифом на похилій лаві,
віджимання на брусах з нейтральним хватом, віджимання від лави або в
упорі лежачи); для розвитку статичної сили (вис на високій перекладині з
утриманням прямих ніг під кутом 90° до тулуба та інші).
Послідовність виконання вправ ґрунтується на наступних правилах:
- на початку і в кінці комплексу виконуються вправи найлегші;
- вправи з високим ступенем фізичного навантаження виконуються в
середині комплексу;
- спочатку навантажуються м'язи рук, далі – тулуба, а потім – ніг;
- фізичне навантаження на розгиначі та згиначі чергується.
Перевагою такого комплексу є те, що на одному занятті розвивається
сила всіх основних м'язових груп – згиначів і розгиначів тулуба, ніг і рук.
Розроблений набір атлетичних вправ для академічних занять фізичною
культурою у ЗВО спрямований не тільки на розвиток сили, а й силової
витривалості.
Студентам, які мають низький рівень фізичної підготовки, необхідно
виконувати тільки по одному підходу кожної вправи, середній рівень
підготовки – по два, а високий рівень – по три. Таке фізичне навантаження не
призводить до вираженої втоми опорно-рухового апарату і нервово-м'язової
системи студентів, отже, не чинить негативного впливу на їх фізичну
працездатність протягом усього наступного навчального дня [3].
Отже, розвиток сили у студентів ЗВО засобами фізичної культури та
спорту має важливе значення. Основними завданнями фізичних вправ є
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підготовка майбутніх працівників для тривалої та продуктивної роботи,
оскільки вимоги сучасності постійно зростають.
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Правильне дихання – це засіб оздоровлення та профілактики багатьох
захворювань. Рівень здоров‘я, який визначається за максимальним
споживанням кисню, безпосередньо залежить від життєвої місткості легенів.
Найкращий засіб збільшити місткість легенів – виконання аеробних вправ
(оздоровчий біг), але є й інший шлях – використання спеціальних систем
дихання.
Усім відомо, що людський організм не може існувати без кисню. Він
необхідний для утворення енергії. До того ж, м'язова система залежить від
достатньої кількості кисню і адекватного клітинного його споживання. Проте
внаслідок метаболічних процесів утворюється інший токсичний газ – діоксид
вуглецю, з підвищеним рівнем якого нормальна діяльність порушується.
Серцево-судинна і дихальна системи транспортують кисень в тканини
організму та виводять з них токсичний газ. Система транспорту включає
чотири окремих процеси:
1. легеневу вентиляцію (дихання), являє собою пересування газів із
легень у легені;
2. дифузію – газообмін між легенями і кров'ю;
3. транспорт кисню і діоксиду вуглецю з кров'ю;
4. капілярний газообмін – газообмін між капілярною кров'ю і
метаболічно активними тканинами [1].
Функція дихання постійно змінюється при фізичних навантаженнях.
При цьому вживання кисню під час роботи впливає зокрема і на роботу м‘яза
серця. Існує таке поняття як кисневий запит. Тобто конкретна кількість
кисню для окислювальних процесів, що необхідна при певній роботі.
Проте, трапляються випадки, коли кисневий запит перевищує
можливості організму і виникає кисневий борг. Відповідно для продовження
м'язової діяльності потрібна енергія, що виникає завдяки включенню
анаеробних, тобто безкисневих механізмів енергозабезпечення.
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Під час дихальних вправ удосконалюється повільна регуляція. При
багаторазовому повторенні, повільні зміни автоматизуються й поєднуються
зі звичайною автоматикою дихання. Завдяки цьому дихальні вправи
сприяють усуненню порушень дихання, що спостерігаються при різних
захворюваннях.
Система дихальних вправ має неабиякий вплив на органи людського
організму та різні системи.
Збільшення надходження кисню в організм має важливе значення при
недостатності кровообігу і дихання. Дихальні вправи посідають велику роль
у боротьбі з кисневим голодуванням. Окрім цього вони ще й нормалізують
процеси обміну речовин в організмі, забезпечуючи великий обсяг
надходження кисню [4].
Тривалі дихальні вправи підсилюють гальмівний процес, що має
практичне значення при захворюваннях: бронхіальна астма, гіпертонічна
хвороба, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки і шлунка. Зокрема
дихальні вправи широко застосовуються при захворюваннях органів печінки,
травлення і жовчних шляхів.
Дихальна гімнастика впливає на функціональний стан органів дихання,
зміцненні дихальних м'язів, збільшенні обсягу легень та ін. До того ж сприяє
більш вигідному перебігу відбудовних, регенеративних процесів, тому
повинна бути використана при всіх захворюваннях органів дихання [3].
До найбільш повних і оригінальних систем дихальних вправ, що
сформувались в останні роки, можна віднести індійську йогу, а точніше
частину хатха-йоги – «пранаяму» («прана» означає подих, абсолютну
енергію, а «яма» – затримку, паузу). На сьогодні в нашій країні користуються
популярністю методики дихальної гімнастики Стрельнікової та Бутейко [2].
Таким чином, за допомогою гімнастики розв'язуються різні завдання з
фізичного розвитку, вона сприяє підвищенню працездатності, зміцненню
здоров‘я, більш швидкому одужанню від захворювань, усуненню недоліків у
поставі тощо. А також вона є основним засобом формування складних
рухових навичок і розвитку рухових здібностей.
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ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ
АТЛЕТИЗМУ
Фізичне виховання у закладі вищої освіти (ЗВО) є важливим елементом
всебічного розвитку студентів, формування в них основ здорового способу
життя, організації корисного відпочинку, розвитку й відновлення фізичних і
духовних сил, реабілітації й корекції здоров‘я, виховання моральних і
вольових якостей.
Виховання волі – це процес виховання особистості загалом, а не певної
якості. Вихідними положеннями виховання волі підростаючого покоління є:
правильне поєднання свідомого переконання з вимогливістю до поведінки
людини; забезпечення реального впливу вимог на життєві взаємини
особистості з суспільством, а також на її ставлення до самої себе; поєднання
свідомого переконання з організацією практичного досвіду здійснення
особистістю вольових дій і вчинків.
Позитивне значення для виховання волі мають цілеспрямовані атлетичні
вправи, пов'язані зі свідомим прагненням особистості навчитися володіти
собою, опанувати вольовий спосіб поведінки. Важливою умовою розвитку
волі є інтерес до її самовиховання. Є чимало способів виховання вольового
регулювання поведінки особистості в ситуаціях повсякденного життя. Кожну
дію можна перетворити у вправу, якщо здійснювати її свідомо, а не за
звичкою чи з почуття обов'язку [1].
Серед вольових якостей, які найбільше піддаються впливові у процесі
фізичного виховання є: цілеспрямованість (підпорядкування всіх сил для
досягнення бажаного результату); наполегливість і впертість, що
проявляються при подоланні труднощів; витримка (здатність регулювати
власні почуття і настрої); рішучість і сміливість (здатність швидко приймати
рішення і діяти всупереч небезпеці); ініціативність (долання труднощів
нетрадиційними засобами і методами).
Специфічними «фактами» виховання вольових якостей є систематичне
долання постійно зростаючих труднощів. При цьому труднощі повинні
відповідати можливостям студентів. Тобто, логіка процесу фізичного
виховання і логіка виховання волі співпадають, тому що підпорядковані
одним закономірностям і принципам (систематичність, прогресування,
доступність).
У процесі занять атлетичними вправами проявляються такі основні
типи вольових зусиль:
• вольові зусилля при концентрації уваги. Вони необхідні для подолання
відволікаючих факторів (суперники, публіка та ін.). Вольові зусилля потрібні
і для збереження уваги при втомі.
• вольові зусилля при інтенсивних м'язових напруженнях. М'язові
напруження, які проявляються у процесі виконання фізичних вправ,
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зазвичай, перевищують рівень тих, що мають місце в побуті. Це особливо
виражено в ігровій та змагальній діяльності.
• вольові зусилля, пов'язані з необхідністю долати втому під час
тренувань і, особливо, змагань. У цих випадках вольові зусилля, спрямовані
на подолання труднощів, обумовлених функціональними зрушеннями в
організмі (небажання продовжувати роботу, біль, потреба "терпіти").
• вольові зусилля, пов'язані з подоланням негативних емоцій (страху,
невпевненості, розгубленості і т.п.), які виникають внаслідок психічних
травм, падінь, зустрічі з "незручними" суперниками і т. ін.
• вольові зусилля, пов'язані з дотриманням певного режиму життя,
тренування і харчування [2].
Вольові зусилля, зазвичай, проявляються у діях, пов‘язаних саме з
проявом психічних і фізичних можливостей.
У зв‘язку з цим, важливим методом формування волі стають змагання,
які потребують високого рівня прояву вольових зусиль. Спортивна
діяльність, висуваючи високі вимоги до мобілізаційних та регуляторних
процесів, сприяє розвитку навичок вольової регуляції рухів, психомоторних і
психічних процесів в екстремальних умовах. Вона формує готовність до
прояву вольових зусиль, розвиває потреби в їхньому прояві, створює
механізми вольової адаптації до стресу.
Формування у студентів готовності до вольових зусиль найбільш
доцільно проводити у процесі багатогранної фізичної підготовки з
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, з обов‘язковим
використанням прийомів стимулювання і самостимулювання. Особливу
увагу при цьому слід приділяти формуванню позитивного ставлення молоді
до фізичного самовдосконалення [3].
Отже, оскільки процес фізичного виховання неможливий без прояву
вольових зусиль, то вже самі заняття фізичними вправами сприяють
вихованню вольових якостей. Формування вольових якостей сприяє
становленню студентів як суб'єктів діяльності здатних вільно, в рамках
усвідомленої необхідності, визначати свою поведінку і діяльність та нести
відповідальність за її результати.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ У ФУТБОЛІ
Технічна підготовка футболіста є педагогічним процесом, спрямованим
на досконале оволодіння спортсменом системою прийомів гри, що сприяє
досягненню високих спортивних результатів. Цей складний, логічно
побудований багаторічний процес містить конкретні завдання, а саме:
створення уявлень щодо техніки футболу, збільшення обсягу та
різноманітності рухових умінь і навичок; досягнення високої стабільності та
варіативності прийомів гри з поступовим їх перетворенням в ефективні
змагальні дії; оптимізація структури рухових дій, їх динамічних та
кінематичних параметрів з урахуванням індивідуальних особливостей
спортсменів; підвищення надійності та результативності технічних дій в
ігровій і змагальній діяльності; удосконалення технічної майстерності
відповідно до розвитку практики футболу та сучасних наукових надбань [4].
Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення передового
практичного досвіду показують, що формування технічної майстерності
футболістів належить до числа пріоритетних питань, які потребують
ефективного вирішення на шляху до високих спортивних досягнень. У
системі багаторічної підготовки процес удосконалення рухових дій є
постійним і нескінченним. Він передбачає активний та систематичний пошук
нових шляхів, форм і методів покращання якості навчально-тренувального
процесу спортсменів.
Метою даного дослідження є визначення сучасних підходів
удосконалення технічних елементіву футболі.
Сучасний футбол пред'являє дуже високі вимоги до рухової координації.
Технічні елементи поряд з тактичним аспектом гри часто застосовуються на
обмеженому просторі, при дефіциті часу, в протиборстві з суперником і в
поєднанні з іншими елементами гри. Це призводить до виконання дій з
різною швидкістю. До того ж необхідно розраховувати власне положення
тіла в різних зонах ігрового поля, розташування і передбачення напрямку
бігу партнерів і суперників, передбачати траєкторію переміщення м'яча між
гравцями і відповідним чином реагувати на них. На точність виконання
тактичних дій, які пов'язані з досягненням мети, впливають такі зовнішні
фактори, як нерівність майданчики, сухий або мокрий газон [1].
Розвиток футболу показує, що істотного прогресу в цій грі можна
досягти тільки прискоренням самої гри, а саме: швидшим розіграшам
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комбінацій, швидкістю мислення, добре володіти технічними елементами
футболу на швидкості. Звідси, пріоритетним напрямком в технічній
підготовці футболістів повинні стати спеціалізовані рухові завдання з
виконанням на швидкості і в умовах активного протиборства, дефіциту часу і
обмеженого простору [4].
У ходi матчу футболiстам доводиться зупиняти м'яч, вести його,
передавати один одному, бити по воротах i т.д. Якщо гравець виконує цi дiї
недостатньо швидко i неточно, то i команда в цiлому затрачає зайвi зусилля,
що є серйозною перешкодою до досягнення перемоги. Вiд того, наскiльки
умiло володiє футболiст усiєю рiзноманiтнiстю технiчних засобiв i як їх
застосовує, залежить ефективнiсть його дiй.
Освоюючи технiку, футболiсти спочатку вчаться виконувати окремi
прийоми i їх поєднання. Велике значення має особисте прагнення того, хто
тренується, його наполегливiсть у роботi.
За характером iгрової дiяльностi в технiцi видiляються два роздiли:
технiка польового гравця i технiка воротаря. Кожний iз роздiлiв складається з
конкретних прийомiв, що виконуються рiзними способами.
Для пiдвищення ефективностi навчання елементам технiки гри у футбол
та гри в цiлому необхiдна вiдповiдна система, яка б визначала змiст, засоби,
методи, форми та педагогiчнi умови реалiзацiї завдань навчання; нормування
навантаження; порядок процедур контролю й оцiнювання дiяльностi учнiв;
можливостi вносити корективи у послiдовнiсть виконання дiй i операцiй на
пiдставi конкретних умов i можливостей дiяльностi учнiв та вчителя. Така
система має базуватися на знаннях з теорiї i методики фiзичного виховання,
закономiрностях i принципах органiзацiї фiзичного виховання, що в пiдсумку
створює гарантований, надiйний та ефективнiший шлях досягнення мети i
прогнозованого результату навчання. Вирiшити цi проблеми можна за
допомогою вiдповiдних технологiй навчання. Досягнення запланованих
спортивних результатiв неможливе без чiткого та об‘єктивного розумiння
всього багаторiчного процесу пiдготовки молодих футболiстiв, який
реалiзується насамперед через функцiонування системи гри у футбол. При
цьому важливого значення набуває проблема якiсного навчання спортсменiв
прийомам гри в футбол, вирiшення якої передбачає досконале знання
тренером структури процесу навчання руховим дiям, вiдповiдних йому цiлей,
завдань та шляхiв їх реалiзацiї [2].
В свою чергу, упровадження сучасних методик, нових інформаційних та
наочних технологій передбачає створення комплексної системи забезпечення
підготовки футболістів із широким використанням комп‘ютерної техніки,
технічних засобів, фільмів, аудіо- та відео- апаратури. Вона має давати
можливість отримувати нову інформацію через Інтернет, електронну пошту,
містити модельні характеристики технічної підготовленості, комплекси
необхідних тестів і показників, що реєструються, відображати особливості
оволодіння технікою гри на певних етапах багаторічної підготовки, включати
банк даних щодо рівня технічної підготовленості футболістів відповідно до
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їх вікових особливостей та кваліфікації. Банк даних зберігатиме програми,
зміст цієї сторони підготовки, отримані завдання спортсменом, їх оцінку і
разом з тим забезпечуватиме належний педагогічний контроль за навчальнотренувальним процесом, видачу оперативної інформації, її об‘єктивність.
Таким чином, сучасний рівень техніко-тактичної підготовленості
кваліфікованих футболістів національних та клубних команд України
порівняно з провідними командами Європи та світу потребує удосконалення,
про що свідчить високий рівень узгодженості думок спеціалістів галузі
футболу. Структура та зміст техніко-тактичних дій футболістів великою
мірою залежать від тактичної побудови на гру, яка визначає основні функції
гравців у нападі та захисті команди. Процес удосконалення техніко-тактичної
підготовленості футболістів повинен здійснюватися в рамках сучасних
тактичних систем. Характерною особливістю розвитку сучасного футболу є
розширення зон функціонування гравців в ході матчу та збільшенням ігрових
функцій в команді [1].
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ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ПЕРЕДАЧІ У ВОЛЕЙБОЛІ
Виконання верхньої передачі м‘яча доволі популярний прийом у
волейболі. Вирізняють такі способи передачі м‘яча: двома руками в опорі,
двома руками в стрибку, однією рукою в стрибку, двома руками знизу, та під
час падіння. По довжині передачі вирізняють на три види: довгі через зону,
короткі із зони в зону, укорочені в межах зони. По траєкторії польоту м‘яча,
передачі поділяють на три типи: високі — більше 2 м, середні — від 1 м до 2
м, низькі — до 1 м. Поєднання даних параметрів визначають швидкість
польоту м'яча під час передачі (повільні, середньої швидкості і дуже швидкі).
Залежно від ігрової ситуації передачі можуть бути спрямовані близько до
сітки — до 0,5 м, віддаленні від сітки — більше 0,5 м, та до 2 м для атаки
гравця другої лінії [1].
Для правильного виконання даної техніки кисті потрібно тримати перед
обличчям, пальці розведені й спрямовані вгору. Руки зігнуті в ліктях,
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спрямовані в сторони, ноги зігнуті в колінах, одна нога спереду інша трохи
позаду, тулуб легко нахилений вперед. У момент передачі м'яча ноги й руки
потрібно випрямити, торкаючись м‘яча лише пальцями, кисті в положенні
тильного згинання міцно охоплюють м'яч, утворюючи своєрідну «воронку».
Основне навантаження при передачі падає на великі, вказівні й середні
пальці, інші пальці виконують лише допоміжну функцію. Передача
виконується за рахунок розгинання ніг, тулуба і рук. У останній фазі
виконання передачі гравець повністю розгинає ноги та руки і лише кистями
супроводжує м'яч. Головним для правильного виконання передачі є
своєчасний вихід під м'яч і прийняття нового положення.
Передача в стрибку складна для виконання, тому що виконується в
безопорному положені. Після переміщення під м‘яч гравець робить стрибок
угору та віддає передачу за рахунок передпліччя і роботи кистей. В деяких
випадках, коли м‘яч майже перелітає через сітку, верхню передачу
виконують лише однією рукою.
До того ж, верхня передача в стрибку виконується в найвищій точці
стрибка, завдяки цьому м‘яч швидше летить та краще розігруються
комбінації гравців першим темпом. Внаслідок цього ускладнюється гра
протилежної команди [2].
Передача м‘яча зверху двома руками здійснюється з місця та після
переміщення. Це виконують послідовно так —для початку вивчається
передача на місці, в опорному положенні, далі — після переміщення; потім
передача на місці за голову в опорному положенні, далі — після
переміщення; вперед у стрибку без переміщення, потім — після
переміщення; назад за голову в стрибку без переміщення, потім — після
переміщення.
Вправи для вивчення техніки виконання верхньої передачі м‘яча двома
руками:

у парах один з команди накидує м‘яч, інший пасує зверху;

виконати 10 передач зверху без втрати в парах;

виконати 20 передач над собою;

передача м‘яча над собою, а потім партнеру;

передача м‘яча в стінку з місця та в стрибку.

передачі підвішеного м'яча;

передача над собою після власного підкидання м'яча;

передача з зміною висоти та вихідного положення;

біля стіни: передача з зміною висоти, відстані;

біля стіни: одна передача над собою,інша в «ціль»;

передача м'яча в стіну після відскоку від підлоги;

передача м‘яча з рухом вперед всторони;

передача м'яча звичайна;

передача м'яча за трьома траєкторіями – низькою, середньою,
високою;

передачі:
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вздовж сітки;

через сітку;

зі зміною відстані та напрямку;

в трійках – ―трикутником‖.
Поради щодо техніки виконання передач:

необхідно систематично вдосконалювати техніку передач зверху;

постійно вдосконалюйте першу та другу передачі м‘яча, тому що
точна передача є основою всієї гри;

при виконанні другої передачі необхідно враховувати ігрову
ситуацію, яка склалася в даний момент на своєму майданчику й у
протилежної команди;

виконавши другу передачу, не стійте на місці, а негайно
приймайте позицію для страхування свого нападаючого;

виконуйте передачу в стрибку залежно від ігрової ситуації;

із важких положень другу передачу передають гравцеві, який
перебуває ближче й до якого ви повернуті обличчям.
Ігри в кондах, що сприяють удосконаленню навичок передачі також є не
менш важливими: «Естафети біля стіни», «м'яч в повітрі», «Передав - сідай»,
перемагає команда, яка допустила менше падінь м'яча.
Можливі помилки: неточний вихід під м‘яч; великі пальці направлені
вперед це може призвести до травм; лікті занадто вузько зведені або навпаки
занадто широко; великі та вказівні пальці не утворюють трикутник; довгий
супровід м‘яча при виконанні передачі; розведення рук в різнобіч після
передачі [3].
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ГІПОДИНАМІЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАСОБИ
ЗАПОБІГАННЯ
Гіподинамія – одна з найбільш гострих проблем у сучасному світі. Чим
же вона небезпечна і як уникнути порушень здоров‘я?
Головна причина гіподинамії – значне підвищення комфортності життя
через досягнення технічного прогресу. На жаль, результат цього комфорту –
критичне зниження фізичної активності. Також одна з головних причин
гіподинамії – сидяча робота, що переважає серед офісних працівників. До
групи ризику потрапляють і діти, які після занять у школі не займаються в
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гуртках, а проводять вільний час вдома, перед екранами телевізорів,
комп‘ютерів чи смартфонів. Крім того, існують фактори, які не залежать від
людини. Це, наприклад, тяжкі захворювання чи травми, що обмежують або
навіть унеможливлюють рух [1].
Гіподинамія – це стан, який супроводжується великою кількістю
симптомів. До головних її ознак належать: в‘ялість, сонливість; хронічно
поганий настрій; дратівливість; загальне нездужання, постійна втома;
зниження або підвищення апетиту; порушення сну; суттєве зниження
працездатності.
Такі симптоми, час від часу, відчуває кожен, але якщо вони є постійно,
слід замислитися. Можливо, причина в недостатньому фізичному
навантаженні.
Наслідки гіподинамії:
Тривале зниження фізичної активності тягне за собою атрофічні зміни у
м‘язах, кістковій тканині, порушення обміну речовин, зниження синтезу
білка. Гіподинамія негативно впливає на роботу головного мозку, через неї
людина страждає на постійні головні болі, безсоння, емоційну
неврівноваженість. Іноді гіподинамія проявляється стійким підвищенням
апетиту, через що людина починає набирати зайву вагу, у неї можуть
з‘явитися симптоми ожиріння та, як наслідок, ризик розвитку серцевосудинних захворювань.Через брак фізичної активності порушується
кровопостачання всіх органів, зокрема й мозку. У результаті погіршується
пам‘ять, концентрація уваги, уповільнюється процес мислення, з‘являються
різні патології в роботі органів і систем організму [2].
Особливо небезпечна гіподинамія у ранньому дитячому і шкільному
віці. Вона затримує формування організму, негативно впливає на розвиток
опорно-рухового апарату, серцево-судинної, ендокринної та інших систем.
При цьому значно знижується опірність до збудників інфекційних хвороб;
діти часто нездужають, захворювання можуть переходити в хронічні.
Недостатня рухливість школяра і тривале перебування в одному положенні
за столом чи партою можуть спричинити порушення постави, виникнення
сутулості, деформації хребта. Так зване м'язове голодування в дитини може
викликати більш явне порушення функцій, ніж у дорослих, воно призводить
до зниження не тільки фізичної, але й розумової працездатності.
Зниження рухової активності у середньому і старшому віці може
прискорити старіння організму. Внаслідок сидячого способу життя
передчасно виникає слабкість та млявість м'язів, порушується загальний
мозковий кровообіг.
Головна профілактика гіподинамії – фізична активність. Рух – це життя,
про це повинні пам‘ятати абсолютно всі. Починати профілактику гіподинамії
потрібно ще з дитинства: дітей слід привчати до ранкової зарядки, активного
дозвілля на свіжому повітрі, водити їх на заняття у спортивних секціях.
Дорослі теж не повинні про себе забувати: більше гуляти на вулиці,
займатися спортом, якщо є така можливість, відвідувати спортзал. За
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наявності альтернативи завжди треба обирати пішу прогулянку, а не поїздку
на автомобілі, кататися на велосипеді, плавати тощо.Фізичні вправи за
характером їх виконання поділяють на дві великі групи: вправи циклічного
та ациклічного характеру.
Циклічні вправи – це такі рухові акти, коли тривалий час повторюється
один певний завершений руховий цикл. Це ходьба, біг, ходьба на лижах, їзда
на велосипеді, плавання, веслування.
В ациклічних вправах структура рухів не має стереотипного циклу і весь
час змінюється в ході їхнього виконання. Це гімнастичні та силові вправи,
стрибки, метання, спортивні ігри (теніс, бадмінтон, футбол, хокей, волейбол
тощо), гігієнічна, ритмічна, атлетична та виробнича гімнастика.
Ациклічні вправи впливають переважно на функції опорно-рухового
апарату, підвищують силу і витривалість м'язів, швидкість реакції та
координацію рухів, гнучкість та рухливість у суглобах, діють на
пристосувальні можливості нервово-м'язового апарату.
Усі види спорту мають багато спільного, взаємодоповнюються. Тільки
за умов вмілого і комплексного застосування фізичних вправ відповідно до
вікових і фізіологічних можливостей із урахуванням індивідуальних
особливостей та здібностей під контролем учителяфізичної культури чи
тренера, лікаря або самоконтролем можна постійно формувати, зберегти та
зміцнювати здоров'я людини, особливо в дитячому, підлітковому та
юнацькому віці [3].
Фізичні вправи діють на організм людини по-різному: розвивають
швидкість (спринтерський біг, плавання, їзда на велосипеді на невеликі
дистанції); розвивають спритність (спортивна і художня гімнастика,
акробатика, стрибки, гірські лижі, волейбол, бадмінтон); розвивають
витривалість (марафонський біг, велосипедні шосейні гонки, спортивні ігри,
лижні перегони, альпінізм, веслування); розвивають силу (важка атлетика,
єдиноборство, атлетична та спортивна гімнастика, скалолазіння).
Тому науково-технічний прогрес хоч і полегшує життя сучасної людини,
проте не слід забувати – він завдає значного негативного впливу на організм
людини, одним із проявів якого є виникнення і розвиток гіподинамії [4]. Не
обов‘язково професійно займатись спортом чи кожен день ходити у
спортивний зал. Збільшення фізичної активності може відбуватись за
рахунок зміни деяких деталей повсякденних справ. Не обов‘язково
професійно займатись спортом чи кожен день ходити у спортивний зал.
Збільшення фізичної активності може відбуватись за рахунок зміни деяких
деталей повсякденних справ. Так, кориснішим буде пройтись дві зупинки з
роботи до дому, а невелика прогулянка в парку надасть заряд бадьорості. Усе
це хоч і невеликі, але рішучі кроки у подоланні гіподинамії, адже недаремно
кажуть: «рух – це життя».
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