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Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, 

соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти. - Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. - 213 с. 

У збірнику тез доповідей VІ студентської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-

правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти» розглянуто низку проблем 

становлення, розвитку й трансформації світоглядних позицій сучасного студентства, 

його ролі в мінливих соціально-економічних і політичних умовах. 

Редакційна колегія: 

Голова редакційної колегії - Замкова Н.Л., д.філос.н., професор 

Відповідальний секретар - Мартинова Л.Б., д.е.н., доцент 

Члени редакційної колегії: 

Іваницька Н.Б., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу;  

Западинська І.Г. – кандидат педагогічних наук; 

Сухоребра Т.І., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права; 

Стопчак М.В. – доктор історичних наук, професор кафедри права; 

Сальникова С.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач 

кафедри фізичного виховання та спорту; 

Бондар А.А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач. 

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно- економічного 

інституту КНТЕУ. 

Відповідальність за достовірність фактів, статистичної інформації, власних імен, 

цитат та інших відомостей, наданих у рукописах, несуть автори публікацій та наукові 

керівники. 
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ОСВІТА ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ЦІННІСТЬ 

Осмислення проблем освіти в широкому соціально - культурному 

контексті є одним із найважливіших завдань сьогодення. Знаючи, що 

проходять реформи в освітній сфері України, які спрямовані, перш за все, на 

оптимізацію навчального процесу, гостро стоїть питання не тільки про якість 

освіти, а й про те, що отримання освіти молоддю є важливою цінністю в 

житті молодих людей. Актуальним є те, що підготовка фахівців, що 

відповідають сучасним вимогам науки, техніки, виробництва - найважливіше 

завдання освітніх установ середньої спеціальної та вищої освіти. Вони 

покликані готувати висококваліфікованих фахівців, що мають практичні 

навички в спеціальних областях, які мають здібності працювати в колективі, 

самостійно знаходити рішення поставлених завдань, прогнозувати і 

динамічно реагувати на постійно мінливі умови і вимоги сучасного 

цивілізованого суспільства. Освіта людини не може повністю встигати за 

новими відкриттями і теоріями, відповідати вимогам вузу, виробництва, 

якщо вона не буде спиратися на самостійність самої особистості. 

Сформульована задача зводиться до того, щоб стимулювати і давати 

можливість студентам інтенсивно, цілеспрямовано брати участь в 

навчальному процесі і самостійно ним управляти. Ефективність і 

результативність навчальної діяльності студентів багато в чому базується на 

основі раніше сформованих потреб, інтересів, здібностей. Але важливим є те, 

що отримання освіти має бути домінуючою цінністю і потребою. 

У педагогічній науці проблемам моделювання змісту освіти були 

присвячені праці таких вітчизняних дослідників, як А.М.Алексюк, 

В.П.Андрущенко, Є.С.Барбіна, І.М.Богданова, Є.В.Бондаревська, 

С.У.Гончаренко, В.С.Ільїн, М.С.Каган, В.О.Огнев‘юк, О.М.Пєхота, 

В.В.Сластьонін та інші. Культурологічна модель змісту освіти 

досліджувалася такими науковцями, як Н.В.Бордовська, С.І.Гессен, 

І.А.Зязюн, І.Ф.Ісаєв, І.Я.Лернер, О.П.Рудницька та інші. 

Визнання освіти як загальнолюдської цінності сьогодні ні в кого не 

викликає сумніву. Це підтверджується Конституцією України і закріпленим 

правом людини на освіту в більшості країн. Його реалізація забезпечується 

існуючими в тій чи іншій державі системами освіти, які відрізняються за 

принципами організації. У них знаходить відображення світоглядна 

обумовленість вихідних концептуальних позицій. Слід зазначити, що розгляд 

освіти як єдності навчання і виховання забезпечує культурну спадкоємність 
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поколінь і готовність людини до виконання соціальних і професійних ролей. 

В цьому випадку індивід освоює систематизовану сукупність культурно-

моральних цінностей, відповідних його інтересам і суспільним очікуванням. 

Освіта відповідно до інтересів і здібностей особистості є фундаментальним 

правом особистості. Суспільна значущість культури і моральних орієнтирів 

поведінки і діяльності людини роблять його предметом інтересу не тільки 

індивіда, але також суспільства і держави, які, в зв'язку з цим, активно 

впливають на освіту, підтримуючи ті чи інші освітні інститути, певні моделі 

педагогічного процесу. Особливість культурно-історичної спадкоємності 

освіти полягає в тому, що соціально - цінні якості особистості формуються і 

розвиваються не стихійно, а цілеспрямовано. Різноманіття галузей і 

напрямків діяльності людини в суспільстві, інтелектуальна насиченість 

сучасного кваліфікованої праці і складність освоюваних пластів культури 

вимагають від держави і суспільства відповідної організації цілісної освітньої 

середовища. До того ж в освіті безпосереднє буття людини з'єднується з 

досягнутим рівнем культури суспільства, осмислюється і впорядковується в 

системі моральних категорій і наукових понять, соціально схвалюваних 

зразків поведінки. Класифікація видів освітньої практики здійснюється за 

критеріями, формуються і розвиваються в її системі знань, навичок і умінь. 

Ось чому уявлення про освіту, його теоретичне осмислення залежать від ряду 

ідей, в тому числі етичних, соціально-філософських і педагогічних. Освіта 

виступає важливою категорією цілого ряду наук. Основне значення має ця 

категорія і для педагогічної науки.  

Важливо відзначити, що в сучасній педагогічній науці долається 

ставлення до знань, навичок і умінь як до кінцевих цілей освіти. Навчання і 

виховання - сторони єдиного процесу освіти. У той же час навчання 

передбачає засвоєння знань, умінь і навичок, що дозволяють тому, хто 

навчає, і того, хто навчається, говорити на одній мові об'єктивних значень 

елементів культури. Виховання ж передбачає засвоєння моральних цінностей 

і норм суспільного і професійного поведінки. Але таке засвоєння неможливо 

без навчання. Вмотивованість молоді проявляється в їх інтересах і 

схильностях, які забезпечують увагу до змісту освіти і способам його 

придбання. У перспективі розвитку людини зміст освіти покликане 

забезпечити повноцінне «проживання» окремих вікових етапів (дитинства, 

юнацтва, зрілості та ін.), психологічно обґрунтовану послідовність засвоєння 

компонентів культури і видів діяльності, а також для розвитку різних 

здібностей з метою самовизначення індивідів в світі праці, міжособистісних і 

суспільних відносин. 

Освіта - це спосіб входження людини в світ науки і культури. Необхідно 

враховувати, що освіта завжди функціонує в рамках певної культури, 

вписана в ту чи іншу систему культури. Феномени культури штучні, бо вони 

створені з природного матеріалу людськими індивідами для задоволення 

їхніх духовних потреб. До таких феноменів культури відноситься і освіта, яка 

займає певне місце в системі культури, причому її роль залежить від 

цінностей та ідеалів конкретної культури. У процесі освіти людина освоює 
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духовні цінності. Культура виступає передумовою і результатом освіти 

людини. Опанувавши культуру, молодь не тільки адаптується до умов, що 

постійно змінюється соціуму, а й стає здатним до активної діяльності, що 

дозволяє виходити за межі заданого, розвивати власну суб'єктність і 

примножувати потенціал світової цивілізації. Освіта є необхідним і 

важливим фактором розвитку, як економіки, політики, культури, так і всього 

суспільства. Результатом отримання освіти є інтегрування отриманого обсягу 

знань, навичок і умінь з особистісними якостями індивідів і здатність 

самостійно використовувати свої знання. Освіта була і є найважливішим і 

невід'ємним компонентом будь-якого людського суспільства в період всієї 

історії його розвитку. 

Освіта за своєю суттю є діяльністю, процесом. Більш точно - процесом 

руху від цілей до результату, процесом суб'єктно-об'єктного і суб'єктно-

суб'єктної взаємодії педагогів з учнями, коли учень, студент, слухач у міру 

все більш активного, глибокого і всебічного участі в процесі навчання і 

навчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку 

перетворюється з досить пасивного об'єкта діяльності педагога в 

повноправного співучасника, іншими словами, в суб'єкт педагогічної 

взаємної діяльності. Важливо підкреслити, що результат освіти, а точніше, 

результат функціонування освітньої сфери, може і повинен оцінюватися 

опосередковано, на рівні економічного, морального, інтелектуального, 

науково-технічного, культурного, екологічного, демократичного, правового, 

ментального стану і потенціалу соціуму, держави, цивілізації в цілому. В 

останні роки в Україні відбулися серйозні зміни в сферах освіти, науки, 

висококваліфікованих занять і наукомістких галузей економіки. За даними 

Фонду "Громадська думка" 63% батьків дітей, які закінчують школу, 

бажають дати своїм дітям вищу освіту. Це бажання підкріплюється 

готовністю піти на неминучі (і досить великі) витрати, пов'язані з реалізацією 

цього прагнення. 

У сучасному українському суспільстві чітко видно зміну місця освіти в 

системі цінностей молоді, і ця зміна є негативною, цінність освіти все більше 

знижується, змінюється сам факт сприйняття освіти молоддю. Освіта в очах 

молоді більше не є самоціллю, а лише інструментом.  

Освіта, як специфічний соціальний інститут покликана виконувати роль 

важеля, що має "рухати" суспільство вперед. Причому основним 

інструментом, за допомогою якого виконується ця функція освітньої сфери, є 

не просто передана в ході навчання інформація, а цінності. Система 

цінностей не є пасивним наслідком впливу соціокультурного середовища, 

економічних і політичних чинників. Вона крім того, ще є й однією із форм 

самоусвідомлення, самовираження внутрішніх інтелектуальних, моральних, 

естетичних та інших сил і уявлень особистості, які перебувають у тісному 

взаємозв‘язку із її потребами, інтересами та мотивами поведінки. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСТВА: 

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА 

Особлива роль у суспільстві належить молоді, в тому числі студентській 

– це те покоління, яке буде творити історію завтра, адже саме її 

представниками є теперішні керівники держави, урядів, науковці, 

економісти, юристи тощо. 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. 

Незважаючи на певну кризу соціальних ідеалів, зневіри частини 

населення в оптимістичні перспективи для України і світу в цілому важливим 

є виховання молоді на засадах тих суспільно-корисних цінностей, які є 

загальнозначущими, вічними, неперехідними – «Добро», «Благо», «Любов». 

Проблема гуманістичних цінностей та ціннісних орієнтацій – це одвічна 

проблема до якої звертаються багато дослідників і в наш час. В цьому 

відношенні можна назвати таких науковців як Аваліані С.Ш., 

Бернштейн Є.Р., Бутківська Т.В., Здравомислов А.Г., Кавалеров А.А., 

Причепій Є.М., Ядов В.А. та ряд інших, кожен з яких звертається до різних 

аспектів цієї проблематики. 

В умовах існування складних глобальних проблем одним із основних 

принципів життєдіяльності кожної особистості має стати гуманізм. Саме він 

повинен бути стрижнем ціннісних орієнтацій особистості в сучасному світі. 

Цінність – це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну 

значимість певних явищ і предметів діяльності. 

Поняття цінності використовується у двох смислах: 

1. те, що людина особливо цінує в житті чи, зокрема, у праці, тобто 
трудова цінність і тому є одним із джерел мотивації поведінки; 

2. те, що виступає як еталон належного, тобто високі цінності, або 
«загальнолюдські цінності» й тому коригує поведінку. 

Цінності виступають особливим типом світоглядної орієнтації людини, а 

також уявленнями, які склалися в тій чи іншій культурі про ідеал, 

моральність, добро, красу [1]. 

Визначення ціннісних орієнтацій як самостійного поняття у науковій 

літературі вперше було наведено в праці А.Г. Здравомислова та В.А. Ядова 

«Отношение к труду и ценностные ориентации личности» (1966). Під 
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ціннісними орієнтаціями вони розуміють установку особистості на ті чи інші 

цінності матеріальної та духовної культури суспільства. 

Іншими словами, ціннісні орієнтації – це вибіркове ставлення до 

сукупності матеріальних, соціальних і духовних благ та ідеалів, що 

розглядаються як об‘єкти мети і засоби для задоволення потреб особи чи 

соціальної групи. 

Ціннісні орієнтації є надзвичайно важливим компонентом структури 

особистості, в них начебто резюмується весь життєвий досвід, накопичений 

особистістю в її індивідуальному розвитку. Це той компонент структури 

особистості, який являє собою певну вісь свідомості, навколо якої 

обертаються помисли і почуття людини та з точки зору якої вирішується 

багато життєвих питань [2]. 

Зміст ціннісних орієнтацій в історії цивілізації з античності до нашого 

часу відрізняється відносною стабільністю і відтворюваністю. При цьому як 

у макромасштабі, тобто країна, держава, так і в мікромасштабі, а саме, 

індивід, особистість – перевага віддавалася тим позиціям, які спрямовані на 

«суспільне благо». 

Іншими словами, історія розвитку людства сформувала ідеальну уяву 

про людину як особистість, сутністю якої є духовні прагнення. Саме це 

уявлення про «гідну людину» є сьогодні планетарним і таким, що саме собою 

розуміється. 

У структурі ціннісних орієнтацій у цілому виділяються три підсистеми: 

1) когнітивна, тобто пізнавальна. Сюди відносяться ціннісні уявлення 
людини, а саме, знання про предмети, явища, процеси, світогляд, 

уявлення про своє життя; 

2) емоційна. До неї відносяться відносно стійкі почуття людини до 
об‘єктів, що виражається в емоційній оцінці, тобто в емоційно-

ціннісних відносинах до світу; 

3) діяльнісна. Вона означає схильність до того або іншого типу 
соціальної поведінки; загальну спрямованість діяльності людини 

щодо об‘єктів і явищ соціальної значимості, а також шлях досягнення 

життєвих планів. 

Ціннісні орієнтації людини складаються в певну систему. Серед всієї 

ієрархії цінностей можна виділити ті, які є загальнолюдськими, або 

глобальними, тобто властиві переважній більшості людей, наприклад: 

Свобода, Праця, Творчість, Гуманізм, Солідарність, Чесність, Вихованість, 

Інтелігентність, Сім‘я, Нація, Народ, Діти. Зниження значення цих цінностей 

викликає в розвиненому демократичному суспільстві серйозні занепокоєння. 

Зважаючи на велике різноманіття ціннісних орієнтацій молоді, філософ 

Ю. Волков поділив їх на певні категорії, зокрема: інтелектуально-освітні 

цінності, культурні цінності, політичні цінності [4]. 

Інтелектуально-освітні цінності необхідно розглядати в ракурсі 

розумового, творчого потенціалу, який на жаль, значно знизився за останні 

роки. Сучасні українські студенти також не заперечують важливості освіти у 

житті, але вважають, що гарна освіта – лише одна з багатьох умов успіху у 
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житті. Серед мотивуючих чинників отримання освіти пріоритетне місце 

зайняв мотив «досягнути успіху у житті». 

Щодо культурних цінностей сучасної молоді, то слід відзначити, що у 

суспільстві, яке на перший план поставило матеріальне благополуччя та 

збагачення, формуються і відповідні культура і життєві потреби молодого 

покоління. Сучасні студенти, в порівнянні з попередніми поколіннями 

студентської молоді, менше люблять читати художню, науково-популярну та 

іншу літературу, майже не відвідують театри, музеї, виставки. 

Щодо політичних цінностей, то молодь поводить себе досить 

прагматично: політика розглядається молодими людьми як засіб завоювання 

авторитету, та лідерства. Все менше студентів бажають приймати участь у 

суспільному житті. В колах студентської молоді знижується престиж такої 

цінності як робота. На вищі місця в шкалі ціннісних орієнтацій підіймаються 

такі цінності як «заробіток» і «службова кар‘єра». Турбота про власне 

здоров‘я також не визнається пріоритетною ціннісною орієнтацією [3]. 

Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в 

суспільстві системи цінностей, яка змінюється з розвитком історії 

суспільства. Події останніх десятиліть вплинули на систему ціннісних 

орієнтацій пострадянського суспільства і відповідно на життєві орієнтири 

студентської молоді, в середовищі якої набувають все більш актуального 

значення матеріальні цінності. На превеликий жаль, втрачають певне 

значення в житті сучасної студентської молоді саме духовні орієнтації і 

цінності. 
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national law that ensure the achievement of the proper legal order as a necessary 

condition for the functioning and development of Ukrainian society [1].This makes 

it one of the main legal tools that ensures stability of the political structure of the 

country. 

The legal system of Ukraine is based on the frame work of civillaw, and 

belong stothe Romano-Germanic legal tradition.  The main source of legal 

informationis codifiedlaw. The primary lawmaking body is the Ukrainian 

Parliament (Verkhovna Rada), also referred to as the legislature (in Ukrainian: 

законодавча влада, transliteration: zakonodavcha vlada). 

According to official documents Ukrainian law is commonly divided into 

Publiclaw, Privatelaw, and International law. These are asof the legal system are 

further subdivided into Civil law (including Family law, Inheritance law, Contract 

law and Commercial law, Law of Obligations, Property law, Intellectual property 

law, Companies law, Land law, and Tort law), Criminal law, Constitutional law 

(including laws o the structure of the state), Administrative law, and International 

law [2]. 

Each of these branches plays an important role in the legal system of the 

Ukrainian state.Sources of modern Ukrainian law are regulated and available by 

normative-legal acts. The written constitution, which is typical of the political 

structure at present, is the highest law of the country. Laws and other normative 

legal acts are adopted on the basis of the Constitution of Ukraine and must comply 

with it. 

The current International treaties of Ukraine, the consent of which is binding 

on the Supreme Council of Ukraine, is part of the national legislation of Ukraine. 

The conclusion of international treaties that contradict the Constitution of Ukraine 

is only possible after the introduction of the relevant amendments to the 

Constitution of Ukraine.This way, the established norms of international law have 

a higher legal force than the law of the state. 

The principles of law are a source of the quality of legislation and defines the 

main vectors of its actions and directions of development. 

Litigation establishes the understanding and interpretation of the law, which 

reveals its content and position. Due to judicial practice, the normative procedure 

regulates relations that were not regulated by civil law [4]. The legal doctrine is 

defined as the norm, produced by the legal doctrine, it is the normative principle. 

Such rules and principles can be expressed, but may not be expressed in the norms 

of positive law, but necessarily apply in judicial practice and are rather general in 

nature. These principles determine the activity of the judiciary, which takes them 

from law or from the custom by means of interpretation [3]. 

The analysis of legal papers, decrees and regulatory documents provides the 

following characteristics of the legal system of Ukrainian state that is composed of 

such elements: 

1. The norm of law, the primary structural element of the law, aims at 

regulating typical social relations. Coherence, interconnection, division and 

grouping of legal norms in the system of law are conditioned, on the one hand, by 

the structure of the subject of regulation (public relations), and, on the other, by the 
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desire of the subject (known as legislator) to effectively regulate these relations by 

legal means. 

2. Institute of Law is a separate group of rules that govern the social relations 

of a particular type. For example, the institution of registration of candidates for 

deputies in electoral law, the institute of will in inheritance law regulates different 

social relations. 

3. Sub – branch of law is an association of interrelated institutions, which is 

formed within a single branch of law. The examples are electoral law within the 

constitutional law, and inheritance law within civil law. 

4. Branch of law is understood as a separate set of rules of law, aimed at 

regulating the sphere of homogeneous social relations by appropriate methods. For 

example, constitutional law, civil law. 

Subsystem of law that is integrated with principles, tasks and functions, due to 

the nature of the interests of a set of institutions and branches of law regulates the 

complex of social relations with the help of similar methods of legal regulation. 

There are such subsystems of law as private and public law, procedural and 

substantive law, regulatory and security law. 

To conclude, each of branchesof legal law in the country plays an important 

role in the legal system of the Ukrainian state as sources of modern Ukrainian law 

are regulated by normative-legal acts. The highest law of the country is the written 

constitution, which is typical of the political structures of all democratic states. All 

laws and normative legal acts are adopted on the basis of the Constitution of 

Ukraine and must comply with it. All these characteristics are to be considered in 

the process of training would-be lawyers who are to be aware of the major specific 

fattributes of the legal system of the country. 
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У змiсті цих тверджень своєчасним завданням для державної системи 

вищої oсвiти є фoрмування пoтужнoї нацiї, патрiотичної, високоморальної, 

активної, яка виявлятиме свoю громадську позицiю, тoбтo пiдгoтовка не 

просто висококвалiфiкованого професiонала , а нaсaмпeред нацiонально 

свiдомих громадян. 

Aдже, зденаціоналiзована особистiсть, як відoмo нiколи нe змoже стати 

повноцiнним громадянинoм держaви, тo надійнoю оcнoвою кyльтурно-

iстoричного розвитку нацiї, а вiдпoвiднo й кoжнoгo, хтo її представляє, є 

нацioнальнo-патрiотичне вихoвання. У зв‘язку з цим йoгo рoль у вищoму 

навчальнoму зaклaді як вaжливoгo чинника у прoцeсі фoрмування 

висококваліфікованого й високоморального фахівця, нацioнально свiдомої, 

активнoї особистoсті стaла предметoм ширoкoгo oбгoвoрення. На думку 

дoслiдникiв, пoвeрнeнню до джерел, вiдрoджeнню дyхoвнoстi, вирoблeнню 

iдeaлів i цiннoстeй сприятиме напoвнення навчальнo-вихoвного процесу 

національним змістом. Зокрема, таких науковців як Г.Ващенко, 

С.Єрмоленко, І.Шутак, А.Собко.[1] 

Зазначимo, щo фoрмування спеціаліста-патрioта – це не прoстo передача 

знань, практичних умінь і навичoк, а відпoвідальна й важка праця. Це 

передусім вихoвання рoзуму, фoрмування світгляду, перекoнань, мoральних 

цінностей і принципів, естетичних смаків і впoдобань.[2] 

Національно-патріотичне вихoвання у вищому навчальному закладі, 

передбачає формування і розвиток такої особистості, якій буде притаманна 

готовність до виконання, окрім професійного, громадянського та 

конституційного обов‘язків із захисту  національно-державних інтересів, 

незалежності та цілісності України, утвердження її суверенітету тощо. 

У системі вищої освіти спостерігається тенденція до зниження 

позитивної мотивації щодо вивчення гуманітарних дисциплін, оскільки 

студент, вступивши до вищого навчального закладу, налаштований 

насамперед на здобуття професійних знань, життєвого досвіду, умінь та 

навичок. У результаті тільки невеликий відсоток майбутніх фахівців вільно 

володіють мовою конструктивного діалогу чи поліглоту, вміють правильно й 

доступно формулювати професійну думку та суспільно-громадську позицію, 

а як результат – не можуть знайти себе у професії та в соціумі, натомість 

часто позиціонують себе і своє майбутнє поза межами України або взагалі не 

пов‘язують своє майбутнє через відсутність професійної мотивації. Отже, 

недостатнє уявлення про національну ідею та її реалізацію в системі вищих 

закладів освіти, зокрема у викладанні гуманітарних дисциплін, впливає на 

формування світогляду майбутньої еліти України.[3] 

У процесі навчання студентів рівень інтелектуального розвитку зростає і 

розвивається як у соціальному, так і у культурному й національному 

середовищі, проте можливі впливи негативних проявів на його розвиток 

чужоземних культурних, соціальних й інших елементів може призвести до 

відповідних порушень у формуванні світогляду особистості, її самооцінки, 

самореалізації, удосконалення знань, навичок, кваліфікаційної відповідності 

тощо. 
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Формування такої особистості вимагає, як уже згадувалося, наповнення 

всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, який би виробляв ідеали й 

цінності, прищеплював любов до всього рідного, а також забезпечував 

можливості для постійного духовного самовдосконалення. Маємо на увазі 

об‘єктивне відображення історії України, з‘ясування ролі української мови в 

державотворчих процесах, цікаве подання культурних здобутків українського 

народу, вивчення державної символіки, репрезентація національних 

наукових надбань і т. д. Глибоке пізнання історичного минулого народу, 

оволодіння його національними, духовними цінностями, мовою,  вищими 

здобутками в різних галузях – важливі компоненти національно-патріотичної 

пам‘яті, розвиток духовності.[4] 

У сучасному світі важливою складовою особистості є не лише духовні 

аспекти, а, разом із тим, її навички, вміння і знання. Як відомо, особистість 

людини формується в її активній діяльності,яка дає змогу реалізовувати 

особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь та навичок 

студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває 

творче мислення, спонукає до самостійних пошуків.. Основною ж для 

студентів протягом навчання у вищий школі є навчально-пізнавальна 

діяльність. Головною передумовою успішного формування професійної 

спрямованості студентів є позитивна мотивація вибору спеціальності. 

Становлення особистості студента як майбутнього фахівця супроводжується 

"професіоналізацією" психологічних процесів і станів, розвитком 

професійної спрямованості й самостійності, загальним соціальним і 

духовним "дозріванням" студента. 

Таким чином, розглянувши сучасний спосіб формування 

висококваліфікованого професіонала своєї справи, доцільно удосконалювати 

українознавчі методи та методики, активно впливати на становлення 

особистості студента у світлі нових національно-культурних та морально-

виховних перетворень. 

Список використаних джерел: 

1. В.Я.Білоцерківський. Історія української культури//2015. – С. 46. 

2. С.В.Макорчук. Цінність культури спілкування//2004. – С. 219. 

3. Т.К.Романенко. Знаки народної агресії//2004. – С. 77. 

4. М.М.Цимбалюк. Гуманітарні науки//1999р. – С. 111-112. 

 

 

 Аліна Юренко 

Науковий керівник: Красніцька Г.М., к.і.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

«Молодість - пора, коли фізичні і 

розумові можливості досягають піку і 

перевершують реальні можливості: 

все міг би, та нічого не вмієш.» 

 Олександр Круглов 



 29 

Культура є невід‘ємною частиною життя кожного дорослого 

громадянина. Із раннього дитинства батьки намагаються прививати нам 

любов до навчання, прагнення бути ввічливими, вміння розуміти і співчувати 

людям, які нас оточують. У суспільствах, подібних до нашого, нині культура 

не ототожнюється виключно з письмовими традиціями, але поряд із цими 

важливими складовими культури вже розвиваються і більш сучасні її 

джерела пов‘язані  з новими мультимедійними технологіями; з цієї причини 

великі засоби комунікації, такі як телебачення, радіо, Інтернет, відповідають 

за масову культуру. 

Культура - це також спосіб, у який живуть і думають люди певної 

суспільної групи. Кожен з нас належить до окремої сім'ї і виріс на своїй 

території, і якщо ця територія є тією ж, в якій народилися наші батьки і 

дідусі, нас оточують  люди, які говорять на одній мові, їдять один і той же 

вид їжі, одягаються в так само і підкоряються тим же законам. Цей набір 

переконань, звичок і думок, вважають тим, що називається "культурою". 

Мета даної публікації – це визначення впливу актуальних чинників 

повсякденного життя на формування уявлень та обізнаності сучасного 

покоління щодо культури власного народу. 

Різноманітні аспекти ролі молоді України в сучасних суспільних 

процесах  досліджують науковці: В.Бебик, В.Боровик, І.Вдовичин, 

М.Головатий, В.Головенько, О.Корнієвський, Л.Овдієнко, В.Перебенесюк, 

В.Ребкало, Н.Черниш, О.Уварова та ін. 

Соціальним проблемам освіти та виховання присвячені праці Л.Ази, 

В.Андрущенка, В.Бакірова, В.Пічи, О.Якуби та багатьох інших. 

Іноді, щоб усвідомити людину своєї культурної ідентичності, то 

потрібно показати їй образи людей, які мають іншу культуру, і тоді вона 

зрозуміє, що в цьому сенсі ми не говоримо про культуру як про набір вищого 

знання, а як про звичний нам спосіб жити. Культурна людина - це не той, хто, 

спеціалізуючись на певній галузі знань, використовує культурологічну мову, 

з термінами, які важко зрозуміти, - це той, хто взаємодіє з практичністю 

повсякденного життя. Культура, безсумнівно, є важливою, але це не єдина 

якість, за якою людина повинна судити людину. Крім того, особистість, 

індивід, що є відмінним від інших, завжди ризикує зустрітися з підозрою, 

осудженням і породити соціальні конфлікти: але історія показує нам, що 

закриття ззовні не тільки характеризує субкультуру, але й у довгостроковій 

перспективі шкідливо; з цієї причини важливо мати власну культуру і 

толерантність. 

З моменту зародження суспільства нас супроводжує велика 

різноманітність наукових відкриттів, геніальних винаходів та створення 

довершених шедеврів мистецтва. 

Не є у цьому виключенням і наше сьогодення, коли не можна не 

рахуватися з молоддю, з її потенціалом, ідеалами, інтересами, сподіваннями, 

з її радикалізмом і нетерпимістю до всього оманливого і хибного, з її 

відвертістю та прямотою. Кожен із нас усвідомлює, що молодь є надією 

нації, кращим прийдешнім поколінням, яке зобов‘язується примножувати 
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здобутки української багатовікової культури, підвищувати авторитет нашої 

країни у світі, здобувати визнання для свого народу і себе особисто. На 

плечах молоді лежить досить вагоме завдання із яким важко, але можливо 

впоратися. 

Першочергово потрібно розглянути ставлення молоді до правильного 

вживання тих чи інших слів рідної мови під час спілкування у неформальній, 

невимушені обстановці, в колі друзів. Проте, їх майже не хвилює, що 

вживані ними вислови можуть набувати аморального значення. А нашим 

обов‘язковим завданням є очистити рідну мову від спотворень та повернути 

їй народну красу. 

Не тільки молодь, але й дорослі люди часто деформують мову. Тому ми 

повинні пам'ятати, що збереження рідної мови – це «справа честі всіх нас, і 

дорослих, і малих, це природній обов'язок перед незалежною, вільною 

Україною», як казав Олесь Гончар. 

Проблема культури мовлення в сучасний період розвитку нашої країни є 

актуальною і суттєвою. Для того, аби показати, що ми поважаємо себе та 

нашу державу, нам потрібно слідувати різноманітним шляхам вдосконалення 

особистої культури мовлення. Наприклад, дуже важливо й корисно було б 

кожному виробляти стійкі навички мовленнєвого самоконтролю. 

Загалом втрата рідної мови для будь-якої людини – страшна психологічна 

катастрофа. Адже мова закладається в людині генетично, спадково. Людина 

не тільки мислить рідною мовою, а й відчуває нею все. Втрата ж цієї мови 

робить особистість душевно біднішою. Тому мову потрібно берегти. 

Рідна мова для кожного народу – це батьківська мова, це фольклор, це пісня, 

і, врешті-решт, це титульна сторінка історії певної нації, її культури. Одним 

словом, це запорука державності. 

Культура є невід‘ємною частиною життя кожного дорослого 

громадянина. Із раннього дитинства батьки намагаються прививати нам 

любов до навчання, прагнення бути ввічливими, вміння розуміти і співчувати 

людям, які нас оточують. Культура в моєму розумінні - не лише 

привабливість в зовнішньому вигляді, а насамперед грамотність, вихованість 

і людяність. Ми всі народжуємося з одним рівнем  духовного розвитку, і 

лише від того, з чим ми зустрічаємося в житті: яку музику ми слухаємо, які 

фільми дивимось, які книги читаємо (і чи читаємо взагалі)  і залежить те, 

який рівень матиме наша культура. 

У сьогоднішньому світі, коли діти можуть отримати будь-яку 

інформацію одним натиском кнопки, дуже важливо аби наша свідомість 

спрямовувала наш інтерес в потрібне русло. З таким обсягом доступної 

інформації ми з легкістю можем отримати покоління геніїв  у кожній галузі 

науки і мистецтва. 

Наша країна стоїть на порозі вагомих звершень і глобальних змін в усіх 

сферах державної діяльності. Вже за такий короткий період незалежності їй 

довелось виборювати право на існування і доводити свою індивідуальність, 

особливість та неповторність. Адже, заглиблюючись в багатовікову історію 
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нашої  дивовижної країни, прослідковуємо гідність, жагу до свободи та 

суверенності. 

З сивої давнини українці відрізнялись своєю гостинністю, 

працелюбністю і талановитістю у всіх галузях господарства і мистецтва. За 

легендою, саме Україні Бог подарував пісню, як найбільший дар, наш 

український гопак перетанцьовують у багатьох країнах світу, вишиванки з 

України підкорюють всі подіуми Європи і Азії, а чого лише варта наша 

солов‘їна мова, одна із наймилозвучніших мов!  

Нам є чим пишатись, і на кого рівнятись, тому ми зобов‘язані не просто 

зберігати і передавати ці здобутки, а і значно примножувати їх, досягаючи 

нових вершин, долаючи усі негаразди нашої країни разом із нею. 

Таким чином, культура сучасної української молоді – це не що інше як 

створення стилю життя кожної людини, повага до історії своєї нації та 

держави і встановлення правильних пріоритетів. 

І в майбутньому, живучи в модернізованому українському суспільстві, 

ми з легкістю вдихнемо на повні груди, пишаючись і щиро захоплюючись 

країною в якій живемо!  
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Всі науки, що вивчають людину, її культуру, зокрема духовну, 

стикаються з поняттям «цінність», але найбільший внесок у розробку 

аксіології зробила філософія. В історії розвитку філософської думки питання 

про цінності людського існування майже з самого початку її виникнення 

було одним із найважливіших, хоча поняття «цінність» і теорія цінностей – 

аксіологія, яка сформувалася значно пізніше. 

Об‘єктивна визначеність цінностей існує сама по собі вже в силу того, 

що є різноманітні форми предметності, без яких людина не може обійтися у 

своїй повсякденності. Це питання не випадкове, так як ряд авторів прагнуть 

підкреслити предметну, об‘єктивну визначеність цінностей. Але перехід від 

поняття суб‘єктивних цінностей до поняття особистих цінностей можливий 
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на основі розкриття їх ролі в саморегуляції суб‘єкта, що активно відноситься 

не тільки до зовнішнього, але і до свого внутрішнього світу [2, c. 17]. 

Все це обумовлює актуальність подальшого дослідження природи і 

сутності цінностей та факторів формування ціннісних орієнтацій особистості. 

Не дивлячись на значні осягнення у розробці даної проблематики, 

сучасна практика життя знову і знову примушує звертати увагу на ті чи інші 

проблеми в даному контексті. Значний внесок у розробку вказаної 

проблематики зробили такі вчені як Алексєєва М.І., Ананьєв Б.Г., 

Боришевський М.Й., А.Г. Здравомислов, Іванцев Н.І., Коваль Н.О., 

Максименко С.Д., Мачурова Н.М., Разживіна Л.В., Слободчиков В.І., 

В.А. Ядов та інші. 

Метою статті є теоретичний аналіз проблеми формування ціннісних 

орієнтацій особистості та факторів їх обумовленості. 

Окрема людина може не усвідомлювати значимість тих чи інших 

об‘єктивних явищ, таких як освіта, здоров‘я, сім‘я, законність, 

справедливість. Значимість цих явищ усвідомлюється тільки при 

правильному вихованні і самовихованні, в ході яких виробляються певні 

ціннісні орієнтації. Щодо об‘єкта, то можна сказати, що він має цінність, 

якщо до нього проявляють якийсь особливий інтерес. 

Філософське ставлення до системи цінностей не може ігнорувати того, 

що навіть духовні цінності не можуть не співвідноситися з матеріальним 

інтересом і не підтримуватися ним. Духовні цінності безсилі там, де немає 

інтересу до них. Таким чином, проблема полягає в тому, що предмети 

об‘єктивного світу набувають соціальної значущості лише тоді, коли стають 

втягнутими в орбіту людської практики. При цьому складність полягає в 

тому, що предмети і явища можуть бути об‘єктивно корисними і через це 

цінними, як, наприклад, чисте повітря і чиста вода, але людина не 

усвідомлює їх цінності, поки не зіткнеться з їх нестачею. Людина починає 

розуміти цінність здоров‘я, коли стикається з хворобою. 

Усвідомлення цінності об‘єктивних предметів і явищ, їх властивостей 

здійснюється лише в громадській практиці, коли виявляється їх позитивна 

значимість, пов‘язана з їх здатністю задовольняти суспільні або особисті 

потреби людей або, навпаки, приносити шкоду. Людство навчене 

історичними процесами йде до принципово нового суспільного устрою, який 

знімає антагоністичний тип суспільних стосунків заснованих на насильстві, 

геноциді, експлуатації, соціальних антагонізмах [3, с. 98]. 

Ціннісна орієнтація завжди виявляється у сфері розгалужених 

взаємовідносин між людиною і суспільством (стосовно праці, колективу, 

культури, побуту, дозвілля). Саме вона дозволяє судити про ступінь втілення 

соціально необхідних норм, регламентацій, зразків поведінки в 

індивідуальній свідомості. Ціннісна орієнтація – це вибіркове ставлення до 

носія цінності, який може бути реальним предметом задоволення потреб 

окремої людини чи соціальної спільності. В ціннісній орієнтації 

акумулюється життєвий досвід людей. Наявність усталених ціннісних 

орієнтацій свідчить про зрілість людини як особистості. Проявляються вони в 
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діяльності та поведінці людини. Вони є своєрідним індикатором ієрархій 

переваг, які людина надає матеріальним чи духовним цінностям у процесі 

своєї життєдіяльності. 

Ціннісна орієнтація, сформована на рівні переконань, адекватно 

проявляється в реальній поведінці й діяльності людини. Діяльність людини 

невід‘ємна від ціннісної орієнтації, яка спирається на ціннісні уявлення. 

Ціннісна орієнтація завжди носить індивідуальний характер. На відміну від 

неї, ціннісні уявлення, хоч і здаються людині суто індивідуальними, 

насправді ж завжди є типовими уявленнями певних соціальних груп, 

представником яких даний індивід виступає. 

Своєрідною моделлю становлення ціннісної орієнтації особи виступають 

її життєві плани, які є прерогативою індивідуальної свідомості. Вони 

діалектично поєднують найближчі цілі з широкою програмою дій на 

віддалене майбутнє, суб‘єктивний світ людини, її прагнення й ідеали з 

реальними життєвими обставинами. Об‘єктивні умови, які є первинними 

стосовно суб‘єктивних планів, змушують людину будувати своє майбутнє з 

урахуванням реальних можливостей. Отже, життєві плани є відображенням в 

індивідуальній свідомості панівних суспільних відносин, специфіки 

соціального стану, особливостей мікросередовища та інших факторів, які 

обумовлюють ймовірність реальної життєвої програми індивіда. Згубний 

вплив чужих культур, некритичне прийняття нових, непритаманних нашій 

культурі, чужорідних суспільних цінностей, орієнтацій, поглядів може 

призвести до хаосу у сфері суспільних відносин або до руйнування 

суспільства [1, с. 111]. 

В іншому відношенні життєві плани спонукають людину до діяльності з 

метою подолання рамок свого наявного буття, оскільки під впливом 

сукупності вона сформувала певні прагнення, виробила відповідні установки. 

У цьому розумінні життєві плани не тільки відображають об‘єктивні 

обставини, але певною мірою і створюють їх. Ціннісна орієнтація формується 

на підґрунті базових (основних, ключових) цінностей, зміст і співвідношення 

яких в історії як окремої людини, так і людства в цілому надзвичайно 

різноманітні. Ціннісні орієнтації визначають смисл життя людини. 

В процесі вивчення даного матеріалу ми визначили, що цінність є 

невід‘ємним атрибутом людського життя, без якого буття втрачає 

найменший сенс, яке є основною рушійною силою та найбільшою метою 

кожної особистості. І, безумовно, виходячи із всіх опрацьованих джерел, ми 

можемо із упевненістю констатувати той факт, що цінності та ціннісна 

орієнтація особистості є визначальним чинником її подальшої практичної 

діяльності і прямим показником її внутрішнього ставлення та розуміння 

світу, позиції індивіда щодо речей, явищ та подій, які його оточують. Ще 

одним очевидним висновком опрацьованої інформації є помічена та 

досліджена пряма залежність формування системи ціннісних орієнтацій 

особистості, її життєвих пріоритетів та спрямувань від середовища 

перебування, її місця в суспільстві, позиції в ієрархічній системі та 

ідеологічних аспектів її буття. 
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Кожна людина обирає шлях свого життя виходячи із намірів її 

подальшого розвитку та обраного напрямку діяльності, опираючись на 

майбутні плани та сформовані позиції у суспільстві. Основними факторами, 

на які опирається особистість в процесі вибору та закріплення цінностей є 

визначення тих об‘єктів оточуючої дійсності, які є найбільш актуальними, 

бажаними і потрібними в її практичній діяльності аби в ході здійснення 

задуманих намірів, вона знала, які речі в її житті будуть опорними пунктами і 

допоможуть в подальшому розвитку та втіленні її планів в життя. Отже, 

соціум та всі його складові є явищами, які здійснюють очевидний і 

безпосередній вплив на наші ціннісні орієнтації, тому що є основним 

вирішальним зовнішнім чинником напрямку та форми людської діяльності. 
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ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ 

ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 

Загальнолюдські цінності є основою виховання кожного індивіда для 

формування в нього навичок моральної адекватної поведiнки в процесі 

суспільних відносин. Вони є визначником поведінки кожної людини у данiй 

соцiальнiй групi i не можуть достатньо сильно вiдрiзнятися в залежностi вiд 

вiри даної соцiальної групи, її iсторiї, державного устрою i навiть расової 

ознаки даної групи. 

Сутнісну характеристику загальнолюдських цінностей та проблеми їх 

типологізації досліджували  Л. Бондар, С. Волкова, О. Дробницький, 

А. Здравомислов, Г. Iванова, В. Караковський, В. Кукушин, Н. Мойсеюк, 

В. Перепелиця, В. Тугаринов, П. Щербань, В. Ядов та інші. 

Проте, незважаючи на багатовiкову розробку цiннiсної проблематики, 

аналiз сучасного стану розвитку аксiологiї свiдчить про термінологічну й 

сутнісну неоднозначність загальнолюдських цінностей та їх типології. 

Метою даного дослідження є аналіз сутнісної характеристики 

загальнолюдських цінностей та проблем їх типологізації. 

Аксiологiя як наука про цiнностi входить до числа основних роздiлiв 

фiлософiї, адже роль цiнностей у людському житті є неоціненною, вони 

виступають сенсом людського буття. У першу чергу, цiнностi – це результат 

багатовiкового соцiального досвiду, досягнення суспiльства, свiтоглядних 

принципiв, уявлень та розумiння людини, що є еталоном, iдеалом, належним. 

Цiнностi вiдображають фундаментальнi вiдносини i потреби людей, 

становлять фундамент iндивiдуального свiтогляду. При цьому 

виокремлюють вищi (загальнолюдськi) цiнностi, що виконують свiтоглядну 

функцiю для окремої особи. Загальнолюдськими цінностями виступають: 

здоров‘я, сім‘я, любов, свобода, свiт, держава, праця, iстина, честь, 

свiдомiсть, пiзнання, творчiсть тощо. У порiвняннi зі звичайними 

цінностями, загальнолюдські цінності мають швидше орiєнтацiйний, анiж 

регулятивний характер. 

Іншими словами, загальнолюдськi цiнностi – це емоцiйно-образнi 

узагальнення провiдних соцiокультурних орiєнтацiй, що визначають всi 

сфери життя людини. Це цiнностi суспiльного ладу, спiлкування, дiяльностi, 

самозбереження, цiнностi особистих якостей. Цiнностi визначають змiст 

iснування iндивiда, з чого випливає вся його мотивацiя. Загальнолюдські 

цiнностi сприяють входженню людини у вищi iнстанцiї, наповнюючи змiст її 

життя. 
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Словосполучення «загальнолюдські цінності», як правило, вживається 

поряд з прикметником «вічні». Вдумуючись, який в цьому сенс, слід 

зазначити, що будь-які цінності можна назвати вічними лише в рамках 

виміру людського буття. В тій мірі, в якій вічне людство – вічні і 

загальнолюдські цінності. 

Загальнолюдські цінності, на думку Ю. Шрейдера, мають духовні 

джерела, тому їхній зміст усвідомлюється інтуїтивно, і його не завжди можна 

виразити раціонально. Багато в чому вони співвідносні з моральним законом, 

який «притаманний лише людській природі і який не розповсюджується на 

тварин, рослини чи неорганічні тіла – такий закон людина може порушити за 

власним вибором» [2, с. 7–8]. 

Цей закон не дає однозначних правил, як слід чинити в певній 

конкретній ситуації, але передбачає наявність у людини здатності 

здійснювати особисті вчинки, побудовані на свободі вибору. 

Аналіз філософської та соціологічної літератури дозволяє виділити такі 

типи загальнолюдських цінностей: 

- цінності вітальні, пов‘язані з ідеалами здорового способу життя, 

фізичного і духовного здоров‘я, ідеального способу життя; 

- цінності соціальні, пов‘язані із соціальним добробутом, посадою, 

роботою; 

- цінності політичні, пов‘язані з ідеалами свободи, правопорядку й 

соціальної безпеки, гарантій громадянської рівності; 

- цінності моральні, пов‘язані з ідеалами справедливості, честі, добра; 

- релігійні й ідеологічні цінності, пов‘язані з ідеалом сенсу життя, 

призначенням людини, пошуком цілей для майбутнього; 

- художньо-естетичні цінності, пов‘язані з ідеалами прекрасного, 

гармонії, піднесеним сенсом та ідеалами чистої краси; 

- родинні цінності, пов‘язані з її ідеалами, благополуччям й гармонією 

інтересів, взаєморозумінням й повагою до ідеалів різних поколінь, 

гармонією родинних традицій і поновленням їх; 

-  цінності трудові, пов‘язані з ідеалами майстерності, талановитості, 

справедливого задоволення результатами праці тощо. 

Цінності більш гнучко зумовлюють норми поведінки, вони можуть мати 

санкцію, яку дав той чи інший соціальний інститут, автор або традиція. За 

А. Маслоу, у сучасної людини існує три рівня цінностей: 

1. загальнолюдські, на якому формуються цінності «загальні для усіх 
здорових людей», оскільки породжені основними потребами нашого 

організму; 

2. рівень цінностей певних груп людей; 
3. рівень цінностей «специфічних» індивідів. 

Таким чином цінність виявлялась виборчою установкою, похідною від 

потреб, а іноді просто ототожнювалася з ними, «потреби чи цінності 

пов‘язані один з одним ієрархічно та еволюційно». На думку А. Маслоу 

базовими цінностями є, на приклад, такі: потреба в коханні, безпеці, повазі 

[1, с. 210]. 
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Деякі автори поділяють цінності на загальнолюдські, що вироблені 

історичною практикою суспільства, й цінності індивідуальні, особисті, які є 

надбанням суб‘єкта, як феномен свідомості (В. Тугаринов, О. Дробницький, 

В. Ядов, А. Здравомислов). 

Фiлософське «золоте правило моральностi» висловлює загальнолюдську 

цiннiсть, яка звучить таким чином: «стався до iнших так, як хочеш, щоб 

ставилися до тебе». Ця дуже зрозумiла теза застосовна практично до кожної 

життєвої ситуацiї. Кожна людина хоче доброго i хорошого ставлення до себе, 

а значить повинна ставитися так само i до оточуючих. Цей принцип точно 

так само важливий i потрiбний у життi людини, як закони i релiгiйнi норми, 

оскiльки вiн робить життя людини i суспiльства бiльш простим та 

справедливим. 

Загальнолюдськi цiнностi завжди були i будуть безумовною 

необхiднiстю в життi людини. Саме такi цiнностi створюють людину 

людиною з великої літери. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Програма соціально-психологічного тренінгу ґрунтується на принципах: 

відкритості у вираженні власних почуттів, прийняття себе та інших, 

відповідальності, довіри, безоцінності суджень, функціонування в атмосфері 

тут і тепер, а також на принципах саморозкриття та самоусвідомлення.  

Загальна структура заняття: кожне заняття складається з трьох частин:  

-  теоретичного матеріалу, що подається у формі міні-лекцій;  

-  низка практичних вправ, ігор, тестів;  

-  обговорення цих вправ, підведення підсумків тощо.  

У структуру закладаються позитивні моменти, що створюють умови для  

продуктивної дії програми. Групове заняття повинно містити такі елементи:  

привітання, розминка, основний зміст заняття, рефлексія, прощання. 

Організація занять складається з елементів. Перший  -ритуал привітання 

- прощання є важливим моментом роботи з групою, що дозволяє згуртувати 

дітей, створити атмосферу групової довіри і прийняття. Ритуали можуть бути 

вигадані самою групою в  процесі обговорення або запропоновані 

психологом. Ритуал виконується з першого заняття, і завдання ведучого – 

обов‘язково  слідкувати  за  тим,  щоб  всі учасники залучені до його 

виконання. Бажано, щоб у ході розвитку контроль над виконанням ритуалу 

перейшов до членів самої групи. [ 1]. 
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Наступний елемент – розминка, це засіб впливу на емоційний стан 

студентів, рівень їхньої активності, що виконує важливу функцію 

налаштування на продуктивну групову діяльність. Розминка може 

проводитись на початку заняття і між окремими вправами у разі, якщо 

психолог бачить необхідність якось змінити актуальний стан студентів. 

Відповідно завдання для розминки необхідно обирати з урахуванням 

актуального стану групи і характеру самих завдань. Певні розминкові  

завдання дозволяють  активізувати  учасників, підняти  їхній настрій, а  інші  

спрямовані  на зняття  втоми, надмірного емоційного напруження. [ 2]. 

Основний зміст заняття – це сукупність теорії, практики, оцінки, дій. 

Теоретичний  матеріал  містить  базові  положення  теорії  спілкування; 

ознаки  гарного слухача; вербальні та невербальні засоби комунікації; 

бар‘єри спілкування, правила ефективної взаємодії з різними типами  людей. 

Учасники  вчаться аналізувати  потреби та почуття людей, які втягнуті в 

конфлікт; опановують навички конструктивного розв‘язування конфліктів. 

Інформаційні повідомлення розраховані на 5-10 хвилин. Кожне заняття 

супроводжується  набором  різноманітних  практичних  завдань:  постановка 

проблемних питань, дискусій, аналіз ситуацій, рольові ігри, мозковий штурм, 

евристична бесіда, тренінгові вправи, опитувальники, робота з роздатковим 

матеріалом. [ 3]. 

У практичній частині заняття передбачено індивідуальні, парні, групові 

форми роботи з учасниками. Запропоновані ігри та вправи виконують такі 

функції:  

- знижують рівень напруги в групі і надають учасникам можливість 

розслабитись;  

- допомагають учасникам встановлювати контакти, створювати в групі 

обстановку довіри і доброзичливості, покращують взаєморозуміння між 

ними;  

сприяють найбільш ефективному навчанню, оскільки активізують всі 

важливі  системи людського організму,  сприяють  розвитку  креативності  та 

інтуїції;  

- вправи, особливо ритуали, створюють у студентів відчуття 

стабільності. Використання ігор на заняттях допомагають підходити до 

студента як до цілісної особистості, вони торкаються їх інтелекту та емоції, 

тіло і душу, свідомість і підсвідомість.  

Рефлексія – це етап, що передбачає ретроспективну оцінку заняття в 

двох аспектах: емоційному (сподобалось/не сподобалось, було добре/було 

погано  та  чому) і змістовному (чому це важливо, для чого ми це робили). 

Рефлексія заняття передбачає, що учасники самі або з допомогою психолога 

відповідають на запитання, дають емоційний зворотний зв‘язок один одному 

та психологу. 

Отже, одним  зі  способів  надання  допомоги  людині  в адаптації є  

соціально-психологічний  тренінг. Метод тренінгової роботи є актуальним 

для набуття необхідних навичок, саморозвитку, корекційної роботи тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

Питання правового регулювання договору роздрібної купівлі-продажу 

наразі є досить актуальним, адже саме через цей договір відбувається 

забезпечення прав та законних інтересів споживачів, і тим самим сприяє 

зростанню якості продукції, появі нових видів товарів, підвищенню 

життєвого рівня населення України. Роздрібна торгівля — сфера 

підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим 

споживачам для особистого використання. Цей правочин є найпоширенішим 

видом договору купівлі-продажу, оскільки має на меті задоволення 

споживчих потреб населення. 

Порядок, істотні умови, види договору роздрібної купівлі - продажу 

досліджували у своїх працях як українські, так і зарубіжні вчені, зокрема: 

А.П. Сереєв, В.В. Витрянський, В.І. Борисова, Г.А. Осетинська, Є.С. 

Васильєва, Р.О. Стефанчук, Р.Б. Шишка та інші. 

Договір роздрібної купівлі-продажу вважається публічним договором. Це 

пояснюються тим, що умови для укладення договору повинні бути 

однаковими для всіх суб‘єктів, хто виявив бажання купити певний товар. 

Тобто продавець немає права відмовити покупцю придбати товар з якихось 

певних мотивів. У свою чергу зарубіжні науковці також вважають, що 

договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором у всіх випадках і 

виступає в якості договору приєднання [2, с. 46]. З цього приводу свою 

позицію висвітлює Р.Б. Шишка, він зазначає, що «публічним є не договір, а 

його властивість, зокрема договір роздрібної купівлі-продажу є публічним, а 

не публічною є купівля-продаж» [7, с. 370]. 

Основним нормативно-правовим актом, що регламентує особливості 

договору купівлі-продажу, є Цивільний кодекс України (далі - ЦКУ), яким 

регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), 

учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава 

Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші 

суб'єкти публічного права [6]. 

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність із продажу товару, зобов'язується передати 
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покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або 

іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а 

покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його [5]. 

 Сторонами договору є продавець і покупець. Продавець - людина 

або організація, яка за відповідну винагороду передає покупцю (продає) 

товар чи послугу. У вузькому значенні — особа, що безпосередньо контактує 

з покупцями і здійснює продаж товару. Покупець - фізична або юридична 

особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги [3]. 

Варто зазначити, що договір роздрібної купівлі – продажу є одним із 

найбільш розповсюджених видів договорів. В основному він 

використовується для задоволення власних та домашніх потреб шляхом 

придбання товару. 

Особливістю даного виду відносин є і той факт, що роздрібна торгівля 

деякими видами товарів (насамперед підакцизними: алкоголем, тютюновими 

та ювелірними виробами, бензином і легковими автомобілями і т. д.) може 

здійснюватися тільки на основі спеціального дозволу. Таким чином, коло 

можливих продавців за договором роздрібної купівлі-продажу виявляється 

вже іншим, ніж в договорі поставки (постачальником може бути будь-який 

підприємець, не обов'язково роздрібний торговець) [5, c. 47]. 

На думку В.І. Борисової, покупець купує не тільки товар, який звичайно 

призначається для певних цілей, а таку його кількість, що не перевищує 

нормально необхідної роздрібної купівлі-продажу для особистого, сімейного, 

домашнього використання [1]. 

Часто зустрічаються випадки, коли після придбання товару 

виявляються  його істотні недоліки. В такому разі, споживач згідно п.1 ст.19 

Закону України «Про захист прав споживачів»[4] може пред‘явити свої 

вимоги до продавця (імпортеру, уповноваженій організації чи виробникові) 

щодо істотних недоліків товару, якщо вони виявлені протягом певного 

строку, а саме 14 діб з дня продажу товару. Тоді продавець (виробник) 

повинен за власний кошт провести експертизу на виявлення недоліків. У разі, 

якщо споживач не задоволений результатом експертизи, то він вправі 

оскаржити висновок в судовому порядку. У разі виявлення істотних 

недоліків товару, які були припущені з вини виробника, споживач має право 

вимагати від виробника безоплатне усунення недоліків, а в разі, якщо 

виробник не в змозі виправити недоліки, то він повинен замінити на нову 

одиницю товару, або повернути кошти споживачеві. 

 Отже, необхідно підкреслити, що договір роздрібної купівлі-продажу 

відрізняється від інших договорів своїми специфічними рисами, а саме має 

притаманний саме йому предмет, суб‘єктний склад та види. Особливою 

ознакою даного договору є його сторони. Продавцем може виступати суб‘єкт 

підприємницької діяльності, а покупцем може бути особа, яка придбаває 

товар для особистих потреб. За своєю юридичною природою цей договір є 

двостороннім, консенсуальним, платним та  публічним, що дає можливість 

продавцю укласти відповідний договір з будь-ким, хто цього забажає, якщо 

інше прямо не передбачено законодавством. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ 

 Одним з важливих чинників  відродження України є 

пробудження національної свідомості українського народу. Тільки 

національно свідомий, патріотично налаштований громадянин здатний на 

складну невтомну працю, спрямовану  на подальшу. розбудову незалежної 

правової демократичної Української   держави., її захист від посягань 

зовнішніх ворогів. 

 Це завдання є особливо актуальним на сьогодні, враховуючи той 

факт, що після Революції Гідності, Україні доводиться діяти в умовах 

неоголошеної війни нашій державі з боку  Росії. Саме Росія окупувала 

незаконно Крим, всіляко підтримує сепаратистів на сході України.  

 У захисті суверенітету і територіальної цілісності України бере 

активну участь у складі Збройних сил держави і українська молодь. Чимало 

молодих людей віддали найдорожче – своє життя, захищаючи державу. 

Разом з тим варто зазначити, що все ж серед частини молоді, в т.ч. і 

студентської, переважають споживацькі настрої, не всі з них усвідомлюють 

себе частиною власного  народу, готові узгоджувати свою діяльності з 

інтересами нації. Деякі з молодих людей ухиляються від призову в армію, 

відмовляються виконати свій конституційний обов‘язок – захищати 

Батьківщину. Тому національно-патріотичне виховання молоді залишається 

важливим завданням як державних органів, так освітянської сфери.  

 Варто зазначити, що хоча патріотичне виховання спирається на 

загальнопедагогічні принципи виховання, воно водночас має власні 

принципи, що відображають його специфіку. Серед них:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Покупець
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– принцип національної спрямованості, що передбачає формування 

національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського 

народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх 

народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну 

ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь 

у розбудові та захисті своєї держави;  

– принцип самоактивності й саморегуляції  формує здатність до 

критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє 

громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію 

в діях та вчинках;  

– принцип полікультурності передбачає інтегрованість української 

культури до європейського та світового простору, створення для цього 

необхідних передумов: формування в  молоді відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших 

народів; спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну 

складову культури загальнолюдської;  

– принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження 

змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, 

в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання у молоді 

готовності до захисту вітчизни та ефективного розв‘язання життєвих 

проблем;  

– принцип історичної і соціальної пам‘яті спрямований на збереження 

духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює 

її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;  

– принцип наступності поколінь, який зберігає для нащадків зразки 

української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні [1] 

 Вище викладенне,  зумовило нагальну потребу у розробці 

концепції виховання   громадянина-патріота України. Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 р. ғ 641 була затверджена Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді. У ній  національно-

патріотичне виховання дітей і молоді визначається як комплексна системна 

та цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім‘ї, освітніх закладів, інших соціальна інститутів з метою 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов‘язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

 Відповідно до Концепції  передбачені наступні заходи з метою 

національно-патріотичного виховання: 

– запровадити факультативний курс у ВНЗ: «Народна психологія», 

спрямований на вивчення звичаїв українського народу;  

– створити студентські об‘єднання за мистецькими вподобаннями – 

вишивка, пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво, хореографічна 

майстерність тощо і налагодити їх роботу;  
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– впровадити практику волонтерської роботи студентів ВНЗ у будинках 

сиріт, інтернатах (допомога в формуванні громадянської свідомості молоді, 

інтеграції у суспільство);  

– надавати організаційну та матеріальну підтримку національно-

патріотичним заходам органів студентського самоврядування; 

– започаткувати студентські олімпіади з національно-патріотичної 

тематики;  

– започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій 

студентів вищих навчальних закладів з національно-патріотичної тематики;  

– проводити конкурси студентських есе на тему «Що для мене 

патріотизм і любов до Батьківщини»?  

 В свою чергу, департаменти освіти і науки державних 

адміністрацій на виконання наказів Міністерства освіти і науки спільно з 

органами студентського самоврядування розробили заходи щодо посилення 

національно-патріотичного виховання молоді. Серед них пріоритетними є:  

– сприяння розширенню напрямів співробітництва та налагодження 

партнерських відносин навчального закладу із соціальними інститутами, 

громадськими організаціями, установами щодо сприяння розвитку системи 

національно-патріотичного виховання студентів;  

– сприяння налагодженню ефективної співпраці навчального закладу з 

військовим комісаріатом, відділом служби з надзвичайних ситуацій, інших  

організацій з питань навчально-виховного процесу із захисту Вітчизни та 

роботи з військово-патріотичного виховання студентів;  

– запровадження вивчення кращого досвіду педагогічних працівників із 

патріотичного виховання молоді, висвітлення матеріалів у ЗМІ, на сторінках 

офіційного веб-сайту навчального закладу, студентській газеті;  

– включення до планів роботи навчального закладу заходи щодо 

формування національної свідомості, відданості українському народу, 

готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної 

цілісності;  

– проведення заходів відповідно до Календаря дат, рекомендованого 

Громадською радою з національно-патріотичного виховання при МОН 

України: до Дня пам‘яті жертв фашизму,  до Дня захисника України, до Дня 

пам‘яті жертв голодомору, до Дня збройних сил України, до Дня пам‘яті 

Героїв Крут, до Дня соборності України, до Дня Конституції України, до Дня 

державного прапора України, до Дня Незалежності України, до Дня Свободи, 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, до Дня 

пам‘яті жертв політичних репресій, до Дня Перемоги та ін.;  

– проведення заходів із відзначення найбільших духовних свят 

українського народу (Різдво Христове, Великдень, Трійця);  

– активізація діяльності музеїв навчальних закладів, постійне 

поповнення їх фондів новими матеріалами пошукової роботи студентів;  

– проведення уроків мужності в студентських групах, зустрічей з 

учасниками бойових дій, волонтерами, відвідування військовослужбовців, 

які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань;  
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– організація участі студентів у Всеукраїнських та міських акціях: 

«Лист пораненому»; «Добро починається з тебе», «Почуйте всі!» та ін [1].  

 Отже, патріотизм складає найважливішу ціннісну основу будь-

якого демократичного суспільства і виступає суттєвим внутрішнім мотивом 

для саморозвитку і розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в 

духовній, економічній і соціальних сферах життя суспільства. Тому мета 

державних органів, закладів вищої освіти на сучасному етапі – виховати 

студентську молодь патріотами, людьми, для яких такі  поняття як 

Батьківщина, обов‘язок, совість, почуття власної гідності – є глибокими 

переконаннями, а не просто словами [2].   
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Соціально-психологічна адаптація (СПА) передбачає пристосування 

особистості до групи, взаємовідносин в ній, формування власного стилю 

поведінки. При цьому СПА являє собою оволодіння особистістю ролі під час 

входження в нову соціальну ситуацію – це конкретний процес соціалізації  

Соціальна та психологічна адаптація особистості в групі чи колективі 

забезпечується завдяки функціонуванню певної системи механізмів: 

рефлексії, емпатії, прийому соціального зворотного зв‘язку тощо. 

Показниками успішної соціальній адаптації виступає високий соціальний 

статус індивіда в певному середовищі, його психологічне задоволення цим 

середовищем і найбільш важливими елементами, зокрема задоволення 

роботою, її організацією, умовами і змістом тощо. Показниками низької 

соціальної адаптації є переміщення суб‘єкта в інше соціальне середовище, 

відхилення у поведінці.  

Таким чином, можна говорити про неуспішну і успішну адаптацію. 

Неуспішна адаптація – дозволяє студенту адекватно орієнтуватися в ситуації, 

але не надає можливості більш-менш вираженої самореалізації у межах 

освітнього закладу.  

Успішна адаптація – надає значні можливості реалізувати власний 

потенціал в умовах вищого навчального закладу і отримати потенціал для 

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
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майбутньої соціальної реалізації. Уміння реалізувати себе в багатьох формах 

діяльності, передбачених у вищому навчальному закладі, визначають 

адаптованість до студентського життя [3].   

Варто зауважити, що емоційний стан першокурсника на початку 

першого семестру є досить специфічним. Він не повторюється у процесі 

подальшого навчання, однак його проходження певною мірою визначає 

успішність адаптації студента до умов вищого навчального закладу. Цей 

емоційний стан виникає як результат несвідомого співвіднесення попередніх 

очікувань першокурсника від навчання у вищому навчальному закладі та 

його перших вражень від цього процесу [1].  

Отже, можна виділити основні симптоми психологічної дезадаптації, що 

проявляються у:   

1) підвищенні показника емоційного збудження, тривожності, 

нейротизму;   

2) зниженні комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтролю, 

соціальної сміливості;  

3) появі почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, 

викладачами, батьками, а в поведінці в цілому спостерігається надмірна 

сором‘язливість;  

4) зниженні успішності, недостатній увазі й зосередженості на парах;   

5) скаргах на погане самопочуття, сон;  

6) втраті інтересу до навчання.   

Унаслідок цих проявів можуть розвиватися непродуктивні форми 

реагування, симптоми порушення поведінки, емоційні розлади різного 

ступеня. Проблема, що визначає неминучість адаптаційного процесу – це 

проблема невідповідності суб‘єктивних очікувань і наявних умов реальної 

дійсності.    

Основна причина дезадаптації полягає у неузгодженості між 

інтелектуальним, творчим, особистісним потенціалом першокурсника, з 

одного боку, і можливостями його реалізації, з іншого.   

Значну роль у соціалізації першокурсників відіграє академічна група. 

Успіх у навчанні багато в чому залежить від умов життя і побуту студента, 

ставлення до нього учнівського колективу, а також тієї ролі, яку він у ньому 

відіграє. Цей аспект процесу становлення студента прийнято називати 

соціально-психологічною адаптацією (СПА).   

Під цим терміном потрібно розуміти активне входження першокурсника 

в специфічне соціальне молодіжне середовище, оволодіння ним роллю 

студента, пристосування і звикання його до нових умов життя, зокрема в 

гуртожитку, набуття ним життєвого досвіду, самостійності, певної соціальної 

зрілості, а також розвиток ініціативи [2]. Особливість адаптації 

першокурсника визначається тим, що його життєві орієнтації та інтереси 

зосереджуються в основному на навчанні або залишаються тісно з ним 

пов‘язаними. Рушійним моментом СПА є певна розбіжність між особистими 

планами, звичками, здібностями студента і тим становищем, яке він займає в 

групі, на курсі, у  навчальному закладі загалом, тими вимогами, що 
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ставляться до нього, як студента. На цій основі формується прагнення, 

характерне для більшості першокурсників, зміцнити своє становище гарною 

успішністю, завоювати авторитет активною участю в громадському житті 

навчального закладу.  

Можна назвати два основних критерії соціально-психологічної адаптації: 

по-перше, це успішність, почуття задоволеності результатами навчальної 

роботи, а по-друге, соціальний успіх, що полягає в освоєнні нових умов 

життя і завоюванні авторитету в студентському колективі та серед 

викладачів [3].  

Таким чином, адаптація – це визнання тих необхідних змін, які 

відбуваються у самосвідомості особистості у процесі засвоєння нових видів 

діяльності та спілкування.   
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Як відомо, студентство в Україні становить вагому частку суспільства, 

яка зайнята специфічною працею – навчанням. За останні роки відбулося 

значне зростання кількості молодих людей, які здобули або здобувають 

середню, спеціальну та вищу освіту. Психологічний аспект адаптації 

першокурсників складається зі зміни вироблених роками установок, навичок, 

звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи. Зі вступом до 

вищого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові, незвичні 

для них умови, що неминуче спричинять зміни динамічного стереотипу і 

пов‘язаних з ними емоційних переживань [1].   

У низці випадків соціальна дезадаптація породжує втрату сформованих 

позитивних установок і відносин першокурсника. Важким наслідком 
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дезадаптації є стан напруженості, зниження активності у навчанні, зниження 

інтересу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій 

сесії, а в низці випадків – втрата віри у свої можливості, розчарування у 

життєвих планах.  

Адаптація першокурсників – це комплексний процес, зумовлений 

взаємодією психологічних, соціальних і біологічних чинників [2]:  

1. Чинники, що відображають рівень підготовки до навчальної та не 

навчальної діяльності (відповідність об‘єму і рівня знань, умінь і навичок 

студента потребам освітнього процесу; професійна спрямованість студента, 

де можна виділити потреби, цінності, соціальні установки; соціальна 

активність студента).  

2. Чинники, що характеризують розвиток індивідуальних здібностей до 

адаптації (рівень соціальної зрілості; індивідуально-особистісні особливості 

розвитку психічних процесів; рівень мотиваційно-рефлексивного пізнання 

особистості, його суб‘єктивний досвід).  

3. Чинники, що характеризують педагогічний вплив на процес адаптації 

(теоретична і методична підготовка викладачів навчального закладу; 

особистісно-орієнтований підхід до студентів, незалежно від показників 

успішності; діалогізація спілкування в навчальному середовищі; 

забезпечення педагогічної підтримки зі сторони викладачів, кураторів, всього 

педагогічного колективу; проектування і застосування адаптаційних ситуацій 

в навчально-виховному процесі (НВП)).  

4. Чинники, пов‘язані з умовами навчання і проживання (організація 

самого НВП – розклад занять, послідовність предметів; задоволеність 

міжособистісними відносинами у студентській групі, рівноправність 

студентів за їх формального соціального статусу: «студент-студент», 

«студент-викладач», «студент-адміністрація», «студент-соціальне оточення») 

[3].  

Соціально-психологічна адаптація студентів в умовах вищого 

навчального закладу охоплює:  

- професійно-фахову адаптацію, що зумовлює пристосування до змісту, 

умов та самостійної організації навчальної діяльності, формування навичок 

та спрямувань у навчальній діяльності; [4] 

- соціально-психологічну адаптацію, як таку, що зумовлює активне чи 

пасивне пристосування особистості до оточення, побудову стосунків і 

відносин у студентських групах, формування стилю особистісної поведінки;  

- соціально-фахову адаптацію як прийняття суспільних вимог до 

майбутньої професійної діяльності.  

Таким чином, можна сказати, що адаптація і здатність до неї – це 

передумова майбутньої адекватної діяльності, необхідна умова її успіху без 

відчуття дискомфорту, напруженості та внутрішнього конфлікту особистості 

з професійним та соціальним оточенням [5]..  

Отже, в межах вивчення процесу соціально-психологічної адаптації 

першокурсників в умовах вищого навчального закладу можна зробити 

наступні висновки: 
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– процес соціально-психологічної адаптації особистості складний і 

багаторівневий; 

– процес соціальної адаптації охоплює складну систему взаємодій, 

спрямованих на оволодіння новими суспільними формами діяльності, зміни 

соціального статусу молодої людини на етапі її професійного становлення, 

саморозвиток особистості, самодисципліну, самоактуалізацію прихованих 

якостей, саморегуляції, поведінки;  

– це активний процес, який охоплює формування засобів і способів 

поведінки, спрямованих на ефективну взаємодію з новим середовищем, де 

учень  виступає не лише об‘єктом адаптації, але і її суб‘єктом, а учнівське 

середовище не лише адаптивною, але і адаптуючою стороною.  
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В наш час новації складають більшу частину людського життя. Вони  

стають вигідним товаром, тому що їх можна на певних умовах передавати 

для використання іншим людям чи навіть продавати. Це часто призводить до 

виникнення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, тому вона 

потребує охорони та захисту [1, с. 24]. 

Різні способи захисту авторського права досліджували у своїх працях 

Т.М. Вахонєвої, А.С. Гаркави, В.І. Борисової, І.В. Зайцевої-Калаур, Т.В. 

Рудник, О. Штефан та інші. 

Але проблематика захисту та охорони авторського права до кінця ще  

невирішена, оскільки спроможність забезпечити належну охорону прав 

інтелектуальної власності є сьогодні одним із основних показників 

цивілізованості суспільства, гарантією економічного та соціального розвитку 

будь-якої країни. Забезпечення такої охорони можливе лише за наявності 

відповідної нормативно-правової бази, що адекватно відображала б існуючі 
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реалії як в економічному, так і в суспільному житті держави. Конституція 

України гарантує свободу літературної, художньої, наукової та технічної 

творчості. Кожний громадянин України має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати їх без 

його згоди, за винятками, встановленими законом [2, с. 2].  

Захист права інтелектуальної власності - це система правових засобів, 

які вживаються спеціально уповноваженими на це державними органами 

(органи виконавчої влади, адміністративні органи, суди) для захисту 

суб‘єктивних прав на об‘єкти інтелектуальної власності [3, с.33]. 

Існує дві форми захисту авторського права: юрисдикційна - 

забезпечується за допомогою державних органів, реалізується в процесі 

карного й цивільного провадження, а також виробництва по справах про 

адміністративні порушення у сфері авторського права та неюрисдикційна, 

яка являє собою дії громадян й організацій по захисту авторських прав, що 

здійснювані ними самостійно, без доведення до державних або інших 

компетентних органів. Найбільше практичне значення має юрисдикційна 

форма захисту - позови в суди (загальної юрисдикції й господарська, 

адміністративна відповідальність, карне переслідування порушників 

авторського права) [4, с.447]. 

У питаннях захисту прав авторів важливу роль відіграє спеціальний 

орган виконавчої влади - установа у сфері інтелектуальної власності, що 

обумовлено її функціями в державі. Окрім того, що вона забезпечує 

державну політику у сфері охорони авторського права і суміжних прав, 

установа у сфері інтелектуальної власності реалізує моніторинг застосування 

і додержання національного законодавства та міжнародних договорів, 

здійснює посередництво у переговорах і при розв´язанні конфліктів між 

організаціями колективного управління і суб´єктами авторського права, 

організовує розробку нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди 

та її розподілу між авторами, організовує публікацію офіційного бюлетеня з 

питань охорони авторського права і суміжних прав тощо [5]. 

Законом передбачені випадки, що дають підстави для судового захисту 

авторського права і суміжних прав (ст. 50 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права»): 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові 

права суб´єктів авторського права і суміжних прав; 

б) піратство у сфері авторського права і суміжних прав - опублікування, 

відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної 

території України і розповсюдження контрактних примірників творів (у 

тому числі комп´ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і 

програм організацій мовлення; 

в) плагіат - оприлюднення (опублікування) повністю або частково 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають 

авторське право і суміжні права, примірників творів (у тому числі 
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комп´ютерних програм; баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення, 

та інші випадки [5]. 

Таким чином, нова редакція чітко визначила як дії, які визнаються 

правопорушеннями, будь-який свідомий обман, спрямований на 

неправомірне використання об‘єктів авторського права і суміжних прав. 

Нова редакція Закону про авторське право істотно розширила цивільно-

правові засоби захисту авторського права і суміжних прав, які можуть бути 

використані судом. Передусім, суд має право і зобов‘язаний заборонити 

опублікування творів, їх виконання чи постановки, випуск примірників 

фонограм і відеограм, сповіщення та будь-яке інше використання 

контрафактного твору чи просто чужого твору. Суд має право припинити 

розповсюдження об‘єктів авторського права і (або) суміжних прав. Одним із 

дієвих засобів, які може застосувати суд, є вилучення (конфіскація) 

контрафактних творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення. 

Конфіскації підлягає також обладнання і матеріали, призначені для 

виготовлення і відтворення контрафактних примірників творів, фонограм, 

відеограм чи програм мовлення. У засобах масової інформації публікується 

інформація про допущене порушення авторського права і суміжних прав. 

Одним із основних завдань суду є прийняття рішення про відшкодування 

збитків, завданих порушенням авторського права і суміжних прав, а також 

стягнення отриманого порушником внаслідок порушення доходу. Нова 

редакція закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачає 

певні заходи для захисту інтересів відповідача у справі порушення 

авторського права і суміжних прав. Визначені Законом заходи видаються 

доцільними і виправданими [1, с. 27]. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що визначення 

специфіки способів захисту авторського права на сьогодні є актуальним 

питанням, яке потребує подальших досліджень, що, безумовно, сприятиме 

підвищенню ефективності захисту авторського права в Україні [6, с. 40]. 
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Прийняття комплексного Закону про товариств з обмеженою 

відповідальністю є важливим кроком у реформуванні корпоративного 

законодавства України. Так, Законом про товариств з обмеженою 

відповідальністю змінюються підходи у правовому регулюванні статусу 

товариства та його учасників, реформується система корпоративного 

управління товариств з обмеженою відповідальністю, запроваджуються нові 

правові інструменти та поняття (корпоративні договори, безвідклична 

довіреність з корпоративних прав, значні правочини, правочини із 

заінтересованістю та ін.), спрощуються та деталізуються процедури 

державної реєстрації змін, пов‘язаних з відчуженням  часток та зміною 

складу учасників.  Разом з тим, у Законі про товариств з обмеженою 

відповідальністю містяться норми, які створюють потенційні загрози для 

суб‘єктів корпоративних правовідносин. 

Науково-теоретичною базою при написанні статті слугували праці 

вітчизняних вчених: В.Е. Беляневича, О.М. Вінник, О.Р. Кібенко, В.М. 

Коссака, В.М. Кравчука, І.М. Кучеренко, Р.А. Майданника, М.В. Оприска, 

І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.І. Татькова, В.І. Цікала, В.С. Щербини та ін.  

Метою даного дослідження є обгрунтування основних особливостей 

діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з 

додатковою відповідальністю  за новим законодавством. 

17 червня 2018 року набрав чинності новий Закон України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 лютого 

2018 року ғ2275-VIII. Цей нормативно-правовий акт покликаний стати 

базовим у регулюванні правового статусу майже 600 тисяч господарських 

організацій, утворених у формі товариств з обмеженою відповідальністю та 

товариств з додатковою відповідальністю. З набуттям чинності Законом 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Новим законом учасникам товариств з обмеженою відповідальністю та 

товариств з додатковою відповідальністю надали свободу у формуванні 

змісту Статуту, адже стаття 11 закону містить перелік відомостей, які 

обов‘язково мають бути включені до Статуту На перший погляд може навіть 

http://legal.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/8.pdf
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скластися враження, що Статут товариства перетворюється на звичайну 

формальність чи декларацію. Однак ключова фраза закладена у ч.6 ст.11 

закону – статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать 

закону. Сам же Закон про товариств з обмеженою відповідальністю  та 

товариств з додатковою відповідальністю містить низку вимог щодо 

особливостей діяльності товариств, які раніше регулювалися Статутом. 

Водночас і тепер не заборонено передбачати такі особливості у Статуті. 

Головне, щоб ці положення не суперечили закону або, іншими словами, не 

погіршували порівняно із законом окремі процедурні правила та становище 

учасників товариства. 

Варто зауважити, що у зв‘язку із прийняттям Закону України «Про 

товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 

відповідальністю», змінилися законодавчі вимоги до умов корпоративного 

договору. На відміну від Статуту, зміст корпоративного договору не підлягає 

розкриттю і є конфіденційним, що дозволяє передбачити особливий порядок 

реалізації окремих прав учасників (на інформацію про діяльність товариства, 

на продаж своєї частки тощо), який не може бути відомий стороннім особам, 

що досить важливо у контексті запобігання витоку інсайдерської інформації, 

комерційної таємниці та пов‘язаним із цим спробам корпоративного шантажу 

(грінмейлу), рейдерських атак тощо [2]. 

Щодо новацій в регулюванні питання припинення товариств з 

обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, то 

тут слід згадати про можливість товариств, які беруть участь у припиненні, 

укладати між собою договори про припинення (ст. 53 Закону України «Про 

товариств з обмеженою відповідальністю»). Укладення такого договору 

дозволить товариствам визначити умови передачі майна, прав та обов‘язків 

юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у 

статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або 

коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні 

товариства), склад органів юридичних осіб – правонаступників та інші умови 

припинення. 

Це позитивна новація, оскільки вона значно розширює сферу реалізації 

товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 

відповідальністю принципу свободи договору й сприяння раціональному 

плануванню учасниками цивільного обороту процесу припинення 

товариства. Така договірна конструкція подібна до існуючих сьогодні 

договору про злиття (приєднання) акціонерних товариств та плану поділу 

(виділу, перетворення) акціонерного товариства [1]. 

Ще однією новелою Закону України «Про товариств з обмеженою 

відповідальністю» є визначення порядку конвертації часток учасників 

товариства у разі його припинення або виділу. В його основі лежить принцип 

пропорційності, який означає збереження в процесі конвертації 

співвідношення між частками учасників товариства, яке існувало до їх 

припинення або виділу (ч. 2-5 ст. 54 Закону України «Про товариств з 

обмеженою відповідальністю»). Виключення становлять лише ситуації, в 
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яких правонаступником товариства, що припиняється або з якого 

здійснюється виділ, є юридична особа, щодо якої законом не передбачено 

статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між 

учасниками (ч. 6 ст. 54 Закону України «Про товариств з обмеженою 

відповідальністю»). 

Таким чином, основними новелами Закону України «Про товариств з 

обмеженою відповідальністю» є запровадження інституту корпоративного 

договору та безвідкличної довіреності з корпоративних прав, скасування 

обмеження кількості учасників товариства, відмова від детальної 

регламентації змісту статуту, удосконалення процедури створення та 

припинення  товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з 

додатковою відповідальністю. 
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На різних етапах розвитку людини велику роль у формуванні 

особистості, набутті та збагаченні життєвого досвіду, має сім‘я. Стрімкий 

темп розвитку усіх сфер діяльності людини вносить корективи у 

функціонування певного ряду соціальних інститутів, серед яких опинилася й 

українська сім‘я. Негативні зміни у становленні інституту сім‘ї в умовах 

сьогодення проявляється через безвідповідальні експерименти, результатом 

яких є укладання нетрадиційних полігамних шлюбів, так званих «швецьких 

сімей», громадянських шлюбів тощо. Як правило, такі рішення породжують 

доступність фізичної близькості, проте зовсім не гарантує злиття і близькості 

душ.  

Найголовнішою проблемою легковажного ставлення до шлюбу є 

очікуване за таких умов зростання сирітства – як реального, так і 
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«соціального». Діти, обділені теплом рідної оселі, які не знають любові, не 

вміють її віддавати і приймати, намагаються знайти своє щастя в ранньому 

сексуальному досвіді, наркотиках, алкогольних напоях, ризикованих 

пригодах. А результати таких експериментів – підліткова вагітність, різні 

хвороби, зруйновані родини, нікому не потрібні і здебільшого хворі діти [3]. 

Можливості соціалізації дітей, в першу чергу, сьогодні пов‘язане з 

новими соціально-економічними умовами життя суспільства. Матеріальні та 

психологічні труднощі, які переживає сім‘я сприяли виникненню зовсім 

нових проблем у вихованні. Невпевнені в собі батьки вже не являються 

авторитетом та прикладом, діти не звертаються до них за порадою, оскільки 

вважають некомпетентними в нових життєвих умовах, нездібними до 

успішності при сучасних конкурентних обставинах. 

Сучасні стан української економічної системи виявився неготовим до 

вливання до світових економічних відносин, що в свою чергу поступово 

призводить до збільшення безробіття, сприяє зростанню так званої «трудової 

еміграції». Як наслідок, такий стан розвитку подій негативно вплинув та 

моральний стан сучасної молоді та дитинства, оскільки ці верстви населення 

найбільше потребують авторитетного впливу батьківбатьківський авторитет. 

Безумовно, що безробітні батьки не можуть бути  таким авторитетом. 

Американський дослідник Г.Елдер дійшов до висновку про те, що безробітні 

батьки із збіднілих сімей втрачають владу, соціальний статус та емоційне 

значення в системі сімейних цінностей, а діти залежать від авторитету 

сторонніх для них людей [2]. 

Матеріальні проблеми сучасної української сім‘ї спряли зміні погляду на 

дитячу працю. Ще не так давно головним обов‘язком дітей було навчання, а 

заробляти гроші було справою батьків. На сьогодні дитяча праця 

схвалюється батьками, та стає розповсюдженим явищем. 

Наслідки цього процесу не завжди є позитивними. Так, якщо батьки 

вирішують питання про особисту зайнятість, вони виходять із можливості 

використання професії, яку отримали ще до перебудови. Вони прагнуть 

зберегти звичне місце роботи, маючи невелику заробітну платню. Тут 

спрацьовує страх перед змінами у непрогнозованих умовах ринкових 

відносин. В таких сім‘ях заробітки дітей, які виконують непрестижну та 

некваліфіковану роботу, іноді наближаються до батьківських або 

перевищують їх. Проте виникає загроза падіння авторитету батьків в очах 

дітей, так як вони не реалізувались фінансово. З іншого боку, це призводить 

до змін в системі життєвих цінностей підлітків, сприяє перевищенню 

значимості грошей як фактора успіху, зниження інтересу до отримання 

освіти. Така тенденція призводить до зниження інтелектуального потенціалу 

сучасного українського суспільства [4].  

Вважати, що зміни менталітету української сім‘ї відображаються тільки 

під впливом економічних реформ, було б не вірно. Нові економічні принципи 

взаємодії в суспільстві сприяли значному переусвідомленню ціннісних 

підвалин життя. Цінності та ціннісна свідомість може як прискорювати 

новітні перетворення, так і гальмувати їх. З одного боку, до цінностей 
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відносять всі результати та продукти матеріальної та духовної діяльності. З 

іншого, цінностями вважають певні духовні утворення: ідеали, цілі, уявлення 

про прекрасне та істинне [2]. 

Ціннісні переваги фіксують акт вибіркового ставлення до дійсності та 

пов‘язані з її специфікою. На відмінності в ціннісних перевагах можуть 

впливати різноманітні суспільні, групові та індивідуальні фактори, які 

обумовлюють їх складність та надають фрагментарності. Так, наприклад, 

ідеологія соціалізму виховувала в кожного громадянина суспільства прояв 

скромності, стриманості у самооцінках, не схвалювала такі якості як 

самореклама, зухвальство. Сьогодні скромність розглядається суспільством 

як відсутність власної ініціативи. Вважається, що скромна людина нездатна 

до виживання в нових умовах. Відповідно вітається формування батьками 

високої самооцінки дітей, прагнення досягнути більшого [1]. 

Так само негативно розглядалась діяльність, яка була спрямована на 

досягнення власного економічного зиску. Така поведінка вважалась  

негідною радянської людини й зазвичай відносилась до спекулятивної. На 

сьогодні вміння індивіда добувати економічну користь при певних 

обставинах виступає головною умовою успіху й має назву підприємництво. 

Кардинально змінилось ставлення суспільства й до інших категорій 

моральності. Все це призвело до розгубленості серед широких верств 

українського суспільства. Оскільки основним охоронцем та транслятором 

соціальних та духовних цінностей постає сім‘я, така різка зміна ціннісних 

орієнтирів відобразилась на формуванні сімейної ідеології. Українська сім‘я 

сьогодні відчуває сильний тиск з боку нових суспільних норм, які 

відрізняються від старої логіки поведінки.  

Батьки-бізнесмени мають більш високий авторитет в очах своїх дітей, 

оскільки являються представниками успішної групи населення. Вони більш 

адекватно оцінюють ті процеси, які відбуваються в суспільстві та надають 

дітям більш практичні життєві орієнтири. Проте саме ця категорія сімей з 

високими матеріальними прибутками відчуває додаткові труднощі у 

вихованні дітей. Вони недостатньо проінформовані про те, чим займаються 

їхні діти у вільний час. Така ж невизначеність стосується і кола спілкування у 

дітей батьків-підприємців. Ці проблеми характерні й для українців в цілому, 

постають гостро в матеріально-забезпечених сім‘ях. В Україні з‘явився 

прошарок сімей, де дружина працездатного віку не бажає працювати, а 

займається домашнім господарством. Проте тут спостерігається зворотна 

сторона: життя позбавлене соціальних контактів обмежує інтереси жінок, 

вони замикаються у межах сім‘ї, що приводить до відчуження подружжя. 

Жінка, яка заклопотана виключно домашніми справами, стає нецікавою й для 

власних дітей. Знижується її авторитет, діти не звертаються до неї за 

порадою та допомогою. Такі обставини сімейного проживання не сприяють 

зміцненню сімейних відносин [4].  

Наявність в сім‘ї різнобічного спілкування сприяє створенню довірливих 

відносин та укріпленню сім‘ї, оскільки в процесі спілкування члени сім‘ї і 

реалізують багато функцій: серед них і емоційна єдність, і обмін 
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інформацією, і передача життєвого досвіду від старших до молодших, і 

моральна підтримка. Однією з причин розлучень виступає причина 

недооцінки подружжям фактора конструктивного взаємного спілкування. 

Відтак, перехід України на полярно новий  шлях соціально-

економічного розвитку позначився на матеріальному стані української сім‘ї, 

її життєдіяльності. Матеріальний стан залишає сподіватись на краще. 

Погіршення фінансового становища сім‘ї, падіння престижу старих професій 

послабило авторитет батьків при вихованні дітей, а національні інтереси 

нашої держави в цілому потребують прийняття заходів для соціального 

захисту сім‘ї  - фундаментального інституту суспільства.   
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КОНКУРЕНЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ ЯК ПРОЯВ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

Перспективи майбутнього соціально-економічного розвитку України 

багато в чому залежать від студентської молоді. Унікальний інтелект, 

незвичайні інтерпретації вирішення тієї чи іншої проблеми та індивідуальний 

погляд на суспільні стандарти, усе це є вагомою підставою для трансформації 

світогляду суспільства.  

Протягом багатьох років і до сьогодні студенти опираючись на власні 

амбіції та знання пропонують все більше і більше ексклюзивних ідей на 

всесвітньому ринку, тим самим створюючи величезну конкуренцію для 

існуючих підприємців. 

Хотілось би детальніше дослідити, що таке конкуренція. Конкуренція – 

це так зване змагання між підприємцями за своє місце у ринках збуду 

виготовленої продукції та отримання максимально великого доходу.  

Конкуренція в економіці – це один з елементів ринку. Тому, що поза 

ринком майже неможлива справжня економічна конкуренція, та й ринкова 

рівновага і повноцінний ринок неможливі без використання здорового 

економічного механізму.[1,ст.358] 

Економічна конкуренція виконує функцію регулятора суспільного 

виробництва, яка стимулює його майстерність, включаючи керування 

різними факторами, наприклад нормами прибутку, диференціації 

товаровиробників за доходами чи витратами, а також формування та 

реалізації товару в інтересах його виробників.  
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У наш час, конкуренція здійснюється найрізноманітнішими методами. 

Насамперед, беруть до уваги саме ціновий метод, він полягає в тому, що 

підприємець знижуючи ціну на товар, розширює коло збуту, а значить при 

цьому збільшує свої доходи від реалізації та в повній мірі задовольняє свої 

інтереси. Але, щоб ця схема була реалізована та зниження цін не призвело до 

зниження доходів, спочатку потрібно забезпечити зменшення витрат на 

виготовлення товарів при цьому не втративши якість виробленої продукції.  

Для конкуренції характерні позитивні та негативні риси. Нажаль, у 

двадцять першому столітті сильно акцентується увага на негативній стороні 

цього аспекту. Поміркувавши над рисами конкуренції, одразу ж постає образ 

боротьби між підприємцями, витіснення дрібних виробників з ринку, 

посилення майнової диференціації та соціальної несправедливості, інфляція, 

безробіття тощо.  

Але не слід забувати й про позитивні напрямки конкуренції, яка 

спонукає націю до того, щоб її унікальність була захищеною або відстояною 

в сучасному глобалізованому світі. По-перше, вона допомагає людям 

отримувати високоякісний товар за доступними цінами. По-друге, 

розширюється науково-технічний процес, який постійно впроваджується у 

виробництво, щоб задовольнити безмежні потреби людини з обмеженими 

ресурсами. По-третє, це зміна та покращення асортименту запропонованих 

товарів, за для збереження своєї унікальності на ринку.  

Тиск конкуренції дуже впливова річ, молоді підприємці здатні 

знижувати ціни на товар, при цьому покращуючи його якість, усе заради 

задоволення потреб споживача. Як говорив один відомий економіст 

«Суспільства, які спираються на конкуренцію, успішніше за інших досягають 

поставлених цілей».[2,ст.52-53] 

Отже, можна зробити висновок, що конкуренція це невід‘ємна складова 

будь-якої економічної системи, яка допомагає людям у реалізації власних 

бажань та задоволенні безмежних потреб.   
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РЕЛІГІЯ У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Майбутнє кожного суспільства залежить не лише від стабільності 

існуючих світоглядних парадигм, але й від того з чим культурно й 

ідеологічно самовизначає себе молоде покоління, «яке і є», в основному, 

носієм постмодерних настроїв. Саме у багатоманітності побутуючих 

світоглядних парадигм молодь прагне знайти себе, у тому числі й духовно. А 

тому в сферу зацікавлень молодого покоління безперечно входить релігія як 

духовний феномен, оскільки найінтенсивніший період релігійних пошуків 

особи припадає саме на роки формування світоглядних уявлень у молоді 

роки.  

Релігійність молоді є актуальною проблемою, особливо для філософів, 

релігієзнавців, соціологів та психологів. Ця проблема є колом зацікавлень Н. 

Гаврилової, Н. Дудар, О. Балакірєвої, М. Паращевіна, А. Письменної, В.  

Балуха  та інш. 

Релігія - особлива форма усвідомлення світу, основою якої є віра в 

надприродне, і яка включає в себе сукупність моральних норм і типів 

поведінки, обрядів, культових дій та об'єднання людей в організації: церкву, 

релігійну громаду. Будь-яка релігія включає в себе кілька найважливіших 

елементів. Серед них: віра (релігійні почуття, настрої, емоції), вчення 

(систематизована, спеціально розроблена для даної релігії сукупність 

принципів, ідей, понять), релігійний культ (сукупність дій, які вчиняють 

віруючі з метою поклоніння богам, тобто обряди, молитви, проповіді тощо) 

[1].  

Вибір релігії є особистісним явищем, у якому поєднуються як зовнішні 

чинники, так і внутрішні мотиви молодої людини. У процесі релігійного 

самовизначення сучасної молоді провідну роль відіграє сім‘я і духовна 

культура, яку успадковує особистість від народження. Згодом, вже на етапі 

вторинної соціалізації, у процесі свого розвитку та формування молодь 

отримує можливість вільного вибору релігії. На базі власного релігійного 

досвіду молода людина з багатьох релігійних традицій надає перевагу тому, 

що найбільшою мірою відповідає її переконанням. 

Релігія в сучасному світі відіграє роль невід‘ємного та активного 

компоненту більшості соціально-політичних подій, тому майже всі 

соціально-політичні загострення та конфлікти на своєму ґрунті мають різні 

віросповідання та, як наслідок, релігійні непорозуміння. Адже переважна 

більшість населення земної кулі – віруючі, і тому не рахуватися з релігією, а 

тим більше з релігійним фанатизмом, у його різних модифікаціях і 

трансформаціях просто неможливо[2]. 
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Релігійні пошуки сучасної молоді України перебувають у динамічному 

русі, будучи у прямо пропорційній залежності від релігійної атмосфери чи 

аури всього українського суспільства. А реалії цього суспільства є 

неоднозначними і багатовимірними, адже при досить високому рівні 

релігійності в Україні (74,7%), виховання молоді на принципах 

християнської моралі, вільному доступі до релігійної літератури, пропаганді 

релігійної тематики через ЗМІ, в країні не зменшується число кримінальних 

злочинів та інших порушень, які суперечать віросповіданням релігії. Хоча 

споконвіків висока моральність була характерною особливістю українців, 

про що свідчать зразки їх духовної культури (поезія, обряди, пісні, традиції 

тощо) [3]. 

Так традиційно склалося, що у всіх європейських країнах рівень 

релігійності старшого покоління значно вищий, ніж молоді, за винятком 

Болгарії і України. Наприклад, якщо в Росії серед респондентів віком 16-29 

років частка релігійних становила 39%, то у старших за 50 років їх було уже 

61%. В Україні ж частка релігійних практично однаково серед усіх вікових 

категорій (74-76%) [4]. 

Релігійність, згідно з науковими дослідженнями, носить переважно 

особистісний характер і породжена внутрішніми переживаннями людини. 

Прийняття Бога як зразка для власних дій приводить до формування 

внутрішньої релігійності, що спрямована на захист і розвиток релігійних 

цінностей. Але молодь усе частіше звільняється від традиційних впливів, з 

багатьох релігійних культів і традицій, надаючи перевагу тому, що для неї є 

особистим переконанням чи вибором. У цьому різноманітті конфесій молодь 

часто губиться і навіть втрачає інтерес до релігії. 

Теорія раціонального вибору дає нам відповідь на питання чому молодь 

стає основним ядром нових релігійних рухів (НРР). Цей факт пояснюється, 

по-перше, тим, що НРР пропонують інший продукт, альтернативний 

традиційним релігійним організаціям; по-друге, релігійне виховання та освіта 

мають безпосередній вплив на формування релігійності або, принаймні, 

релігійної ідентичності, що було неодноразово проілюстровано і 

обґрунтовано українськими соціологами [5]. 

Релігійні рухи можуть принести непоправну шкоду 

розвитку особистості або й психічному здоров‘ю людини, вияви релігійного 

фанатизму та конфесійної зацикленості, а друга крайність – зростання 

бездуховності, аморальності, схильності до самогубства в середовищі 

невіруючих чи людей з незрілою або спотвореною релігійністю. 

Існує проблемна ситуація, яка полягає в тому, що релігійні конфронтації, 

під дією соціальних факторів, можуть по-різному проявлятись. Іноді серед 

небезпек, що підстерігають молодь, слід остерігатися сект. Адже проблема 

існування та діяльності сект на сьогоднішній день досить актуальна. Багато 

молодих людей, недостатньо знаючи всі аспекти цієї справи, вступають у 

дані релігійні організації. Як наслідок, це призводить до негативних змін у 

житті молоді [2].  
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Для здобуття нових членів деякі релігійні рухи застосовують своєрідний 

стиль пропаганди й вербування (сердечність і обман) та психологічно-

суспільні маніпуляції (зокрема, колективний тиск, бомбардування любов‘ю, 

перебудову свідомості, утримування в стані постійної активності), і, власне, 

це особливо в молодої людини може розвинути пізнавально-емоційний 

дисонанс, маніпулюючи яким, можна остаточно зламати опір особи й навіть 

довести її до екзальтації. 

Отже, релігія здійснює прямий вплив на формування свідомості молодих 

людей. Вибір напрямку релігійного руху є дуже важливим аспектом в житті 

молоді, оскільки він може здійснювати як позитивний так і негативний 

вплив. Саме молодість є часом прийняття доленосних рішень, одним з яких є 

шанс формування істинної віри. Тому прагнення молоді знайти себе в 

духовному аспекті, має цілком реалізуватися, відповідно до їх переконань,  

але за умови, що це не нашкодить ні їм, ні оточуючим їх людей.  
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ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ  

МОЛОДІ 

Духовна культура та розвиток молоді – це рівень моральної 

досконалості держави, людини, сукупність моральних чеснот, які вона 

накопичила, рівень освіченості та творчого розвитку. Серед пріоритетних 

завдань Української держави найактуальнішим і найважливішим є 

збереження незалежності, захист інтересів молоді  та виховання 

високоморальної, духовно розвиненої особистості громадянина. 

Філософське обґрунтування сутності духовності та духовності молоді  

подано в працях М. Бердяєва, В. Вернадського, Г. Сковороди, В. Соловйова, 

П. Флоренського, О. Чижевського, П. Юркевича та ін. Особливого значення 

набувають релігійно-філософські погляди В. Зеньковського, І. Ільїна, С. 

Франка та ін. У наш час над цією проблемою працює багато науковців, 

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=47161&pg=2
http://aslobodyanyuk.vk.vntu.edu.ua/file/66cd966a6fea657309d81cab9779f27d.PDF
http://aslobodyanyuk.vk.vntu.edu.ua/file/66cd966a6fea657309d81cab9779f27d.PDF
http://aslobodyanyuk.vk.vntu.edu.ua/file/66cd966a6fea657309d81cab9779f27d.PDF
https://www.religion.in.ua/main/analitica/10564-religijnist-ukrayinskoyi-molodi-racionalnij-vibir-chi-spontannij-krok.html
https://www.religion.in.ua/main/analitica/10564-religijnist-ukrayinskoyi-molodi-racionalnij-vibir-chi-spontannij-krok.html
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зокрема: О. Вишневський, М. Закович, І. Зеліченко, М. Прищак, Г. Сагач, О. 

Сухомлинська, Г. Тюріна, С. Тищенко, А. Фасоля та ін. 

Поняття ―духовність‖ завжди мало у філософії важливе значення, і 

відігравало значну роль у вирішенні таких ключових проблем, як: людина, її 

місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. Такі 

філософи, як Платон, Аристотель, П. Юркевич, Г. Сковорода, вважали, що 

поняття ―духовність‖ є похідним від слова ―дух‖ (лат. ―spirit‖), що означає 

рухливе повітря, повівання дихання, носій життя. 

Духовність відображає  у системі мотивів особистості такі 

фундаментальних потреби:  ідеальна потреба пізнання і соціальні потреби 

жити і діяти "для інших. Головна потреба за категорією духовності є 

пізнання себе, світу, сенсу і свого призначення життя. Молодь розвиває свою 

духовність, замислюючись над цими питання, прагне отримати відповідь. 

Об‘єктивна корисність духовної діяльності людини діалектично поєднується 

із суб‘єктивної безкорисливістю, де нагорода – задоволення, що надається 

процесом пізнання оточуючого світу і задоволення від почуття виконаного 

обов‘язку; покарання – докір сумління і почуття провини. [1] 

Сьогоднішнє юнацтво зростає у складних умовах розвитку незалежності 

Української держави, бо перехід від упереджених стереотипів мислення і 

соціальної поведінки, авторитарних методів впливу, що діяли десятиріччями, 

не приводить відразу до виникнення гуманного демократичного суспільства.  

Причини духовності та бездуховності варто шукати в родинному й 

суспільному вихованні, системі наших ціннісних орієнтацій молоді; 

економічної, політичної, культурної ситуації в країні. Все ж, коли  

бездуховність стає масовою, якщо людям та молоді  стають байдужі такі 

поняття, як честь, совість, особиста гідність, тому  у молоді залишаються  

малі шанси отримати достойні знання про духовність і взагалі посісти гідне 

місце у світі. Науковці виділяють такі компоненти духовності: 

 1. Потребово-ціннісний, що містить духовні потреби та духовні ціннісні 

орієнтації.  

2. Пізнавально-інтелектуальний, що представлений такими 

особливостями розумової сфери, як спостережливість, допитливість, 

глибина, самостійність, критичність мислення. 

3. Вольовий, що виявляється в таких якостях особистості, як: 

цілеспрямованість, наполегливість, самовладання, саморегуляція.  

4. Вчинко-діяльнісний, що передбачає здійснення духовного 

саморозвитку й виявляється в духовній діяльності та духовних вчинках. 

 5. Почуттєво-емоційний, що виявляється в розвиненості емоційної 

сфери психіки людини, здатності до переживання різноманітної гами 

почуттів та емоцій, а також духовних станів. 

 6. Гуманістичний, що виявляється в ставленні людини до будь-якої 

форми життя як вищої цінності; повазі до внутрішнього світу іншої людини; 

втіленні у взаємини з людьми найвищих духовних цінностей – добра, краси, 

любові; бережливому ставленні до духовності.  



 62 

7. Естетичний, що відображає прагнення людини до краси, гармонії, 

досконалості й виявляється в потребі сприймати та створювати красу, 

естетичні почуття й естетичну діяльність.[2] 

Духовна культура особистості постає епіцентром культури суспільства. 

У випадку, коли  особистість постійно працює та вдосконалює  власне 

самопізнання, шукає  істину та не забуває, перш за все, про  

самовдосконалення, коли ж мета життя спрямована на саморозвиток та на 

допомогу нужденним, дбайливе ставлення до буття та до всього живого, то 

можна говорити, що така людина має вищій рівень свідомості, розвинуту 

духовну культуру.  

   На даний момент відбувається активний  розвиток цивілізації. Але без 

формування духовної культури особистості неможливе нормальне 

функціонування людства. Виховання потребує не обмежуватися виховними 

заходами, а побудувати ланцюг виховання духовної культури особистості. До 

основних методів формування духовної культури належать такі: 

1. Пояснювально-ілюстративний (бесіди, пояснення, художня розповідь, 

опис, відповіді на запитання) – учитель (викладач) організовує 

сприймання та усвідомлення учнями (студентами) інформації, а учні 

(студенти) здійснюють сприймання. 

2. Репродуктивний (завдання духовного змісту, варіативні завдання) – 

учитель (викладач) дає завдання, у процесі виконання якого учні 

(студенти) здобувають уміння застосовувати знання за зразком. 

3. Метод проблемного пошуку (пояснення, спостереження, бесіда) – 

учитель (викладач) формує проблему й вирішує її, учні (студенти) 

стежать за ходом творчого пошуку. 

4. Частково-пошуковий (ребуси, вікторини, цікаві вправи) – учитель 

(викладач) формує проблему, поетапне вирішення якої здійснюють 

учні (студенти) під його керівництвом. [1] 

Освіта будується на пасивному сприйнятті учнями здобутих людством 

знань. Процес навчання й виховання, як правило, має репродуктивний 

характер, а особистість успішно  розвивається у творчій самодіяльності. 

Тому аби у молоді була закладена правильна духовність ще з раннього 

періоду, варто приділяти увагу учителям.  

Отже, на даний момент, коли відбувається активне  формування 

цивілізації, варто одразу розвивати та формувати духовність й духовну 

культуру молоді,оскільки це є найважливіше завдання навчальних закладів 

будь-якого типу. Сьогодні, аби країна отримувала максимальну користь від 

молоді, потрібно виховувати в них  потужний високодуховний потенціал . 

Опанування змісту накопиченого людського досвіду, загальнолюдськими та 

абсолютними цінностями є надійним підґрунтям становлення особистості. 

Знайомство з величезним потенціалом ідей, досягнень сприяє усвідомленню 

власної особистості.  
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ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
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Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

Постановка проблеми. Сучасні дослідники (І.Бех, В.Кремень, 

О.Савченко, С.Максименко, А.Петровський),  аналіз власне професійного 

самовизначення все більше пов‘язують із особистісними аспектами,  оскільки 

студентська молодь стає відповідно до своїх психофізіологічних особливостей 

та набутого соціального досвіду провідним соціальним суб‘єктом, зважаючи 

на засвоєні соціальні цінності, норми та моделі поведінки,  що дає змогу 

прослідкувати  динаміку подальшого професійного становлення.. При 

низькому рівні професійної спрямованості, інтересу до майбутньої діяльності 

або взагалі немає, або він досить пасивний. За таких умов може проявлятись 

чимала кількість перешкод на шляху професійного становлення, в тому числі 

і комунікативного характеру, що потребує вчасного виявлення  і корекції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичному 

обґрунтуванню технологій, орієнтованих на гармонійне становлення 

особистості у процесі оволодіння суспільним досвідом, сприяли моделі 

продуктивного навчання (І.Бем, В.Ільченко, Н.Мойсеюк, О.Мороз,), 

професійного становлення в умовах інформаційного суспільства (О. Білик, 

Г.Бортко, Р. Гуревич, Н. Марчук, А.Рижанова,).   

З – поміж явищ, що ускладнюють спілкування в організації, а то і 

призводять до його повного блокування, виокремлюють комунікативні бар‘єри, 

як психологічні   перешкоди,   що   виникають   на   шляху передачі та 

отримання інформації. Виникають вони на макро - і мікрорівнях. 

Макробар'єри пов'язані з середовищем, у якому відбуваються міжособистісна 

взаємодія, комунікативний процес. Проявляються вони в інформаційному 

перевантаженні (великий обсяг інформації знецінює її зміст), великій 

кількості носіїв інформації (Інтернет – ресурси, газети, телебачення, 

конференції, звіти), використанні інформації (ексклюзивні дані, доступ до 

обмеженої, призначеної для внутрішнього користування інформації). 

Мікробар'єри   створюють індивідуальні відмінності, що включають  

особливості   інтелекту   учасників спілкування, різне розуміння предмета 

обговорення, не однакове володіння понятійним апаратом з певної галузі 

знань, відсутність єдиного розуміння ситуації спілкування. Психологічна 

перешкода, яку саме так оцінює реципієнт, може мати різну прозорість від чого 

залежатиме «величина» бар‘єру [3,с.507].  Основними параметрами 

психологічних бар‘єрів є: - їх складові (сукупність факторів, на підставі яких 
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було виявлене негативне, упереджене ставлення до інформації); - охватність 

(частка працівників, для яких характерним є таке ставлення); - міра 

негативного ставлення; - характер психологічного бар‘єру (конкретні форми 

його проявлення) [2,с.64-67].  

Пов'язані   із  комунікативними   особливостями  учасників взаємодії 

комунікативні бар'єри можуть виникати внаслідок особливих психологічних 

взаємин між партнерами (антипатія, недовіра, байдуже ставлення). 

Специфіка дії полягає  в  тому,   що  абсолютно  істинна  інформація  може  

стати неприйнятною, а хибна – прийнятною. Важливо з'ясувати, за яких умов 

конкретний канал  інформації може бути заблокований, а також виявити 

сукупність засобів, які допомагають адекватно приймати інформацію і 

послаблюють дію різних перепон.  

У нашому випадку науково – практичний інтерес становлять суто 

психологічні бар‘єри, причиною яких є індивідуально – психологічні 

особливості, які за певних умов можуть провокувати комунікативні бар'єри  

та перешкоджати успішному виконанню професійних дій. Психологічна 

перешкода, яку реципієнт встановлює на шляху небажаної, небезпечної 

інформації, може мати різну щільність. Непрозорим бар'єром є уникання – 

намагання не спілкуватися з будь-ким, цуратися когось. Утекти від небажаної 

інформації та її впливу можливо як фізично (уникання виключає контакт з 

носієм такої інформації), так і психологічно (забування інформації або 

"заглиблення в себе" у процесі слухання). Встановлення перешкод на шляху 

спілкування та способів їх подолання сприяє досягненню мети спілкування, 

поліпшенню психологічного клімату і взаємодії між співробітниками, що є 

одним із функціональних обов'язків менеджерів організацій.  

Комунікативними бар‘єрами  може бути використання стандартних, не 

особливо значущих фраз, якими розпочинається, або завершується розмова. 

Розглянемо часто вживане "між іншим". Це своєрідне вибачення за 

недоречність. Дане кліше може мати інші форми: "до речі", "допоки не забув", 

"я тут тільки-що подумав". Всі вони мають на меті приховати важливість того, 

що співрозмовник готовий сказати.  

Слово "спробую" найчастіше використовують люди, які звикли до 

невдач. Вони прагнуть наперед повідомити, що можуть і не досягти успіху у 

справі, яку ви їм довірили, або ж навіть програмують невдачу.  Фрази: "Ми 

прикладемо максимум зусиль", "Подивимось, що можна буде зробити" – це 

випробуваний стиль менеджера, який прагне якомога швидше завершити 

розмову і психологічно не налаштований на плідну співпрацю. У 

професійному спілкуванні менеджери з'ясовують загальний контекст та 

регулюють індивідуальну поведінку в процесі реалізації суттєвих завдань 

комунікації.  

Висновки. Виявлені психологічні параметри мають важливе значення в 

діяльності менеджера, особливо на етапі прийняття управлінських рішень. У 

цьому зв'язку інтерес становить особистісний профіль прийнятих рішень 

тобто, встановлення виду тактики пошуку і способу прийняття рішення 

менеджером. Це реальна перевірка рівня сформованості спілкувальних умінь 
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менеджерів та наявності комунікативних бар'єрів і вироблених стратегій їх 

подолання.  
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ДО САМОГУБСТВА 

Найважливішим і найціннішим з-поміж особистих прав і свобод є 

право людини на життя. В Україні людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю [ст. З Конституції України]. У ст. 27 Конституції України вказано, 

що кожна людина має невід'ємне право на життя і ніхто не може бути 

свавільно його позбавлений [2]. Протиправне завдання смерті є кримінально-

караним діянням. Одним із злочинів, що посягає на життя людини є 

доведення до самогубства, за який передбачено відповідальність у ст. 120 КК 

України. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного 

приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу 

до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що 

сприяють вчиненню самогубства, - караються обмеженням волі на строк до 

трьох років або позбавленням волі на той самий строк"[4]. 

Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до 

протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності як 

основний склад самогубства. 
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Зміни до статті 120 Кримінального кодексу були внесені через 

виникнення нового виду злочину. Кіберсуїцида льність - це сукупність дій 

користувачів мережі Інтернет, які направлені на доведення до самогубства 

інших користувачів даної мережі шляхом: провокування, спонукання, 

маніпуляцій, психологічного тиску, шантажу, введення в оману, також 

шляхом гри, яка включає в себе нанесення собі (або іншим) пошкоджень та 

дій, які можуть призвести до летального випадку гравця або інших осіб. До 

недавнього часу це був невідомий вид злочинності, і національне 

законодавство не встигало вчасно реагувати на зміни у суспільному житті, 

що, фактично, призводило до безкарності користувачів Інтернету, які 

вчиняли таку антисоціальну діяльність (синій кит, 4:20, тихий дом, розбуди 

мене о 4:20, море китів та ін.) [1]. 

Перший летальний результат зафіксовано у листопаді 2015року. 

Жителька Уссурійська Рената Камболіна кинулася під потяг , зафіксувавши 

сам процес на відео камеру, та залишила це відео на своїй сторінці в 

соціальних мережах. Наступний випадок у лютому 2017 року. Жительки 

Іркутську 15-річна Юлія Константинова та 16-річна Вероніка Волкова 

зістрибнули з даху 14-поверхового будинку, виконавши останнє 50-завдання 

у грі ‖Синій кит‖. З часом гра почала розповсюджуватися за межі Російської 

Федерації на найближчі країни, такі як Україна, Білорусь, Латвія, Естонія та 

інші. Тому 28 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла зміни 

до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

сприяння вчиненню самогубства, в тому числі за допомогою мережі 

Інтернет.  

Усі проведені заходи, спрямовані на боротьбу із поширенням гри в 

Україні, принесли позитивний результат — із початку року до серпня 2017 

року кількість жителів України, які зареєстровані в «групах смерті», 

зменшилось на 45 %. Зокрема, у квітні 2017 року кіберполіція закрила 600 із 

926 "груп" смерті, які доводять дітей до смерті [5]. 
 
 

Велика кількість самогубств трапляється з необдуманих вчинків особи. 

Одним прикладом такого недбальства є випадок який трапився у м. Вінниці. 

За даними ЗМІ 8 лютого 2019 року 52-річна жінка, яка була в нетверезому 

стані, стрибнула з Центрального мосту в скутий льодом Південний Буг. За 

даними рятувальників жінка вижила, але отримала значні травми.  

Таким чином, я цілком погоджуюся з думкою Гусак О.А., яка в своїй 

дисертації зазначила, що доведення до самогубства відрізняється від 

вбивства (ст. 115 КК України), насамперед особливостями, що 

характеризують об'єктивну сторону кожного із цих злочинів. При доведенні 

до самогубства, на відміну від вбивства, потерпілий під впливом жорстокого 

з ним поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або 

систематичного приниження його людської гідності з боку винуватого сам 

приймає рішення щодо позбавлення себе життя та умисно власноручно 

реалізує його, володіючи при цьому свідомістю та волею. Спосіб 

позбавлення життя, який обирає потерпілий, може бути будь-яким та не 

впливати на кваліфікацію діяння, тобто не можна говорити про наявність 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://life.pravda.com.ua/society/2017/04/25/223841/
https://life.pravda.com.ua/society/2017/04/25/223841/
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складу вбивства, якщо відсутній хоча б один із його структурних елементів. 

Вбивства не може бути там, де немає протиправного, безпосереднього 

заподіяння смерті однією особою іншій. На теперішній час у кримінальному 

законодавстві України є низка чинних статей, що передбачають кримінальну 

відповідальність за жорстоке поводження. Таким суміжним складом злочину 

для статті 120 КК України є катування. Передбачене статтею 127 КК України 

катування розглядається як заподіяння сильного фізичного болю або 

фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або 

інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу 

вчинити дії, що суперечать їх волі, тобто ступінь насильницьких дій при 

катуванні має виражатися у спричиненні більш глибоких, особливо больових 

відчуттів з особливою жорстокістю, які можуть викликати стрес, почуття 

жаху чи неспокою, здатні принизити чи образити жертву, зламати її фізичний 

чи моральний опір. Все вищезазначене дає можливість стверджувати, що 

катування є спеціальним видом жорстокого поводження з потерпілим. І 

практикою підтверджується, що психотравмуючий вплив катування нерідко 

веде до самогубства. Таким чином, якщо катування потерпілого призводить 

до його самогубства або замаху на самогубство, діяння необхідно 

кваліфікувати за статтею 120 КК України за сукупністю зі статтею 127 КК 

України [3]. 
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Недержавні пенсійні фонди відіграють важливу роль у  розвитку 

пенсійної системи України. Недержавний пенсійний фонд – організація, 

виключною діяльністю якої є недержавне пенсійне забезпечення та 

обов‘язкове пенсійне страхування. 
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Недержавні пенсійні фонди, далі НПФ, здійснюють фінансову 

діяльність і тому виступають суб'єктами фінансового ринку країни. НПФ 

виступають в якості колективних інвесторів.  

Теоретико-методологічні засади обліку, а також правового 

регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів висвітлювали у своїх 

роботах такі вітчизняні науковці, як Базилевич В. Д., Білуха М. Т.,         

Бондар М. І., Вербінський М. М, Волчек Р. М., Голов С. В., Головко В. І., 

Гражевська Н. І., Гура Н. О., Дорош Н. І. та ін.  

Мета статті полягає у дослідженні правового регулювання діяльності 

недержавних пенсійних фондів в Україні та наданні пропозицій щодо його 

вдосконалення. 

Відмітимо, що головною метою державної політики у сфері 

регулювання діяльності НПФ в Україні є реалізація ефективної та зрозумілої 

пенсійної реформи, спрямованої на забезпечення гідного рівня життя людей, 

створення дієвих механізмів захисту прав та інтересів таких громадян, 

забезпечення прозорості пенсійної системи. 

Відповідно до Закону України [1], державний нагляд та контроль у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення, а саме діяльності НПФ, 

страхових організацій та банківських установ здійснює Нацкомфінпослуг, 

оприлюднює перелік юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері 

НПЗ, здійснює обмін інформацією, яка є необхідною для державного нагляду 

та контролю у сфері НПЗ із відповідними державними органами (табл. 1). 

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається із 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», законодавства про 

загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, Закону України «Про 

страхування», «Про банки і банківську діяльність», «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні 

папери і фондову біржу», «Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» та інших нормативно правових актів. За період 

становлення ринку недержавного пенсійного забезпечення створено єдине 

правове поле щодо функціонування установ недержавного пенсійного 

забезпечення шляхом формування підзаконної нормативної бази у сфері 

регулювання діяльності установ недержавного пенсійного забезпечення. 

 

 

Таблиця 1. 

Суб’єкти правового регулювання діяльності НПФ 

Суб’єкти Об’єкти Напрями 

нагляду і контролю 

Національна 

комісія, що здійснює 

державне регулювання у 

сфері ринків фінансових 

послуг 

Діяльність 

недержавних пенсійних 

фондів, адміністраторів 

пенсійних фондів 

Додержання 

встановлених критеріїв 

та нормативів щодо 

ліквідності; капіталу та 

платоспроможності; 
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Нацкомфінпослуг) прибутковості; якості 

активів та ризиковості 

операцій; якості систем 

управління та 

управлінського 

персоналу; додержання 

правил надання 

фінансових послуг 

Національна 

комісія із цінних 

паперів та фондового 

ринку (НКЦПФР) 

Діяльність осіб, 

що здійснюють 

управління активами 

пенсійних фондів 

Контроль над 

достовірністю 

інформації, що 

надається емітентами та 

особами, які здійснюють 

професійну діяльність 

на ринку цінних 

паперів, контролюючим 

органам 

Антимонопольний 

комітет України 

Захист 

економічної конкуренції 

в системі 

накопичувального 

пенсійного забезпечення 

Контроль над 

достовірністю 

інформації, що 

надається емітентами та 

особами, які здійснюють 

професійну діяльність 

на ринку цінних 

паперів, контролюючим 

органам 

 

Правова база регулювання діяльності НПФ в Україні складається із 

законів України і підзаконних нормативних актів, які затверджуються 

органами законодавчої та виконавчої влади. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» [2] визначає правові основи регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно з 

ч. 1 ст. 2 Закону України [2], його норми поширюються на всіх юридичних 

осіб, що створені відповідно до законодавства України, незалежно від  їх 

організаційно-правової форми та форми власності, а також на 

представництва іноземних суб‘єктів господарчої діяльності, які зобов‘язані 

вести бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність. Оскільки НПФ є 

юридичними особами, вони зобов‘язані вести бухгалтерський облік та 

надавати фінансову звітність.   

Особливості діяльності НПФ зумовлюють вплив на організацію обліку 

в них. Однією із особливостей є те, що НПФ здійснюють облік операцій не 

самостійно, а обов‘язково користуючись послугами інших осіб, зокрема 

послугами адміністратора НПФ, який веде бухгалтерський та податковий 
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облік. Адміністратор повинен мати ліцензію на провадження діяльності з 

адміністрування пенсійних фондів, видану Нацкомфінпослуг. 

Порядок формування інформації про доходи недержавного пенсійного 

фонду в бухгалтерському обліку НПФ визначається відповіднодо П(С)БО 15 

«Дохід» [6], а про витрати недержавного пенсійного фонду – відповідно до 

П(С)БО 16 «Витрати» [7] 

Таким чином, незважаючи на велику кількість законодавчо-

нормативних та правових актів щодо здійснення державного регулювання, 

контроль над обліком діяльності недержавних пенсійних фондів на практиці 

є малоефективним через відсутність дієвих механізмів та процедур 

контролю. Необхідно наближувати законодавство України з питань 

регулювання діяльності НПФ до світових і європейських стандартів, при 

цьому враховуючи умови та специфіку української економіки. Зокрема, 

потрібно затвердити механізми та процедури державного контролю над 

діяльністю НПФ. 
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УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ 

Постановка проблеми. Професійний розвиток майбутніх фахівців 

різних галузей розглядається як невід‘ємна частина особистісного розвитку, в 

основі якого лежить принцип саморозвитку (І. Бех, О. Безкоровайна, І.Зязюн, 

В. Кремень, М. Євтух, О. Пішак). Тому серйозного наукового аналізу 

потребує концептуальна сутність моделі фахівця. Всі дослідники означеної 

проблеми одностайні в тому, що дана категорія є визначальною, оскільки 

започатковує ціль, до досягнення якої слід прагнути в процесі практичної 

діяльності вищої школи.  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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Інтенсивно комунікуючи у соціальних мережах, майбутні фахівці 

виявляють неспроможність долати комунікативні бар‘єри в умовах реального 

спілкування. У цьому контексті варто виділити проблему соціального 

становлення майбутніх фахівців у зв‘язку із тими процесами, що 

відбуваються в соціокультурному просторі інформаційного суспільства.   

Узагальнено результати проведених діагностичних процедур з метою виявлення 

вказаних бар‘єрів. У цьому зв'язку інтерес становить особистісний профіль 

прийнятих рішень тобто, встановлення виду тактики пошуку і способу 

прийняття рішення менеджером. Це реальна перевірка рівня сформованості 

спілкувальних умінь менеджерів та наявності комунікативних бар'єрів і 

вироблених стратегій їх подолання. У процесі аналізу виробничих ситуацій 

здобувачами вищої освіти спеціальності «менеджмент організацій» були 

виявлені такі типи прийняття рішення як: поміркований, імпульсивний, 

застережливий, ризикований, обачний. Було проведено діагностичні 

процедури з метою виявлення індивідуальної пріоритетності майбутніх 

менеджерів у виборі конкретних типів управлінських рішень.   

Усе це потребує належної сформованості навичок спілкування, з – поміж 

яких виділяють, насамперед, такі: 

 - чуйність і розуміння інших  як здатність почути, вислухати 

відокремити  головне від другорядного; якщо   така   здатність   не розвинута, 

тоді переважають здогадки, приписування своїх думок іншим; 

 - чіткість і виразність у викладенні власних думок, тобто недвозначність, 

коротке і лаконічно сформульоване повідомлення, що не сумісне із натяками, 

надмірно образним висловлюванням; 

 - впливовість, яка проявляється у здатності перехопити ініціативу у 

розмові, змінити стан співбесідника, прихилити до своєї позиції, або ж у 

протилежному вияві, це безініціативність, не спроможність пропонувати нові 

варіанти у розгляді проблеми. 

Результати досліджень. Було проведено діагностичні процедури з 

метою виявлення індивідуальної пріоритетності майбутніх менеджерів у 

виборі конкретних типів прийняття управлінських рішень. Учасниками 

пілотажного дослідження були 55 здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ 

впродовж 2018 навчального року. Майбутні менеджери на основі опису 

кожного типу мали вказати, який із них вважають оптимальним і чому. На 

другому етапі учасники дослідження обґрунтовували перелік комунікативних 

бар'єрів, які могли б бути перепоною реалізації вибраної тактики у процесі 

прийняття управлінських рішень. Заключний етап – це самоаналіз 

особистісних якостей та сформованих спілкувальних умінь і їх співставлення 

із вимогами професійної ситуації, яка полягає у необхідності прийняття 

адекватного управлінського рішення.  

За нашими даними 57% опитаних надали перевагу поміркованому типу; 

23,6% – застережливому; 13,5% – ризикованому; 3,5 –  обачному; 2,4% – 

імпульсивному. Таким чином, 57% майбутніх менеджерів бажали б у процесі 

прийняття рішень використовувати поміркований тип, переваги якого 

вбачали у тому, що пропозиція і перевірка гіпотез є однаково значущими для 
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менеджера. Застережливий тип (23,6%), це – старанне оцінювання гіпотез, 

критичність, що має гарантувати успіх ретельною підготовкою рішення; 

13,5% (ризикований варіант) вважають, що в умовах конкуренції необхідно 

діяти швидко і бути готовим як до виграшу, так і до програшу.  Обачний 

пошук можливого рішення, який розтягнутий у часі, має гарантувати 

бажаний результат. Такої думки дотримуються 3,5% опитаних. Імпульсивний 

варіант рішення вибрали 2,4% майбутніх менеджерів, вказуючи при цьому на 

його неефективність, але пояснювали свій вибір сформованими 

особистісними рисами характеру.  

Майбутні менеджери у самозвітах виокремили такі комунікативні 

бар'єри: домислювання, перекручування, втрата інформації; ігнорування 

думки інших; переважання критичних суджень; поспішність, багатослівність, 

втрата логічної послідовності у висловлюваннях; прогнозування негативних 

наслідків власних дій; неспроможність переконувати, вчасно наводити 

необхідні факти та аргументувати доцільність висловленої пропозиції, 

невмінням висловити думку точно і лаконічно, узагальнювати висловлені 

думки [6,с.133-135].  

Висновки. Професійне спілкування  менеджерів – це складний 

багатогранний процес розвитку контактів у виробничій сфері. Його учасники 

готові досягати конкретних цілей, тому важливо, щоб у процесі комунікації 

не виникало бар'єрів різного типу. Продуктивною є зорієнтованість 

майбутніх менеджерів на всебічну діагностику власних стереотипів 

взаємодії, бажання з'ясувати причини сформованих деструктивних проявів та 

бути мотивованими до різнопланової корекційної роботи з метою їх 

подолання.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Домашнє насильство – одна з найсерйозніших форм порушення прав 

людини та один із найпоширеніших злочинів. На жаль, воно є занадто 

травматичним видом насильства. Існує зв‘язок між домашнім насильством 

над жінками та фізичним насильством над дітьми, тоді як інші види 

домашнього насильства, такі як жорстоке поводження з літніми людьми та з 

чоловіками, залишились поза увагою вчених. Багато ситуацій стосовно 

домашнього насильства в суспільстві вважаються суто приватною справою і 

постраждалі особи не бажають повідомляти про нього, або ж піддаються на 

вмовляння своїх сімей чи громади. Однак нівелювання стану захищеності та 

відсутність достатнього захисту підвищують ризик поширення такого 

насильства в майбутньому. 

Проблему домашнього насильства досліджували такі науковці, як: А. 

Андрєєва, О. Бодальов, Г. Божович, Л. Виготський, С. Голод, Б. Гузиков, , Л. 

Максименко, Л. Орбан-Лембрик, В. Столін.  

Метою даного дослідження є кримінально-правова характеристика 

домашнього насильства. 

Домашнє насильство – дії або бездіяльність фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім‘ї чи в 

межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім‘єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, 

що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [1]. 

Якщо раніше домашнім насильством вважались інциденти у подружжі, 

то тепер розширюється коло осіб. До нього тепер відносять колишнього 

чоловіка/дружину, громадянські шлюби (спільне проживання без реєстрації). 

Розширене коло осіб, яких визнають кривдниками: прийомні батьки, особи, 

які спільно проживають чи проживали в одній родині, рідні брати, сестри, 

опікуни й інші родичі – дядько, тітка, племінниці, двоюрідні брати, сестри, 

двоюрідні дідусі та бабусі. 

11 січня 2019 р. набув чинності закон, що вводить кримінальну 

відповідальність за домашнє насильство і примус до вступу в шлюб. 

Документ покликаний імплементувати в українське законодавство 

положення Конвенції про запобігання насильству проти жінок і домашнього 

насильства та боротьби із цими явищами (Стамбульська конвенція). 

Тепер примушування до вступу в шлюб або заманювання з цією метою 

особи на територію іншої держави буде передбачати арешт на строк до 6 

місяців або обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий 

строк. 
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У Кримінальному кодексі прописано, що примус особи без її згоди до 

вчинення актів сексуального характеру з особою, від якої постраждала особа 

є матеріально залежно або незалежно по службі, передбачає штраф до 1 тис. 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. гривень) або 

обмеження волі до 2 років [1]. 

Кримінальний кодекс також  доповнено розділом XIII-1 

«ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ», який передбачає можливість застосування 

таких заходів в інтересах потерпілого від злочину, пов‘язаного з домашнім 

насильством: 

1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 

постраждала від домашнього насильства; 

2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство 

вчинено стосовно дитини або у її присутності; 

3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка 

постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово 

проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв‘язку з роботою, 

навчанням, лікуванням чи з інших причин; 

4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка 

постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби 

зв‘язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб; 

5) направлення для проходження програми для кривдників або 

пробаційної програми [2]. 

Перелічені заходи застосовуються до особи, яка на момент вчинення 

домашнього насильства досягла 18-річного віку. 

Таким чином, домашнє насильство, тобто умисне систематичне скоєння 

фізичного, психологічного чи економічного насильства щодо теперішнього 

чи колишнього подружжя буде каратися громадськими роботами на строк від 

150 до 240 годин, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 5 років, 

або позбавленням волі до 2 років. 

Список використаних джерел: 

1. Кримінальний кодекс України: прийнятий ВРУ  05.04.2001 р. ғ 2341-

III  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/ 

2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції 
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ПРОТИДІЯ  ПАТЕНТНОМУ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ 

Останнім часом почастішали випадки так званого патентного тролінгу, 

коли об‘єкт права інтелектуальної власності патентується переважно для 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
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отримання виключних прав забороняти іншим особам його використання. 

Об‘єктами, які патентуються такими патентними тролями, можуть бути як 

винаходи (корисні моделі), так і промислові зразки. Такі патентні тролі, 

користуючись прогалинами законодавства, здійснюють недобросовісне 

патентування, а потім висувають претензії до добросовісних виробників чи 

постачальників продукції, чим спричиняють збитки останнім і порушують їх 

право на вільне ведення господарської діяльності. Тому важливим науковим 

та практичним завданням є надання інформації заявникам та 

виробникам/постачальникам продукції про шляхи запобігання патентному 

тролінгу, що убезпечить їх від фінансових витрат на платежі патентним 

тролям та витрат на судові позови. 

Дослідженню патентного тролінгу, його виникненню та тенденцій 

розвитку присвячені праці як вітчизняних учених, зокрема Г.О.Андрощука, 

Білоус І.М. Левковець О.М., Селіваненко В.В., так і іноземних фахівців. 

Водночас, на наш погляд, у вітчизняній науковій і юридичній літературі 

питання протидії патентному тролінгу висвітлено недостатньо, що зумовлює 

необхідність його додаткового дослідження. 

Метою даного дослідження є основних аспектів протидії патентного 

тролінгу в Україні. 

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід 

(корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує 

прав інших власників патентів. Однак протягом останніх років почастішали 

випадки так званого патентного тролінгу, тобто дій, за яких об'єкт права 

інтелектуальної власності патентується не з метою набуття виключних прав 

на застосування запатентованого об'єкта, а для отримання виключних прав 

заборонити іншим суб'єктам використовувати запатентований об'єкт без 

дозволу його власника - патентного троля.  

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 тільки майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності і 

реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і дістали таку 

назву [3, с. 75]. 

Проблема українського «патентного троллінгу» також має розглядатися 

з точки зору дотримання учасниками відносин принципу добросовісного 

здійснення своїх цивільних прав та недопущення зловживання правом, яке 

прямо заборонено частиною третьою ст. 13 ЦК України. Подібний підхід 

дозволяє кваліфікувати «патентний троллінг» як форму зловживання 

суб‘єктивним цивільним правом, доводити цей факт у судовому порядку і, 

відповідно, застосовувати загальні наслідки такого зловживання. Зокрема суд 

в такому випадку може зобов‘язати суб‘єкта припинити зловживання правом 

(ч.6 ст. 13 ЦК України), а також відмовити у захисті того права, яким особа 

зловживає (ч. 3 ст. 16 ЦК України) [2]. 
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Можливості посилення правової охорони промислових зразків та 

протидії патентному тролінгу наразі є. Оскільки заборона ТОВ подавати 

заявки та отримувати патенти внаслідок принципів підприємництва  та, 

зокрема рівності всіх його суб‘єктів, та презумпції їх добросовісності не 

можливо, то слід використати інші правові інструменти: 

 1) наприклад солідарне страхування відповідальності патентовласників, 

за якої при поданні заявки сплачується загальнообов‘язковий страховий 

внесок, який може бути повернутий в разі добросовісності заявника та 

витрачається на задоволення вимог потерпілих від тролінгу суб‘єктів 

господарювання;  

2) інституту тролінгової застави, за якої при виявленні недоліків заявки 

та ознак недобросовісності заявника при наполяганні на наданні правової 

охорони спірному об‘єкту він має внести заставу, яка витрачатиметься на ці 

ж цілі. Принагідно зауважимо, що в деяких країнах ЄС суд може зобов‘язати 

власника патенту до розгляду спору внести грошову заставу в розмірі 

потенційних витрат сторін на судовий процес. До того така застава 

пропорційна ймовірна сумнівам у платоспроможності патентовласника при 

можливому програші у суді;  

3) удосконалення патентно-інформаційного забезпечення патентного 

відомства, що за сучасних інформаційних технологій та програмного 

забезпечення є найбільш реальним. Принаймні є міжнародна класифікація 

промислових зразків, яку слід імплементувати у процедури перевірки заявки 

на видачу охоронного документу чи надання охорони. Тож при електронній 

заявці є можливість уже на цій стадії відхилити заявку за мотивами 

відсутності новизни та зловживання правом на отримання охоронного 

документу. Наразі в Україні фахівців у сфері інтелектуальної власності, хоча 

б за виданими дипломами, чи не більше чим у інших країнах;  

4) позитивна заборона права післякористування промисловими 

зразками;  

5) позбавлення патентних тролів прав на подання заявок на певний, 

зокрема трьохрічний строк. 

При моделюванні протидії патентним тролям слід виходити із засади 

справедливості, зокрема відшкодовування ними збитку потерпілим. Лише 

субсидіарною можу бути матеріальна відповідальність держави в особі її 

казни як за неспроможність забезпечити правопорядок та здійснення прав 

осіб. Такий принцип проведено у рішеннях Європейського суду із захисту 

прав людини. Тож, в принципі, державу можна притягнути за 

неспроможність та вади у патентуванні і видачу тролінгових патентів, але 

цей шлях досить складний і тривалий [1, с. 27]. 

Традиційним і на перший погляд досить легким є посилення 

відповідальності за недобросовісне використання об‘єктів промислової 

власності і гарантій притягнення до такої відповідальності та виконання 

рішень суду. 

Таким чином, забезпечення ефективної боротьби з «патентними 

троллями» в Україні вимагає ретельного дослідження даного явища, 
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вивчення зарубіжного досвіду його подолання, розробки змін до 

законодавства в частині створення більш ефективного механізму перевірки 

умов патентоздатності заявлених об‘єктів, удосконалення процедури 

проведення їх експертизи, а також обов‘язкове закріплення відповідальності 

за «патентний троллінг». 
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ФОРМУВАННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Сучасний стан науково-технічного прогресу та розробки у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства вказують на підвищення значення сфери 

інтелектуальної власності, яка є каталізатором розвитку не лише держави, а й 

всього людства загалом. В умовах стрімкого розвитку науки, мистецтва, 

комп‘ютерних та інформаційних технологій, як ніколи актуальним постає 

питання захисту прав на об‘єкти інтелектуальної власності. Це зумовлено 

тим, що в наш час порушення прав інтелектуальної власності стало 

повсякденним явищем. 

В юридичній літературі неодноразово поставало питання про створення 

спеціалізованого органу для розгляду спорів у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності. Зазначеній темі присвятили свої наукові роботи О. 

Орлюк, О. Дорошенка, Г. Андрощука, В. Татькова, Н. Бочарова та ін. 

 Одним з фундаментальних кроків на шляху до покращення системи 

захисту права інтелектуальної власності стало створення Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності. Створення у системі судоустрою, органу 

якому будуть підвідомчі справи у сфері інтелектуальної власності 

відбувається в процесі здійснення чергової судової реформи, на підставі 

Закону України  «Про судоустрій і статус суддів», прийнятого Верховною 

Радою 2 червня 2016 року [1]. Відповідно до Перехідних положень цього 

Закону новий суд мав бути створений протягом року, тобто до 30 вересня 

2017 р. На даний момент, Вищий суд з питань інтелектуальної власності 

створений лише формально та не здійснює розгляду справ. Проте 

нормативну базу, яка покликана регулювати роботу такого суду вже 

закладено. Так, 29 вересня 2017 р. Президент України П. Порошенко 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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підписав указ ғ 299/2017 «Про створення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності» [2]. 

На даний момент Вища кваліфікаційна комісія оголосила конкурс на 

зайняття вакантних посад. Відповідно до ч.1 ст.33. Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» в редакції від 5 серпня 2018 року - суддею 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності може бути особа, яка 

відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами 

кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя 

у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній 

із таких вимог: 

1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років; 

2) має досвід професійної діяльності представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п‘ять років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення 

представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності 

щонайменше п‘ять років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) 

відповідно до вимог, щонайменше п‘ять років [1]. 

Новим Господарським процесуальним кодексом України 

встановлюється перелік категорій справ які розглядатиме Вищий суд з 

питань інтелектуальної власності, а саме: 

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне 

найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо 

права попереднього користування;  

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної 

власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення 

патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких 

виникають такі права, або які порушують такі права чи пов‘язані з ними 

законні інтереси;  

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;  

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі 

спорах щодо колективного управління майновими правами автора та 

суміжними правами;  

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання 

договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, комерційної концесії;  

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов‘язаних із захистом від 

недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень 

або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 

збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження 

рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом 

питань [3]. 
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На мою думку запровадження Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності безперечно містить переваги, такі як: швидкість та оперативність 

розгляду спорів, проте є чимало дискусійний моментів, головними з яких є: 

1) ситуація з апеляційним переглядом справ в межах того ж суду. 

Адже, саме у складі Вищого суду з питань інтелектуальної власності буде 

утворена Апеляційна палата для розгляду справ в апеляційному порядку. 

Тобто постає питання неупередженості суддів які будуть розглядати справи 

як в суді першої інстанції так і в апеляційному порядку; 

2) територіальна віддаленість суду від інших міст та селищ, адже 

суд територіально буде розташований у м. Києві. Фактично, перенесення 

підсудності до Вищого суду з питань інтелектуальної власності у м. Київ 

можна розцінювати як перешкоду для доступу до правосуддя. 

Попри всі недоліки правового поля у цій сфері, експерти сходяться на 

тому, що створення такого спеціалізованого суду – однозначно позитивний і 

серйозний крок до створення дієвого механізму захисту прав інтелектуальної 

власності, що відповідатиме міжнародним стандартам судового захисту 

інтелектуальної власності [4]. 

З урахуванням вищесказаного, можна зробити висновок, що 

реформування системи судової влади є досить позитивним моментом у 

розбудові нового, якісного та професійного здійснення правосуддя в Україні. 

Створення Вищого суду з прав інтелектуальної власності сприятиме 

ефективній роботі у сфері захисту прав фізичних та юридичних осіб. Однак, 

в той же час, низка процесуальних норм потребує конкретизації та прийняття 

нових процесуальних актів, адже норми, що існують на сьогоднішній день, 

не відображають повноцінний правовий статус не лише Вищого суду з прав 

інтелектуальної власності, а й всієї системи судової влади в Україні. Тому 

запровадження нової системи судоустрою потребує подальшого нормативно-

правового регулювання та ефективного практичного втілення в життя. 
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Поняття «торговельна марка» відоме давно, але в законодавстві України 

вживаються різні терміни на позначення одного й того ж поняття. 

Актуальність теми зумовлена також тим, що торговельна марка є особливим, 

унікальним об‘єтом права інтелектуальної власності, засобом індивідуалізації 

товарів та послуг. Тому важливе значення має вирішення правових проблем 

її використання та захисту, особливо в період переходу економіки на ринкові 

засади. Система правової охорони торговельної марки в Україні потребує 

вдосконалення таė кож у зв‘язку з наміром набуття членства у міжнародних 

організаціях, для участі в яких необхідно приведення національного законоė 

давства у відповідність до міжнародних стандартів. 

Торговельні марки та їх захист є об‘єктами вивчення як для 

економічних, так і правових наук. З огляду на актуальність проблематики 

зростає увага до неї з боку вітчизняних і зарубіжних дослідників. Так, 

питання захисту торговельних марок порушувалося в роботах І. Василенко, 

Т. Демченко, В. Дроб'язко, В. Жарова, С. Зотіна, О. Кашинцевої, О. 

Климчука, О. Левчун, Д. Лонг, О. Мельник, В. ІІотсхіної (Валлє), II. Рей, Т. 

Шевелевої та ін. 

Метою даного дослідження є аналіз проблемних питань захисту 

торговельної марки. 

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною мар-

кою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які 

придатні до вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) 

однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 

особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, 

зображувальні елементи, комбінації кольорів [2]. 

Сьогодні в законодавстві Україні відсутній єдиний термін для позна-

чення цього об‘єкта інтелектуальної власності. Так, у Законі України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» вжито термін «знак для товарів і 

послуг». У низці інших нормативно-правових актів стосовно зазначеного 

поняття використовуються терміни «торговельна марка» і «торговельний 

знак», «бренд» (зокрема, у Законах України: «Про насіння і садивний 

матеріал», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про телебачення і 

радіомовлення» тощо). У Цивільному та Господарському кодексах України, 

які набрали чинності з 1 січня 2004 р., вживається термін «торговельна марка 

(знак для товарів і послуг)». Вказане є істотним недоліком правил за-

конодавчої техніки. 

Міжнародна правова охорона торговельних марок не є досконалою. 

Серед найбільш поширених проблем цієї охорони можна виділити: 

- відсутність єдиних способів оцінки схоė жості 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 загальновідомих торговельних марок, у разі 

використання на несхожих товарах [3, с. 227]. 
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Серед справ щодо захисту інтелектуальної власності, що перебувають на 

розгляді в українських судах левова частка стосується захисту торгових 

марок. Основними проблемами є співіснування торгових марок та 

географічних позначень, захист від контрафактної продукції, недобросовісна 

конкуренція тощо. 

Також величезною проблемою постає так зване «клонування» товарів. 

Зазвичай зовнішнє оформлення «клонів» нічим не поступається оригіналу. 

Тому розібратися, який товар справжній, а який – ні, споживачеві буває дуже 

складно. Західні підприємства більш досвідчені, ніж вітчизняні, а тому всі 

майнові й інтелектуальні права захищають комплексно і в цілому. 

Деякі підприємці випускають свою продукцію, не захистивши право на 

торгову марку. У той самий час інший виробник, випускаючи на ринок 

аналогічну продукцію, захистив себе реєстрацією своєї торгової марки. У 

випадку судового розгляду між підприємцями, що використовують у своїй 

діяльності схожі позначення (торгові марки), переможцем вийде конкурент, 

що випускає товар зі схожим дизайном і вийшов на ринок набагато пізніше, 

проте має свідоцтво про державну реєстрацію цієї (схожої) торгової марки [1, 

с. 30]. 

Проблемним стало використання торговельних марок у мережі Інтернет. 

Виникла потė реба у розробці адміністративних та правових засобів захисту в 

сфері використання торговельних марок, які могли б застосовуватися при 

реєстрації доменних імена також тимчасових заходів, спрямованих на 

недопущення реєстрації чужих торговельних марок як доė менних імен, 

недобросовісної ділової практики. Таким чином, використання торговельних 

марок у мережі Інтернет породжує багато проблем,  що вирішуються у міру 

розвитку законодавства. Не вирішиним залишається питання кваліфікації 

акту порушення прав на торговельну марку в мережі Інтернет, відсутнє 

законодавче врегулювання цих питань. 

Таким чином, система правової охорони торговельної марки в Україні 

потребує вдосконалення, необхідне узгодження вживання різних термінів у 

законодавстві України на позначення одного і того ж поняття, а саме заміни 

терміну «знак для товарів та послуг» на «торговельну марку». Також, існує 

проблема відставання законодавства від розвитку науки і техніки, наслідком 

цього є неврегульованість відносин в сфері використання та захисту прав на 

торговельні марки в мережі Інтернет. 
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На сучасному етапі розвитку суспільних відносин беззаперечним є той 

факт, що право виступає одним з домінуючих їхніх регуляторів, 

забезпечуючи повноцінне існування усіх інститутів держави (президентства, 

Верховної Ради, виконавчих органів) в межах встановленої системи дозволів 

і заборон, визначаючи певними межами, які нормативно санкціоновані та 

закріплені, вплив таких інститутів на саме суспільство. Прагнення до 

розвитку громадянського суспільства чи намагання реалізації принципів 

(розмежування повноважень державних і громадських інститутів, 

верховенства права, народного суверенітету, політичної свободи тощо) його 

теоретико-правової сформованої моделі у конкретній державі вимагає, щоб 

громадяни усвідомлювали цінність права, його практичну значущість, а 

також необхідність розвитку та вдосконалення системи права загалом.  

Правова культура суспільства – різновид і невід'ємна частина загальної 

культури, що становить систему духовних і матеріальних цінностей у 

правовій сфері, збережених, накопичених та розвинених суспільством 

завдяки постійному вдосконаленню заходів інформаційного, просвітницько-

освітнього характеру з урахуванням загальнолюдських правових цінностей.  

Правова культура суспільства охоплює всі правові явища в динаміці 

їхнього розвитку, характеризується та визначається станом загальної 

культури населення, якістю національного законодавства, існуванням 

гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, рівнем 

правосвідомості, станом правопорядку, законності та юридичної практики. 

Правова культура особи складається з правової свідомості, правових знань, 

правових переконань, правової поведінки, діяльності з реалізації норм права, 

правових почуттів та передбачає її соціально-правову активність, 

нетерпимість до протиправної діяльності [4, с. 320]. 

Право, особливо його дія, завжди породжує суб'єктивну реакцію до 

правових норм. Воно формулюється, виникає, а також перетворюється в 

життя тільки через волю і свідомість людей. Реакція громадян на право може 

бути позитивною або негативною, але в усіх випадках люди суб'єктивно 

реагують на діюче право, певним чином уявляють собі бажане право. 

Суб'єктивне відношення людей до правових явищ охоплюється поняттям 

правосвідомості.  

Правосвідомість - це сукупність правових уявлень, почуттів, переконань, 

оцінок, що виражають суб'єктивне відношення індивідів, соціальних груп, 

суспільства в цілому до діючого або бажаного права, інших правових явищ, 

до поведінки людей в сфері правового регулювання [1, с. 259]. 

Правосвідомість діє і на стадії правотворчості, і на стадії реалізації 

права. Однаковою мірою правосвідомість присутня в усіх елементах 

механізму правового регулювання – у нормах права, правовідносинах, актах 
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реалізації права тощо. Вона найбільш повно і різнобічно відбиває ідеальну, 

духовну сутність права як елементу культури. 

Важливе значення правосвідомість має на стадії реалізації права, у 

процесі втілення в життя юридичних прав і обов'язків. Від рівня 

правосвідомості залежить, якою буде поведінка людини в суспільстві – 

правомірною або неправомірною [4, с. 322]. 

Носіями правосвідомості є різні суб'єкти права: особа, громадські 

об'єднання, політичні партії, державні органи та їхні посадовці, юристи-

учені, юристи-практики, суспільство в цілому. 

Правосвідомість служить саморегулятором поведінки людей і надає їй 

цілеспрямований характер. Вона орієнтує суб'єктів права в різних правових 

ситуаціях, дозволяє зробити правильний вибір, ухвалити юридично значуще 

рішення [2, с. 353]. 

За своїм змістом правосвідомість може бути розглянута з чотирьох 

боків. 

По - перше, вона включає знання правових явищ. Наприклад, знання про 

зміст тих чи інших норм права, організацію правотворчого і 

правозастосовчого процесів, про правомірні дії і правопорушення, засоби 

боротьби зі злочинністю. 

По - друге, вона вбирає в себе відношення суб'єктів до юридичних норм, 

практики їх застосування, законності, правосуддя. Один і той же закон може 

сприйматися людьми по-різному. В більшості громадяни схвалюють закони, 

оцінюють їх як справедливі, розумні і тому виконують їх вимоги 

добровільно, в силу внутрішнього переконання. Однак окремі правові 

приписи можуть правосвідомістю відкидатися, що негативно впливає на їх 

реалізацію, породжує в окремих випадках правопорушення. 

По - третє, за допомогою правосвідомості оцінюється поведінка людей 

як правомірна чи протиправна, законна чи незаконна. Це оціночний бік 

правосвідомості. 

По - четверте, в процесі реалізації права найбільш важливе значення має 

поведінковий бік правосвідомості, яка знаходить відбиття в правових 

настановах, вмінні і готовності діяти за приписами правових норм. Від 

ступеню розвитку поведінкових компонентів безпосередньо залежить 

правомірність або протиправність поведінки суб'єктів [1, с. 260]. 

Специфіка правосвідомості полягає в тому, що вона має особливий 

об'єкт відображення та безпосереднього впливу. Об'єктом відображення 

правосвідомості є правова дійсність, в яку входять правовідносини, юридичні 

норми, правові явища, механізм правового регулювання, вчинки людей у 

сфері права тощо, тобто все, що пов'язано з правом. Всі ці явища, а також 

право, перебувають, своєю чергою, під впливом правосвідомості, яка відіграє 

одну з ключових ролей у процесі їх формування, функціонування та 

зовнішнього прояву. 

Так само специфічним для правосвідомості є спосіб відображення у 

свідомості соціальних суб'єктів правової дійсності. Відображення правових 

явищ у правосвідомості суб'єктів відбувається за допомогою спеціальних 
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юридичних понять, термінів, категорій, конструкцій, теорій тощо, а також 

правового почуття, емоцій, хвилювань і відчуттів, які виникають у суб'єктів у 

процесі їх взаємодії та пізнання державно-правової дійсності [3, с. 398]. 

Рівні правосвідомості розрізняють за глибиною віддзеркалення правової 

дійсності: 

1) буденна правосвідомість — масові уявлення і настрої людей з 

приводу права, що виникають на основі життєвого досвіду й уривчастих, 

несистематизованих правових знань. В її структурі домінує правова 

психологія. Для людей із таким рівнем правосвідомості характерні уривчасті, 

безсистемні знання окремих норм, інститутів, принципів права, а також 

поєднання правових поглядів із моральними установками. 

2) професійна правосвідомість — знання, переконання, традиції, почуття 

професійних юристів. Вона формується внаслідок отримання спеціальної 

професійної (юридичної) підготовки, а також під час роботи в юридичній 

сфері (у правоохоронних органах, суді, адвокатурі, нотаріаті тощо). Рівень 

правової підготовки має вирішальне значення і повинен бути вищим за 

рівень знань пересічного законослухняного громадянина. Основним 

елементом професійної правосвідомості є правова ідеологія. 

3) наукова правосвідомість — ідеї, поняття, концепції, що виражають 

теоретичне освоєння права. Воно властиве науковцям, викладачам вищих 

навчальних закладів юридичного профілю, які займаються теоретичною 

розробкою загальних або галузевих правових проблем. У науковій 

правосвідомості, як і в професійному, переважає ідеологічний компонент. 

Але наукова правосвідомість передбачає ще й уміння оперувати правовими 

категоріями і принципами, розробляти теорії, концепції, здійснювати 

узагальнення правового матеріалу. Інакше кажучи, носій наукової 

правосвідомості здатний не тільки засвоювати, а й одержувати і поширювати 

нове знання про право, розробляти концепції і проекти нових нормативно-

правових актів (інноваційний компонент правосвідомості) [2, с. 355]. 

Отже, правосвідомість пов'язана зі знанням права, ставленням до права, 

поведінкою у правовій сфері. Ключовий пункт правосвідомості – 

усвідомлення людьми цінностей права, прав і свобод людини й оцінка 

чинного права з огляду на його відповідність загальнолюдським цінностям, 

закріпленим у міжнародних документах про права людини [4, с. 328]. 

Незважаючи на позитивні тенденції зростання політичної активності 

населення, інтересу до демократичних перетворень, гуманітарних цінностей, 

до права та його ролі у процесі реформування суспільства, поки що рівень 

правової культури та правосвідомості нашого народу залишається 

незадовільним, не відповідає вимогам сучасних демократичних перетворень. 

В умовах глобальних інтеграційних процесів проблема формування високої 

правосвідомості та правової культури, правового виховання, насамперед 

молоді, у суспільстві є особливо важливою. 

Формування високого рівня правової свідомості пов'язано з різними 

факторами, але насамперед залежить від активної правової позиції кожного з 

нас. Необхідно брати активну участь в усіх державотворчих процесах нашої 



 86 

країни, поважати право, і лише тоді буде сформовано високу правосвідомість 

кожного окремого громадянина і держави в цілому.  
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Законодавство багатьох країн передбачає кримінальну відповідальність 

за порушення прав інтелектуальної власності. Завданням кримінального 

судочинства є захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

який держава здійснює шляхом притягнення до відповідальності кожного, 

хто вчинив злочин. Порушення прав інтелектуальної власності становлять 

окрему групу злочинів, які спрямовані проти прав власників на володіння, 

користування і розпорядження результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. 

Посилена увага до питання наслідків порушення прав інтелектуальної 

власності та відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 

знайшла своє реальне відображення у значному збільшенні публікацій з цієї 

проблематики. Серед вітчизняних науковців, які досліджували зазначені 

питання в сфері інтелектуальної власності, слід виділити таких, як П. 

Андрушко, В. Бєлєвцева, В. Гулькевич, М. Галянтич, І. Дзера, В. 

Ковальський, А. Коваль, О. Підопригора, О. Ришкова, Р. Томма та інші. Але 

комплексних досліджень правових аспектів наслідків порушення прав 

інтелектуальної власності на цей час практично немає. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів 

кримінально-правової відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності.  

За Цивільним кодексом України право інтелектуальної власності 

становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) 

майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об‘єктів 

цього права визначається відповідно до цього кодексу та інших законів [4].  
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Законодавство України в сфері інтелектуальної власності охоплює усі 

загальновідомі об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечує набуття, 

здійснення та захист прав інтелектуальної власності в Україні як 

вітчизняними, так і іноземними особами та в цілому відповідає вимогам, 

встановленим міжнародними правовими актами.  

Відповідно до положень чинного законодавства за порушення прав 

інтелектуальної власності передбачено настання адміністративної 

відповідальності, кримінальної відповідальності та цивільно-правової 

відповідальності. 

За статтею 176 Кримінального кодексу України максимальний розмір 

штрафу за вчинення злочинних дій складає дві тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Частина 1 ст. 176 КК України проголошує: 

«Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 

мистецтва, комп‘ютерних програм і баз даних, а так само незаконне 

відтворення, розповсюдження пісень, фонограм, відеограм і програм 

мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо-

відеокасетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення 

авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у 

великому розмірі, – карається штрафом від двохсот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [3]. 

Згідно ст. 177 КК України незаконне використання винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або 

інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної 

шкоди у великому розмірі, — караються штрафом від двохсот до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з 

конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально 

використовувались для її виготовлення.  Ті самі дії, якщо вони вчинені 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної 

шкоди в особливо великому розмірі, — караються штрафом від тисячі до 

двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до 

п'яти років, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які 

спеціально використовувались для її виготовлення. Дії, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з 

використанням службового становища щодо підлеглої особи, — караються 

штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.[c.80]  

Відповідно до ст. 203-1 КК України незаконне виробництво, експорт, 

імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії 

вчинені у значних розмірах, карається штрафом від однієї до п‘яти тисяч 



 88 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 

строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк із 

конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання чи сировини для їх виробництва. Ті самі дії, якщо вони вчинені 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих 

розмірах, караються позбавленням волі на строк від двох до п‘яти років з 

конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання чи сировини для їх виробництва [1, с. 95].  

Настання кримінальної відповідальності відповідно до ст. 216 КК 

України передбачається за незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних 

програм, баз даних чи голографічних захисних елементів. Цей злочин 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. Ті самі дії, 

вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб караються 

штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п‘яти років з 

конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи 

голографічними захисними елементами [2, с. 18]. 

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за 

незаконне посягання на комерційну таємницю. Передбачається два хоч і 

близькі, але порівняно самостійні склади злочину, пов‘язані з незаконним 

отриманням і незаконним розголошенням відомостей, що становлять 

комерційну таємницю. Притягнення до кримінальної відповідальності 

конкретних винуватців злочину не виключає висування потерпілими 

цивільно-правових вимог про відшкодування заподіяних збитків 

Таким чином, кримінально-правові способи захисту прав 

інтелектуальної власності передбачені Кримінальним кодексом України та 

застосовуються від імені держави за вироком суду у вигляді покарань до 

особи, винної у вчиненні злочину, і полягають у передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого. Такими видами покарань можуть бути: 

штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю, виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження або 

позбавлення волі на певний строк [4]. 

Притягнення порушника до кримінальної відповідальності за дії, що 

розглядаються, можливе лише за заявою потерпілого. Однак в багатьох 

випадках потерпілі не знають, що відносно них були вчинені кримінальні 

правопорушення, тому вказані злочини є латентними. Необхідно здійснювати 

роз‘яснювальну роботу серед населення, щодо порушення прав 

інтелектуальної власності. 
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УКРАЇНСЬКА ВИЩА ОСВІТА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

На сьогодні вже ніхто не заперечує того факту, що у ХХІ ст. саме 

освіті, в т.ч. і вищій, належить провідне місце серед чинників, які 

зумовлюють економічний розвиток суспільства. Адже ХХІ ст. 

характеризується переходом  людства до нового типу високотехнологічної 

цивілізації, до епохи глобалізації та інформатизації суспільства. А це, в свою 

чергу, значно підвищує вимоги до рівня освіченості і культури всього 

населення, без чого неможливо досягти економічного поступу та забезпечити 

добробут людей. Цей висновок безумовно стосується і сучасної України. 

Сучасні дослідники слушно зауважують, що «інтеграція та глобалізація 

соціальних, економічних і культурних процесів, що відбуваються у світі, 

перспективи розвитку Української Держави на найближчі два десятиріччя 

вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її 

випереджувальний характер» [1, с. 17]. 

 Між тим, на сьогодні, українська система вищої освіти переживає 

серйозну кризу. Це повязано з низкою невирішених проблем. Одна з них – 

низький рівень фінансування. За цим показником ми суттєво поступаємося  

закордонним вишам розвинутих країн. Інвестиції з боку приватних 

підприємців і благодійних фондів незначні або зовсім відсутні. Державного ж 

фінансування, або сплати за навчання від контрактників, для ефективного 

функціонування вишів замало. Адже більша частка цих коштів йде не на 

розвиток, а на забезпечення поточних потреб: виплату заробітніх плат, 

сплату податків та комунальних послуг тощо. Відповідно, спостерігається 

низький рівень фінансування наукових досліджень і розробок, що гальмує 

розвиток системи освіти в Україні. Проблемою також є те, що на сьогодні 

чимало студентів денної форми навчання державних закладів вищої освіти   

вимушені поєднувати роботу і навчання. Нова стипендіальна система, що 

почала працювати в Україні з 1 січня 2017 р. і передбачає виплату стипендій 

студентам за рейтинговою системою, не додає їм бажання  добре вчитися. 

Адже за нею лише 40 % студентів-бюджетників можуть отримувати 

стипендію. Тому перед багатьма здобувачами вищої освіти постає питання  

як вижити, задовольнити свої елементарні економічні потреби. В результаті 

страждає якість засвоєння студентом навчального матеріалу.  

Ще однією проблемою є дисбаланс у підготовці кадрів із вищою 

освітою та спеціалістів робітничих професій. Наприклад, пропозиції 

економістів, фінансистів, а також спеціалістів гуманітарного профілю на 

ринку праці  значно перевищують потребу у них. У той же час є великий 
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запит на робочі спеціальності. Така диспропорція має свої негативі сторони,  

оскільки призводить до дефіциту робочих місць – люди, які отримали 

дипломи з «модних» спеціальностей економіста, юриста чи соціолога, не 

можуть знайти роботу, і змушені прямувати до центрів працевлаштування.    

Водночас працедавці мають великий запит на висококваліфікованих 

технічних фахівців для роботи на підприємствах: інженерів-електронників, 

інженерів-енергетиків, проектувальників тощо. Агропромисловий комплекс 

відчуває зачну потребу у спеціалістах-аграріях: агрономах, зооінженерах. 

ветеринарах та ін.  

Сучасні працедавці все частіше починають виявляти незадоволення  й 

якістю знань, які надають вітчизняні виші. Вони відзначають, що ряд 

випускників не володіють такими компетентностями як креативність, вміння 

працювати в команді, здатність до ефективної праці в соціально-економічних 

умовах, що постійно змінюються тощо.  В свою чергу, здобувачі вищої 

освіти також все більше виявляють незадоволення якістю вітчизняної вищої 

освіти Вони звертають увагу на те, що система української вищої освіти у 

більшій своїй мірі орієнтована на запам‘ятовування великого обсягу 

інформації при мінімумі практики, що створює їм труднощі, коли вони 

починають свою трудову діяльність. Тому віддають перевагу навчанню за 

кордоном. За останні 7 років кількість українських студентів за кордоном 

збільшилася  більш ніж удвічі. Через недостатнє фінансування та відсутність 

належної оплати праці, вітчизняні виші на сьогодні програють конкуренцію 

вишам розвинутих країн світу.   

 Досить поширеною проблемою є наявність у вітчизняних вишах    

корупції. Попри те, що у боротьбі з цим потворним явищем у державі 

зроблені певні кроки, воно ще остаточно не викорінене, в т.ч. і в освітянській 

сфері. Тому великі надії покладаються на оновлення суддівського корпусу, 

діяльність Антикорупційного суду, формування складу якого перебуває на 

завершальному етапі.  

 Отже, аналіз функціонування сучасної системи української вищої 

освіти свідчить, що вона має суттєві недоліки та проблеми, які варті уваги на 

шляху реалізації євроінтеграції і подальшого процвітання нашої  держави. 

Тому ЗВО повинні  перебудувати систему професійної підготовки фахівців у 

у контексті тенденцій розвитку і досвіду світових освітніх систем, а саме:             

1) відповідність освіти потребам соціально-економічного розвитку 

суспільства; 2) забезпечення інтелектуального розвитку особистості, 

оволодіння нею ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності;  

3) формування у молодих поколінь високих морально-духовних 

якостей на засадах загальнолюдських і національних цінностей; 4) розвиток 

високої екологічної культури й відповідальності за збереження довкілля [2, с. 

141.].   
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  ЯК ОДИН ІЗ 

АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО - КОМПЕТЕНТНОГО 

ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У даний час освіта потребує викладача - майстра своєї справи, тобто 

людину, яка не лише має знання та досвід, але й вміє творчо підходити до 

своєї справи, привертаючи увагу студентів новими педагогічними 

прийомами, гумором та харизмою. З точки зору сприйняття, емоції, що 

виникають у процесі цікавого, позитивного навчання, сприяють більш 

успішному засвоєнню матеріалу, знання педагога, його світосприйняття в  

повній мірі передаються студентам. 

Велике значення мають практичні навички викладача, особливо його 

креативність, новаторство, вміння експериментувати, впроваджувати в 

навчальний процес сучасні педагогічні ідеї та ІТ-технології [1,с. 12]. 

Для реалізації ефективної педагогічної діяльності необхідні відповідні 

вміння: 

- у першу групу вмінь включають уміння бачити в педагогічній ситуації 

проблему та формулювати її у вигляді педагогічної задачі;  

- другу групу вмінь складають уміння типу «чому учити» (робота зі 

змістом матеріалу) і «як учити»( ефективність сполучення прийомів і засобів 

навчання); 

- третя група вмінь пов‘язана з використанням психологічних знань - 

уміння хронометрувати процес праці й аналізувати свою діяльність; 

- четверта група умінь полягає у широкому використанні різноманітних 

інформаційних технологій, для комплексного застосування у процесі 

навчання студентів [1,с. 26-28]. 

Акцентуючи увагу на інформатизації освітнього процесу, постійно іде 

аналогія  з виробничими технологіями, звідки, власне, і була запозичена ця 

ідея. Застосування комп‘ютеризованих педагогічних прийомів у 

педагогічному процесі має суттєве значення, оскільки вони дають 

можливість викладачеві мобілізувати студентів на активну працю під час 

занять. У протилежному випадку коефіцієнт корисної дії таких занять буде 

невеликим [1,с. 106]. 

Виконати поставлене завдання вдасться лише завдяки 

цілеспрямованому застосуванню комп‘ютеризованих педагогічних прийомів, 

спрямованих на активізацію навчального процесу, їх правильне поєднання, 
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підкріплення практичним досвідом студентів і грамотною мотивацією з боку 

викладача. 

Важливим завданням викладача є вміння сформувати у студентів 

мотивацію до прийняття лекції та інших форм занять, викликали у студентів 

мотиви, котрі будуть їх спонукати працювати на заняттях, тобто бажання 

сприймати навчальний матеріал, вивчати навчальну дисципліну, займатися 

науковою роботою у певному напрямі. 

Особливо важливо викликати у студентів мотивацію під час перших 

занять з навчальної дисципліни. Цікавий початок значною мірою сприяє 

успішному продовженню вивчення дисципліни [2]. 

Комп‘ютеризовані педагогічні прийоми: комп‘ютерні тести, квести, 

навчальні комп‘ютерні програми - є не лише ефективними під час вивчення 

загальноосвітніх  та спеціальних дисциплін, мотивації успішного навчання, 

але й за допомогою них студенти адаптуються до сучасних умов 

виробництва, де більшість складних трудоємких операцій є 

автоматизованими та комп‘ютеризованими [3].  

Метою нашого дослідження було виявлення ефективності мотивації 

до вивчення навчальних дисциплін за допомогою сервісів Google платформи: 

тестів та ситуаційних квестів. Такі квести та тестові завдання розроблено 

викладачами коледжу та розміщено на навчальному порталі. 

Дослідження проводилися за допомогою анкетування студентів 

третього курсу технологічного відділення. Було опитано понад 60 

респондентів щодо зручності та ефективності користування тестами та 

ситуаційними квестами з дисциплін, які вивчаються на третьому курсі.  

За даними анкетування понад 92 % студентів позитивно оцінили 

можливість вивчення навчальних дисциплін за допомогою тестів та квестів 

на Google платформі. Основними перевагами користування такими 

інформаційними ресурсами є: 

- зручність; 

- доступність; 

- цікавість та захопливість; 

- швидкість; 

- відворюваність; 

- освоєння великого обсягу матеріалу у зручній для сприйняття формі. 

6 % студентів оцінили можливість користування навчальними 

ресурсами на Google платформі нейтрально, аргументувавши, що даний 

сервіс їм не цікавий. 

Лише 1 % опитаних студентів мали труднощі у доступі до 

навчального порталу коледжу, або виконанні тестових завдань на Google 

платформі, тому дали негативний відгук, щодо ефективності користування 

тестами та квестами з навчальних дисциплін на Google платформі.  

Таким чином, використання сучасних інформаційних технологій та 

комп‘ютерних сервісів дає змогу зробити навчальний процес ще цікавішим і 

захопливим, максимально адаптувати сучасну молодь до комп‘ютеризації 

освіти та самоосвіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Володіння іноземними мовами відіграє важливу роль для ведення будь-

якої діяльності у сучасному світі. В умовах глобалізації, коли науково-

технічний розвиток не стоїть на місці, знання та вміння застосування мовних 

навичок набувають ще більшого значення. Та саме завдяки розвитку, 

вдосконаленню мережі Інтернет, інноваційному прогресу, впровадженню 

технологічних новинок, у людства з‘являються майже необмежені 

можливості для отримання навичок в усіх сферах на дистанційної формі, 

зокрема, для вивчення іноземних мов.  

Дистанційний метод навчання виник порівняно давно. Як відомо, 

дистанційний метод навчання першими почали застосовувати англійці, що 

заселяли віддалені колонії Британської Корони. Згодом жителі провінційних 

містечок, що були розташовані далеко від освітніх центрів, займались 

дистанційною освітою за допомогою ведення переписок. Наразі все набагато 

простіше. Існує тисячі платних та безкоштовних курсів вивчення іноземних 

мов, ділового спілкування іноземними мовами завдяки мережі Інтернет, коли 

викладач може стежити за роботою та успіхами студента, виправляти 

помилки та оцінювати отримані знання.  

Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, ніж 

у країнах Західної Європи і здійснювався за умов низького рівня 

інформатизації українського суспільства, незначної кількості оснащення 

комп'ютерною технікою шкіл України та відсутності спеціалізованих 

методик дистанційного навчання. Теоретичні, практичні та соціальні аспекти 

дистанційної освіти були розроблені в нашій країні недостатньо. Кількість 

наукових організацій та вищих навчальних закладів України, які активно 

розробляють або використовують відповідні курси дистанційного навчання 

досить незначна, проте постійно зростаюча [4]. 

Вивчення іноземних мов методом дистанційного навчання має ряд 

переваг та недоліків.  

Переваги вивчення іноземної мови на дистанційній формі: 

https://naurok.com.ua/post/6-onlayn-instrumentiv-dlya-stvorennya-testovih-zavdan
https://naurok.com.ua/post/6-onlayn-instrumentiv-dlya-stvorennya-testovih-zavdan
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1. Гнучкість - студент має змогу навчатись коли йому зручно;відсутність 
регулярних занять за розкладом; 

2. Модульність – модульна організація окремих предметних курсів, 

створення комплексного бачення окремої предметної галузі; 

3. Паралельність – дистанційне вивчення іноземних мов дає можливість 

паралельно працювати чи навчатись за іншим напрямом; 

4. Можливість студента спілкуватись з викладачем та іншими студентами 

через телекомунікаційні засоби; можливість листування в будь-який час, в 

будь-якому місці; 

5. Економічність – полягає у порівняльному зниженні витрат на 

підготовку фахівців шляхом раціонального використання технічних засобів і 

навчальних площ; 

6. Технологічність - використання в процесі дистанційного вивчення 

іноземних мов наукових досягнень, інноваційних технологій; можливість 

використання аудіо- та відео файлів для покращення навичок розуміння мови 

на слух[1]; 

7. Соціальність – студент може вивчати іноземні мови незалежно від 

місця проживання, соціального статусу, сімейного стану та стану здоров‘я; 

8. Інтернаціональність – вивчення мов є можливим з будь-якої точки 

світу; можливість бути студентом іноземних програм, курсів тощо [2]. 

Недоліки дистанційного вивчення іноземних мов полягають у: 

1. Відсутність прямого очного спілкування між студентами та 

викладачем; 

2. Втрата емоційного забарвлення поданого матеріалу; 
3. Труднощі у створенні творчої атмосфери в групі тих, хто навчається; 
4. Відсутність необхідного (новітнього) технічного та програмного 

забезпечення. 

Одним із перспективних напрямків роботи в системі дистанційного 

навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних 

завдань, які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим 

дидактичним потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп‘ютерне 

навчання іноземних мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного 

навчання іноземних мов. 

Особливості ефективного вивчення іноземних мов за допомогою 

дистанційного навчання: 

 чітка та точна навчальна програма, більш детальна діяльність студентів; 
 дистанційне вивчення іноземної мови повинне бути максимально 

інтерактивне, забезпечувати повний зв‘язок між усіма студентами, 

викладачами. Вивчення мови на відстані потребує більшого контролю за 

правильністю; 

 різні методи мотивації студентів, заохочення та нагороди для 

покращення успішності; 

 можливість переходів студентів від одного модулю до іншого, вибір 

модулів відповідно до вподобань та рівня знань студентів; 
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 особливе значення при навчанні будь-якої іноземної мови має звукове 

супроводження, котре може бути реалізоване за допомогою мережевих 

технологій, додаткових Інтернет-джерел, You Tube, TED та ін.[3]. 

Не менш важливим є оцінювання та контроль успішності студентів. 

Велике значення відіграє правильність подачі та розуміння матеріалу, адже, 

кожний студент по-різному розуміє та засвоює інформацію. Для контролю 

знань найчастіше використовуються такі ефективні методи як: тестування, 

контрольний переклад, усне спілкування із викладачем за допомогою 

технічного устаткування. Наприклад, система для дистанційного навчання 

Moodle забезпечує перевірку тестів та письмове пояснення у випадку 

неправильної відповіді студента. 

Отже, дистанційне вивчення іноземних мов в сучасних умовах 

характеризується зручністю та мобільністю. Люди, які не мають змоги 

навчатись на денній формі, відвідувати заняття за розкладом у відповідному 

місці та у визначений час мають незліченну кількість можливостей вивчення 

мови за допомогою мережі Інтернет, технічного та програмного 

забезпечення. Звісно, досліджена форма навчання має ряд переваг та 

недоліків. Найбільшою перевагою є те, що за допомогою телефону,  ноутбука 

чи комп‘ютера, людина будь-якого віку, будь-якого соціального стану, будь-

якої професії може вивчати іноземні мови. Проблемою дистанційного 

вивчення іноземних мов є відсутність абсолютної впевненості у 

достовірності  отриманого рівня знань, через відсутність візуального 

контакту студента та викладача при перевірці засвоєння матеріалу. 
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Оніми вважаються мовною універсалією, оскільки вони наявні майже в 

усіх мовах світу, функціонують із давніх часів, вживаються масово, 

демонструють спільність своїх основних ознак.  

Проблеми систематизації онімів розглядаються в працях багатьох 

ономастів. Наприклад, Н. В. Подольська онімійною системою вважає 

«певним чином внутрішньо організовану сукупність онімічних моделей, 

морфем і формантів» [1, с. 93]. Усередині онімного простору прийнято 

виділяти ономастичні поля – «частини ономастичного простору, які містять 

оніми певного класу», на кшталт: антропонімія, зоонімія, фітонімія, 

астронімія [1, с. 94 – 95].  

І загальна характеристика ономастикону, і частковий опис окремих 

онімних секторів, полів та більш дрібних структурних одиниць онімного 

простору сприяє усталенню онімії як цілісної, взаємопов‘язаної, 

багатогранної системи, що має свої спільні й відмінні особливості, пов‘язані 

з виникненням та функціонуванням пропріативів.  

Першою із відомих нам спроб групування найменувань реалій 

вважається виокремлення категорій, або предикаментів, на які Аристотель 

класифікував усі речі, здатні мати імена (мається на увазі поділ на Substantia, 

Quantitas, Qualitas, Relatio, Actio, Passio, Ubi, Quando, Situs, Habitus). 

Оцінюючи Аристотелеві категорії, англійський учений Дж. С. Мілл відзначав 

їхню непослідовність, оскільки окремі речі в них пропущені (наприклад, 

розумові й психічні сприйняття і прояви), а інші дають можливість введення 

їх у різні рубрики [5, с. 49–50]. 

У власній класифікації Дж. С. Мілл передусім виділяв речі існуючі та 

неіснуючі. Речі, які могли мати імена, поділялися на: 1) почуття, до яких 

відносилися думки, емоції, чуттєві сприймання, волевиявлення; 2) субстанції, 

які викликали ці почуття (самоіснуючі тіла й об‘єкти, які знаходяться поза 

нами); 3) атрибути (належність чогось, послідовності, подібності та 

відмінності, які диференціювалися на якості, кількості та відношення, що 

ґрунтувалися на чуттєвому сприйманні) [5, с. 51, 54–60, 64, 68–69, 79, 83]. 

Суб‘єктивними вчений називав ті факти, які складалися із почуттів і 

психологічних станів, а об‘єктивними – із субстанцій та атрибутів, і такий 

розподіл витікав із розмежування почуттів, предметів, які ці почуття 

викликали, та органів, які їх сприймали [5, с. 81, 84]. 
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Загалом же Дж. Ст. Мілл виокремив шість типів класифікацій власних і 

загальних назв, розмежовуючи: 1) загальні та індивідуальні; 2) конкретні й 

абстрактні; 3) конотуючі та неконотуючі; 4) позитивні і негативні; 5) відносні 

й абсолютні; 6) унівокальні та еквівокальні [5, с. 27 – 50].  

На основі наведених вище критеріїв (а частково – й інших) почали 

розроблятися нові систематизації онімів, в основі яких передусім були 

семантика і словотвір пропріативів. 

Так, О. В. Суперанська розрізняла три типи інформації (мовленнєву, яка 

«здійснює зв‘язок назви з об‘єктом і виявляє ставлення мовця до об‘єкта», 

мовну, яка «пов‘язана насамперед із сутністю власної назви як специфічної 

мовної одиниці і включає до свого складу специфічні лінгвістичні ознаки 

оніма як слова», та енциклопедичну – «комплекс знань про об‘єкт, що 

доступний кожному члену мовного колективу, який користується цією 

назвою»), яку може нести власна назва і яка є різноплановою, існуючи 

незалежно одна від одної [2, с. 258–259]. 

Певним чином можна класифікувати і семантику оніма, і його функції, 

хоча й до сьогодні у дослідників немає єдності у тлумаченні їхньої сутності. 

Так, значення власних назв переважно визначається як: «те, що вони 

позначають: особові імена, географічні назви, назви природних об‘єктів 

(дерев, тварин), зірок і сузір‘їв, штучних об‘єктів (пароплавів, поїздів, 

рушниць, дзвонів) і т. д.» [3]; те, «що воно є лише засобом для впізнавання 

одиничних предметів, речей і осіб. Його осмислення можливе лише у 

площині поетичній або емоційно-експресивній, тому що воно завжди 

одиничне і цілком конкретне» [3]; «те, що ми знаємо про предмет. Не знати 

змісту власної назви – це значить не знати про його співвіднесення з 

предметом» [3]. О.В. Суперанська кваліфікує значення слова як «поняття, 

асоціації, що виникають у свідомості при вимові слова», а оскільки «власні 

назви не пов‘язані з поняттями, для того, щоб зрозуміти їхню сутність, 

необхідно встановити, до якого предмета вони відносяться, взнати понятійну 

співвіднесеність цього предмета, а вже потім встановити, що цей конкретний 

предмет називається саме так» [2, с. 261–262].  

Суперечки точаться і навколо питання про розрізнення ергонімів та 

прагматонімів. Так, О. В. Суперанська назви готелів, майстерень, ресторанів, 

фірм ідентифікує як прагматоніми, але паралельно вживає і термін ергонім 

як дублетний: «Для цієї категорії імен підходить термін ергонім, оскільки і 

підприємства, і установи, і компанії створюються перш за все для певної 

діяльності» [2, с. 26]. Частково сплутує ці два терміни Ю. А. Грушевська, 

називаючи прагматонімами «власні назви, денотат яких перебуває в 

матеріальній сфері діяльності людини і які вживаються в рекламних текстах, 

представлених торговими знаками, торговими марками, фірмонімами» [3, 

с. 62]. С.О. Шестакова стверджує, що «паралельне вживання термінів ергонім 

та прагматонім... недоречне, оскільки вони позначають зовсім різні явища: 

ергоніми – одиничні об‘єкти, а прагматоніми, чи прагмоніми – серії 

однотипних предметів» [4, с. 53]. На нашу думку, саме в прагматонімії 

(зокрема у назвах приміщень та інших споруд) та ергонімії (найменуваннях 
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організацій, установ та інших об‘єднань людей, які знаходяться у тих 

приміщеннях) найчастіше спостерігається явище омонімії. Це не свідчить, 

що такі пропріативи – цілком тотожні. Як і омоніми на кшталт Дніпро (ріка) – 

«Дніпро» (готель) – «Дніпро» (футбольна команда) тощо, так і словосполука 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (приміщення і 

колектив працівників) розрізняються на основі своїх денотатів: якщо мова 

йде про будівлю, значить, це прагматонім, а якщо про викладачів – то 

ергонім. 

Отже, наприкінці ХХ– на початку ХХІ ст. з‘явилося чимало нових 

наукових праць із проблем ономастики (насамперед дисертаційного і 

монографічного типу), у яких піднімаються питання систематизації онімів. 

Поряд з аналізом антропонімів і топонімів, детальну увагу звернено на 

характеристику прагматонімів, ергонімів та ідеонімів, що дозволило частково 

вирівняти рівень «спрацьованості» різних онімних полів. Водночас слід 

відзначити й актуальність раніше зробленого висновку про основний недолік 

класифікацій онімів – відсутність комплексності, який можна усунути лише 

шляхом упорядкування, унормування, систематизації усіх термінів, які 

побутують в ономастиці, і створення з їх допомогою стрункої, послідовної 

типології власних назв. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 

Поняття «картина світу» наразі є загальновизнаною в лінгвістичних і 

перекладознавчих студіях. Проте одностайності щодо сутнісного наповнення 

цього поняття і досі не спостерігаємо (див. праці Ю. Апресяна, 

Є. Бондаренко, Л. Вайсґербера, А. Вежбицької, І. Голубовської, 



 100 

О. Кубрякової, Ю. Караулова, М. Кочергана, Л. Лисиченко, В. Манакіна, 

Й. Стерніна, A. Уфімцевої,  та ін.). 

Наукове осмислення згаданого поняття синтезується в розумінні 

картини світу як результату усебічного пізнання дійсності, сукупності 

наукових знань, релігійних уявлень, етичних цінностей конкретного народу, 

що проживає на певній території у певну історичну епоху [3].  

Залишаючи поза межами нашої роботи аналітичний аналіз наявних у 

сучасній лінгвістиці визначень і тлумачень поняття «картина світу», 

зауважимо, що загалом сутнісними ознаками картини світу виступають 

наступні складники: наявність суб‘єкта, об‘єкта, чий образ відтворює суб‘єкт 

через свою творчу активність, та форми відображення об‘єкта. 

Розмежовують також індивідуальна та колективну мовні картини світу. 

Такий поділ заснований на усвідомлення того, хто виступає суб‘єктом. І саме 

таке розмежування є вкрай важливим для перекладознавчих досліджень.  

Мова виступає ідеальною матеріальною оболонкою відображенням 

картини світу. Вона виконує «функцію об‘єктивації індивідуальної людської 

свідомості як певної монади світу» [2, с. 15]. 

Ймовірно припустити, що співвідношення реальної та мовної картин 

світу є нетотожним. Тому виникло розмежування двох форм картини світу: 

концептуальної як як понятійного рівня свідомості та мовної картини світу як 

рівня значень (В. Постовалова, О. Кубрякова, А. Уфімцева,Г. Колшанський, 

Ю. Караулов, М. Нікітін, В. Телія, З. Попова). Принагідно слід зауважити, що 

основними змістовими одиницями концептуальної картини світу є константи 

свідомості, тоді як мовна картина світу оперує семантичними полями. 

Порівнюючи концептуальні мовні картини світу науковці 

висновковують, що концептуальна картина світу заснована на інформації, 

закладеній в поняттях, тоді як мовна картина світу спирається на семантичні 

категорії, реалізовані словами та словосполученнями [5, с. 139].  

Вербалізуючи знання та досвід, в яких відображено свідомість людини, 

мовна картина світу виражає концептуальні уявлення про світу, експліковані 

мовними одинцями, що функціонують в кожній мові по-особливому.  

Згадаємо також і те, що вперше поняття мовної картини світу було 

запропоновано Л. Вайсґербером, який збудував свою теорію на основі вчення 

В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови. На думку Л. Вайсґербера, 

можливості рідної мови полягають саме в тому, що вона «містить у своїх 

поняттях конкретну картину світу та передає її усім членам мовної 

спільноти" (цит. За [4, с. 250]).  

Мовну картину світу слід розглядати як ієрархічну організацію мовної 

компетенції, що охоплює інваріантні складники (фонеми, морфеми, лексеми, 

грамеми тощо). Виступаючи суб‘єктивним образом об‘єктивного світу, 

мовна картина світу містить риси способу осягнення дійсності, тобто 

антропоцентризму, що пронизує усю мову.  

Мовна картина світу виконує низку функцій, найголовнішими з яких 

виступають: інтепретативна (бачення світу) та регулятивну (орієнтир людини 

у світі). Більше того, мовна картина світу покликана також найменувати, 
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виражати результати категоризації дійсності, ідентифікувати та соціалізувати 

[1]. 

Отже, мовна картина світу є усталеним поняттям у сьогоденній 

лінгвістиці. Напрацювання лінгвістів дають змогу використовувати це 

поняття для дослідження як індивідуальних, так і колективних уявлень про 

навколишній світу. Проектуючи ж поняття мовної картини світу на 

перекладознавчі проблеми, ймовірно припустити, що що цільова мова може 

стати потужним засобом для кристалізації мовної картини світу крізь призму 

іншої.  
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ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ АМЕРИКАНЦІВ ТА ЇЇ 

ВТІЛЕННЯ В РОМАНІ Ф.С.ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ 

ГЕТСБІ» 

«Великий Гетсбі» – це один із найкращих творів американського 

письменника, автора багатьох романів та оповідань про покоління «епохи 

джазу», яскравого представника так званого «втраченого покоління» 

Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896 – 1940). У ньому найяскравіше 

виявились дві властивості таланту Ф. С. Фіцджеральда – пафос, емоційна 

напруженість, романтика і гострий, навіть сатиричний погляд реаліста. Саме 

вони переплітаються в художньому наповненні твору, створюючи яскравий 

та індивідуальний малюнок. Головна мета Ф. С. Фіцджеральда – це 

розвінчання американської мрії у романі. Однак, що стоїть за поняттям 

«американська мрія»? Це бажання блискавичного успіху та швидкого 

збагачення. А найголовнішим є те, що щастя і багатство є тотожними для 

людей, які сповідують постулати цієї «американської мрії».  
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З моменту відкриття Америки розповсюджувалося уявлення про 

американську мрію, що і ставало темою творчості більшості письменників 

США. Люди мріяли побудувати світ за ознаками вищого, сакрального. 

Домінанти американських цінностей сформувалися під безпосереднім 

впливом британських ціннісних орієнтирів. Американці мають унікальний 

досвід формування спільних цінностей для величезного мультинаціонального 

та різнорасового соціуму [1, с. 92].  Як зазначає В.М.Манакін, концепт 

«американська мрія» передбачає наполегливу працю, концентрацію всіх 

зусиль на досягненні мети. Ключова цінність в ідеології американців — 

прагнення до кращого майбутнього, яке є джерелом їхнього невичерпного 

оптимізму. Попри досвід потужних економічних криз мешканці США 

переконані в тому, що є ефективні шляхи подолання труднощів, і якщо для 

цього потрібні певні зусилля, то їх варто докласти. Активність — 

надзвичайна якість американців. Пасивне сприймання життя не вкладається в 

модель їхнього національного темпераменту [1, с. 95].   

Висока мета (свобода і щастя) стала невідривною від дуже прозаїчного 

втілення – кожному стати багатим і водночас щасливим. Потім відбувалося її 

подальше спрощення і розтиражування, спотворення: багатство, яке 

функціонувало як доказ праведного трудового життя, у масовій свідомості 

обернулося на мету – тим більше, що воно надавало людині не лише пошану 

громади, а й відкривало шлях до насолоди, безмежного користування 

вигодами життя. 

Роман «Великий Гетсбі» – це розповідь про зразкового американського 

юнака. Гетсбі пройшов Першу світову війну, мужності, сили, стійкості йому 

також було не позичати, про це свідчить його військова кар‘єра, воєнні 

відзнаки. Сину незаможних батьків довелося вже з дитячих років не тільки 

формувати себе, але й прокладати шлях до суспільства, вибудовувати власну 

кар‘єру, турбуватися про своє майбутнє, ловити мить вдачі.  

У  романі «Великий Гетсбі» образ головного героя складається із 

сукупності різних точок зору, таким чином підкреслюється трагічність Рея 

Гетсбі. Це трагедія неординарних людей, котрі вирішили присвятити себе 

єдиній справі – примноженню своїх капіталів. У цьому вони вбачали ключ до 

людського щастя. Гетсбі спекулює на біржі, збиваючи неабиякі статки, лише 

заради того, щоби здобути право на кохану жінку. Але гроші – незважаючи 

на їхню позірну могутність – не здатні принести йому щастя. 

До елементів американської мрії піднімаються не тільки образи Гетсбі й 

Тома та Дезі Бюкененів. Десятки реальних речей, не надто детально й 

описаних автором, поглиблюються до символічного звучання. Світлий 

лімузин Гетсбі, розкішне наймодніше авто, природно слугує для Америки не 

тільки ознакою престижного багатства хазяїна, а й символом руху, самого 

життя. Це ж авто стає машиною смерті й причиною краху та загибелі свого 

власника. Зелений вогник постійно світиться вечорами на пристані 

Бюкененів. І він же стає для Гетсбі яскравішим за всі зірки, бо нібито 

свідчить про реальність й доступність його мрії. 
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Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що американці, 

проживають своє життя, мріючи про майбутнє. Щоб зрозуміти Америку, 

необхідно серйозно ставитися до центрального кліше американського життя 

– американської мрії. Незважаючи на те, що вони стикаються з нудьгою і 

банальністю повсякденності, ця мрія оживляє їх, додає їм сил, наснаги і 

змушує багато працювати та змінюватись. Американці продовжують 

прагнути до кращого, чогось нового і незвичайного, навіть незважаючи на те, 

що це не завжди приносить користь і задоволення, а найголовніше – щастя. 
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕКЛАДУ 

МЕДІА-ТЕКСТІВ 
Вплив ЗМІ на свідомість суспільства на його сучасному етапі розвитку 

неможливо переоцінити. Медіа виступають вагомим засобом стерео типізації 

інформації, як чинника формування суспільної думки. Дослідження 

специфіки мовної реалізації такого впливу зберігає свою актуальність, 

незважаючи на існування низки вітчизняних та зарубіжних наукових робіт у 

сфері медіалінгвістики, присвячених вивченню як окремих видів текстів 

медіа, так і медіа-дискурсу в цілому. Медіатекст, направлений на здійснення 

певної прагматичної цілі, яка може варіюватися залежно від жанрової 

специфіки тексту. Розвиток медійного дискурсу як сукупності процесів і 

продуктів мовленнєвої діяльності у сфері масової комунікації в усьому 

багатстві і складності їх взаємодії зумовив зміни у розумінні багатьох 

традиційних лінгвістичних явищ. 

Увага науковців,  які  вивчають  медіа  комунікацію, зосереджується на 

конкретних жанрах медіатекстів. Значний внесок у розвиток  медіалінгвісики  

зробили А. Белл (1996), Т. Г. Добросклонська (2000, 2008), О. М. Палієнко 

(2013), І. В. Рогозіна (2003), Г. Я. Солганик (2005), Н. В. Чичеріна (2007), 

та ін. При цьому все більше уваги приділяється взаємодії мови з іншими 

семіотичними моделями, особливо візуальною [6, c. 62]. 

Т. Г. Добросклонська виділяє чотири різновиди жанрів медіа-тексту: 

новини, інформаційна аналітика і коментар, текст-нарис, реклама [1, с. 59]; 

Л. Кройчик виокремлює такі жанри: оперативно-новинні, оперативно-

дослідницькі, дослідницько-новинні, дослідницькі, дослідницько-образні [3]; 

O. М. Палієнко визначає жанри медіа-текстів таким чином: інформаційні, 

аналітичні, художньо-публіцистичні, рекламні [4]. Усі згадані класифікації 

мають спільні риси. Наприклад, оперативно-новинний жанр у Л. Кройчик за 

своїм призначенням (інформування) збігається з жанром новин за 

Т. Г. Добросклонською й інформаційним за О. М. Палієнко. 
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На особливу увагу заслуговує лінгвопрагматичний підхід до 

дослідження медіатекстів, який фокусується на дослідженні впливу текстів 

медіа на цільову аудиторію, а також способах реалізації такого впливу.У 

цьому контексті медіатекст розглядається як складна поліфункціональна 

система, спрямована на реалізацію певних прагматичних цілей. Медіатекст 

визначають як різновид текста, розрахованого на масову аудиторію, яких 

характеризується поєднанням вербальних та медійних одиниць та особливим 

типом автора, а також має виражену прагматичну спрямованість [5, c. 376].  

Комунікативна подія як один з центральних компонентів комунікативної 

ситуації, що відображається у мас-медіа, впливає на формування системи 

цінностей адресанта, його світобачення, упереджень та стереотипів. 

Журналістський текст є «авторським», навіть якщо цей автор колективний, 

причому інформація інтерпретується відповідно до тієї системи цінностей, 

якою володіє автор. Оцінність та емотивність є важливими факторами 

масово- інформаційного дискурсу, що маніпулює колективною свідомістю [2, 

c. 222]. Цей вплив адресант медіатексту реалізує шляхом використання 

певних мовленнєвих актів або їх поєднань у текстах ЗМІ відповідного жанру. 

Аналіз медіатекстів, базується на фундаментальних дослідженнях у 

сфері лінгвістичної прагматики, представниками якої є Дж. Л. Остін (1986), 

Дж. Р. Серль (1986), Е. Ф. Ґонґало (2011), І. П. Сусов (2009), 

Г. Г. Матвєєва (2013), Г. Г. Почепцов (1981), Д. Вундерліх (1976) та ін. 

Мовленнєвий акт як базове поняття прагматики найчастіше характеризують 

за ілокутивною функцією, тобто наміром щодо його реалізації. Результат 

здійснення цього наміру (перлокуція) залежить від успішності реалізації 

мовленнєвого акту. 

Періодичні інтернет-видання, які є розповсюдженими у цілому світі, 

відрізняються різноманітністю форм: усна, письмова та електронна. Розвиток 

технології «мультимедія» значною мірою змінює традиційне уявлення про 

текст. Деякі автори вважають, що відношення логічного та емоційного, 

книжного та розмовного в тексті масової інформації залежить від 

співвідношення експресії та стандарту. Безумовно, потрібно враховувати й 

те, що головними функціями всіх ЗМІ (радіо, ТБ, преси) є інформування та 

вплив. Одиницею аналізу періодичних інтернет-видань може виступати 

інформативне висловлювання, що може бути зрозумілим в різних 

семантичних структурах, при цьому воно має в собі деяку інтригу, та не 

залежить від своєї протяжності (тобто текст). Періодичні інтернет-видання 

розглядаються як сукупність мовленнєвих дій, здійснюваних для досягнення 

певної комунікативної мети. Прагматичний намір автора виявляється у 

різних композиційно-мовленнєвих формах (повідомлення, опис, міркування). 

Під час перекладу періодичних інтернет-видань слід зважати на те, що 

прагматичний потенціал тексту є результатом вибору автором змісту 

повідомлення та способу його мовного вираження. У відповідності зі своїм 

комунікативним наміром автор відбирає для передачі інформації мовні 

одиниці, що мають необхідне значення, як предметно-логічне, так і 

конотативне. 
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Під час перекладу текстів сайтів новин (зокрема BBC чи CNN) 

перекладач вдається до трансформацій, як на граматичному, так і на 

семантичному рівні. Адже, для створення адекватного перекладу, потрібно 

підібрати відповідний еквівалент, як з лексичного, так й з граматичного 

погляду. 

Основним завданням перекладача є досягнення семантичної 

еквівалентності вихідного тексту і тексту перекладу. Для цього необхідні 

різноманітні перекладацькі перетворення, а на рівні компонентної 

еквівалентності − трансформації, що зачіпають граматичну структуру 

висловлювання. Відмінності в структурах висхідної та мови перекладу 

змушують перекладача використовувати різні трансформації. 

Медіатекст, як продукт ЗМІ, направлений на здійснення певної 

прагматичної цілі, яка може варіюватися залежно від жанрової специфіки 

тексту. Залежно від функцій мовленнєвих актів у різних жанрах англомовних 

та україномовних медіатекстів було виявлено, що в медіатекстах 

інформаційного жанру, таких як новини, репортаж, інформаційне інтерв‘ю 

та ін., переважає використання репрезентативів. 

Список використаних джерел: 

1. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к 

изучению языка СМИ: современная английская медиаречь : 

учеб. пособ. Москва: Флинта : Наука, 2008. 264 с. 

2. Коростова С. В. Категория эмотивности в современном 

медиапространствеРазвитие русскоязычного медиапространства: 

коммуникационные и этические проблемы : материалы научно-

практической конференции (26-27 апреля 2013 г.). М.: АПК и ППРО, 

2013.C. 221–229. 

3. Кройчик Л. Система журналистских жанров/ Основы творческой 

деятельности журналиста [Под ред. С. Г. Корконосенко]. СПб., 2000.  

С. 125–168. 

4. Палиенко А. М. Типология медиатекстов [Електронний ресурс], 2013. 

Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pfto_2013_28_43.pdf 

5. Стеценко Н. М. О соотношении понятий текст – медиатекст – 

медиадискурс. Ученые записки Таврического нац. ун-та им. 

В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”.  

2011.  Т.24 (63).  No 4.  Ч. 2.  С. 372–378. 

6. Thorpe N. Migrant crisis: Athens shelter for some, despair for others 

[Електронний ресурс]. BBC. 2015. Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-35071115. 

 

 

Юлія Головчук  

Науковий керівник: Нечипоренко В.О., к.філол.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ЕТИКЕТНІ МОВЛЕННЄВІ СТЕРЕОТИПИ У СПОНУКАЛЬНИХ 

ДИСКУРСИВНИХ АКТАХ 

http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pfto_2013_28_43.pdf


 106 

У спонукальних дискурсивних актах виражається волевиявлення 

мовця, адресоване слухачеві щодо виконання певних дій. Удаючись до 

спонукання, адресант впливає на мислення, свідомість співрозмовника, 

прагне викликати в нього відповідні емоції, почуття, бажання щось зробити, 

або, навпаки, запобігає виконанню дії [1, c. 17]. Спонукальні дискурсивні 

акти реалізуються категоричними мовленнєвими акт-директивами, які 

відображають високий ступінь впливу на адресата і вимагають обов‘язкового 

виконання (наказ, вимога, вказівка, заборона), та некатегоричними 

мовленнєвими актами, що дають адресатові свободу в ухваленні рішення 

(порада/рекомендація, прохання, запрошення). 

З-поміж категоричних мовленнєвих актів для усного американського 

науково-академічного дискурсу характерне вживання насамперед вказівок, 

виражених прямими директивами (ін‘юнктивами). Наприклад, викладач 

спонукає аудиторію розглянути різноманітність видів, подумати про 

ландшафт та проблеми охорони навколишнього середовища, тобто виконати 

певні дії: 

Look at multiple species, think about the landscape, think about 

conservation issues from a much larger perspective, and including human 

interests, because without getting human interests into the picture, you can never 

resolve most conservation issues. Very quickly I would like somebody to remind us 

of what relative dating is and actually, what it is that it accomplishes. 

Поради найбільш поширені серед некатегоричних спонукальних 

мовленнєвих актів, що вживаються у науково-академічному дискурсі. Такі 

висловлення спонукають адресата до дії, підказують можливі рішення 

проблеми, спрямовують на правильну думку або вчинок, переконують, а 

інколи й застерігають чи попереджають. Отже, порада – це пропозиція-

спонукання до дії, яка з погляду мовця є доцільною та корисною для адресата 

[2, c. 14]. 

Вираження поради може вводитися стереотипними запитаннями, які 

починаються зі слів why don‟t you …, модальними дієсловами can, could, may, 

might, should, need, must; дієсловами вираження поради, рекомендації і 

заохочення advise, recommend, suggest, encourage та стереотипними 

конструкціями типу you‟d better, it would be better, you‟d rather, rather, be sure 

to (take a look at), it is useful. Наприклад: So be sure to take a look at the Taylor 

section on tools, on the various tools and imagine them being used on this stuff. So 

you now can prepare very powerful arguments against that idea.  

У цьому прикладі викладач заохочує студентів розділитися на 

підгрупи. Для того, щоб не здатися надто наполегливим і нав‘язливим, 

адресант висловлює рекомендацію у завуальованій формі, вживаючи 

непрямий директив у формі питального речення.  

Well I think personally you should go to the British Museum and tell us what 

you think of it. 

Поданий фрагмент демонструє рекомендацію для студентів відвідати 

Британський музей. Порада вводиться за допомогою фрази I think, яка 

підкреслює суб‘єктивність думки адресата і тим самим знижує 
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категоричність самої рекомендації, вираженої директивом із модальним 

дієсловом should. 

We also have some metal spatulas, it doesn't matter. As a matter of fact, I 

recommend you use these, because it gives you a better cut and they're lighter. It's 

easier to control the cut.  

Ця порада виражена прямим директивом за допомогою 

перформативного дієслова recommend, яке підкреслює наявність можливості 

щось зробити. Крім дієслів, можуть також використовуватися похідні від них 

іменники advice, recommendation, suggestion: 

In your case my suggestion is to look at community colleges in the area to 

see if there's an opportunity.  

So that means you need to select a dependent variable and you need to select 

a few child-level variables and a few school-level variables. Um... I would 

encourage you not to select a huge number of these, basically one or two. 

У наведеному прикладі викладач рекомендує студентам не вибирати 

велику кількість змінних для обчислень. Турбота про студентів у мовленні 

виражена стереотипним зворотом I would encourage you. 

Таким чином, спонукальні дискурсивні акти в американському 

науково-академічному дискурсі складаються переважно з експліцитних 

директивних мовних актів, що містять показники перформативності і 

спрямовані на заохочення до здійснення розумових операцій або навчальних 

дій. Ненав‘язливий характер спонукання та уникнення тиску на 

співрозмовника забезпечується вживанням непрямих директивів. 
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У вирі кардинальних змін (політичних, соціальних, економічних) 

відбувається моральне зубожіння, зниження значущості моральних норм, 

ідей, принципів, зниження рівня моральної культури. Проблема морально-

етичного виховання молоді на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства є дуже актуальною і потребує подальшого вивчення.  

Аналіз наукової літератури показує, що проблема професійного 

становлення особистості знаходить своє вирішення шляхом приділення уваги 

розвитку культури особистості, її духовного світу, який розглядається як 

багатство інтелектуального, морального й емоційного потенціалу 

особистості. Багатогранні аспекти морально-етичного виховання особистості 

знайшли своє відображення у працях філософів М.Бердяєва, Г.Сковороди, 

І.Франка, педагогів Х.Алчевської, Г.Ващенка, Я.Коменського, 

В.Сухомлинського, К.Ушинського, сучасних вчених Ю.Бабанського, І.Беха, 

Н.Волошиної, А.Капської, Є.Пасічника, М.Стельмаховича, Б.Степанишина.  

Кожна доба будь-якого історичного періоду викликає до життя ті чи 

інші соціальні ідеали, породжує нові форми громадянського життя, нові 

ідейні течії, які відбиваються у змісті діяльності школі, завданнях виховання 

зростаючої особистості. Школа та виховання мають функціонувати 

відповідно до потреб своєї країни, нації. Головною запорукою процвітання 

держави є морально-етичне виховання молоді, частина якої щороку 

поповнює лави службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, 

суспільне життя, етико-моральні засади. Щоб ці реформи не призводили до 

краху, морально-етичне виховання повинно супроводжувати молодь 

впродовж всього їхнього шкільного й студентського життя. Можна багато 

говорити про виховання молоді як абстрактної маси, але ті пафосні розмови 

ні до чого не призведуть. Система навчання є стратегічно важливою сферою 

людської діяльності, проте вона не повинна зводитись виключно до передачі 

знань, а виконувати функції формування особистісних якостей студентів. У 

моральній поведінці особистості виявляється і зовнішня, і внутрішня 

саморегуляція. Тому саме завдяки моральному вихованню перебудовується 

сама людська особистість відповідно до моральних цінностей, які 

віддзеркалюють суспільні відносини, правила та норми поведінки людей.  

В.О.Сухомлинський вказував, звертаючись до кожного з нас: „Ти живеш 

серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання 

позначається на людях, що тебе оточують‖. Майбутній спеціаліст – 

випускник педагогічного закладу, повинен володіти системою морально – 

етичних якостей необхідних для успішної професійної діяльності: 

гуманність, доброта, чесність, працелюбність, повага до батьків, людей 

взагалі, чуйність, милосердя, дисциплінованість, совісність, доброзичливість, 

національна гідність, скромність, справедливість, почуття колективізму, 

інтелігентність, почуття патріотизму, інтернаціоналізму, материнства, 

екологічна і правова культура. На сучасному етапі розбудови української 

держави важливого значення набуває формування почуття патріотизму, 

національної самосвідомості студентської молоді як запоруки її активної 

участі в соціально-економічній діяльності. Тому навчально-виховний процес 
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у ВНЗ необхідно вибудовувати таким чином, щоб пробудити у студентів 

національні почуття, виховати в них повагу і любов до свого народу, 

формувати суспільно значущі особистісні риси громадянина України [1]. 

Особливу відповідальність за виховання молодого покоління мають взяти на 

себе засоби масової інформації. На сьогоднішній день вони відіграють 

найбільшу роль в формуванні дитячої свідомості. Тому, на нашу думку, вони 

мають нести позитивну інформацію, яка створювала б позитивний настрій, 

віру в світле майбутнє і впевненість в завтрашньому дні, а також 

популяризацію української мови, як єдиної державної. Без мови немає нації, 

без нації немає держави. Органи державної влади повинні розробити 

рекомендації щодо посилення патріотичної спрямованості програм 

радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової 

інформації, активно протидіяти фактам, що фальсифікують історію України 

та її сьогодення, не допускати до ефіру матеріали, які паплюжать честь і 

гідність держави та її символів. Важливим чинником формування моральної 

самосвідомості є родинне виховання – це природна і постійно діюча ланка 

виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя.  

Найефективнішим методом формування у студентів необхідних 

етичних якостей є особистий приклад викладача. Важливо також враховувати 

й те, що основи професійної етики формуються у професійній діяльності, у 

безпосередньому контакті з професією. Тому керівники виробничої практики 

мають звертати увагу студентів на дотримання етичних норм, яких 

дотримуються в школах, та давати оцінку відхиленням від цих норм. 

Висновки… Отже, ефективність морального виховання студентів визначають 

такі чинники: створення у вищому навчальному закладі психологічного 

клімату поваги до моральних норм, правил людського співжиття; 

відповідність змісту морального виховання його меті й рівню морального 

розвитку студентів, особливостей їх майбутнього фаху; своєчасне 

виправлення неправильної поведінки; підтвердження декларованих 

педагогами моральних принципів їх моральною практикою, яка б відповідала 

найвищим критеріям моральності.    
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ОСНОВНІ ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ 

ТЕКСТІВ МАЛОГО ПРОЗОВОГО ЖАНРУ  

НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДАНЬ О. ГЕНРІ 

В даний час в лінгвістиці спостерігається підвищений інтерес до 

проблем перекладу, оскільки переклад дозволяє не тільки виявити подібності 

та відмінності мов, а й визначити семантичні, стилістичні та культурні 

особливості мовних одиниць як вихідної мови, так і мови перекладу. 

«Переказ може вважатися відмінним, заслуговувати всяких похвал, якщо 

в ньому передано найголовніше: художня індивідуальність перекладу автора 

у всій своєрідності його стилю»,  справедливо зазначав К. Чуковський, 

кажучи про переведення як про високе мистецтво [7, с. 19]. Зображення 

особистості письменника в мові його творів і називається його 

індивідуальним стилем, тому при перекладі важливо не спотворити цей 

стиль, не перетворити його автопортрет в автопортрет перекладача. 

Переклад як практична діяльність налічує багатовікову історію. За 

довгий період часу створювалося і спростовувалося безліч теорій про 

переклад, формулювався ряд визначень даного терміну. Втім безперечним 

здається визначення основного завдання перекладу як – досягнення 

максимальної адекватності перекладного тексту при збереженні його 

комунікативної функції. Адже неточна або неповна передача змісту 

оригіналу перешкоджає виконанню суспільної функції перекладу: зробити 

думки автора доступними членам іншого мовного колективу [1, с. 7]. 

Відштовхуючись від цієї думки, можна з достатньою впевненістю сказати, 

що головну мету, що стоїть перед перекладачем при роботі з текстом 

становить – вибір необхідних та доречних перекладацьких трансформацій.  

Під перекладацькими трансформаціями прийнято розуміти процес зміни 

компонентів вихідного тексту, перебудова структурного змісту, заміна 

окремих мовних одиниць іншими, еквівалентними за змістом тощо. Питання 

про сутність і релевантність перекладацьких трансформацій вже тривалий 

час перебуває у полі зору багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. 

В.Комісаров, наприклад, характеризував процес перекладу як міжмовну 

трансформацію: «термін «процес»  стосовно перекладу розуміється нами в 

лінгвістичному сенсі, тобто, як певного виду мовне, точніше, міжмовне 

перетворення або трансформація тексту однією мовою в текст іншою мовою» 

[5, с. 5]. 

Необхідність перекладацьких перетворень полягає в тому, щоб уникнути 

проблеми буквалізму, яка перешкоджає створенню адекватного в 

семантичному та структурному змісті еквіваленту вихідного тексту. 
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За допомогою вживання певних трансформацій виникає можливість 

створити текст у площині мови, яка, дорівнює змісту оригіналу, але не 

повторює його стилістично, морфологічно й граматично. Це аж ніяк не 

означає, що в перекладі не повинна бути витримана структурна 

еквівалентність первинного тексту – як було зазначено раніше, завдання 

перекладу полягає в передачі змісту тексту, з допустимими відхиленнями від 

змісту оригіналу, але з дотриманням його максимально можливої близькості 

до першоджерела. 

Варто також зазначити, що не можна зловживати перекладацькими 

трансформаціями – існує ризик допущення привілеїв і «перенасичення» 

тексту зайвою інформацією. Будь-які перетворення мають відбуватися згідно 

з узуальними нормами мови, що забезпечують адекватність перекладу. 

Співвідносно різним ступеням еквівалентності тексту, який перекладають, 

автори виділяють кілька типів перекладацьких трансформацій: 

• стилістичні; 

• граматичні (морфологічні, синтаксичні); 

• лексичні; 

• семантичні [5, c. 12]. 

Порівняльний аналіз перекладів виявляє чимало випадків розбіжності 

лексичних, семантичних, граматичних і стилістичних особливостей 

оригіналу і перекладу (втрата образності, відмова від передачі гри слів, 

переклад нейтрального слова більш експресивним і навпаки). Подібні 

розбіжності можуть зумовлюватися відмінностями в наборах відповідних 

одиниць в мові-джерелі й мові перекладу, необхідністю забезпечити 

еквівалентність на найнижчому рівні, прагматичність завдань 

перекладацького акту та іншими причинами. Переклад англомовних  текстів 

малого прозового жанру  на прикладі оповідань О. Генрі має істотний внесок 

у розвиток і зміцнення міжкультурної комунікації та діалогу культур між 

представниками різних країн і національностей [6, с. 118]. 

Якщо долучитися до конкретних прикладів перекладу, то доречно 

дослідити творчість відомого американського письменника О. Генрі, художні 

твори якого неодноразово привертали увагу перекладачів. Творчість О. Генрі 

розглядалася як з літературознавчих, так і з лінгвістичних позицій. В окремих 

дисертаційних дослідженнях зроблено цікаві спостереження та висновки, що 

розкривають багато творчих особливостей стиля письменника [1, с. 24]. 

О. Генрі по праву можна назвати чудовим майстром короткого 

оповідання. В основі сюжетів його новел – парадоксальні ситуації, які автор 

закінчує  несподіваним щасливим кінцем. З метою досягнення сатирико-

гумористичного ефекту у своїй художній творчості О. Генрі активно 

розширює норми літературної мови, прагне показати все різноманіття 

дійсності, змішуючи різні лексичні пласти мови. У мові його новел нерідко 

зустрічається вживання елементів розмовної мови, коллоквіалізмів, 

сленгізмів та ін. 

Так, в новелах О. Генрі широко використовує розмовну лексику і 

сленгізми: the lying wretches (досл. брехливі негідники) – негідники, darned 
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old snoozer (досл. чортів старий соня) – соня нещасний, that pays him соме on 

account (досл. платить трохи по рахунку) – поквитатися, old (досл. старий) – 

дідуган, knock off (досл. перепочити) – відпочинемо, spend some of this idle 

money (досл. витратили вільні гроші) – спустили зайві грошенята, swindle 

(досл. обманювати) – займатися обдурюванням, grafter (досл. шахрай) – 

спритник і пройдисвіт, sucker (досл. шмаркач) – простак, skin (досл. 

обдирати) – оббирати, metr opolitan hayseed (досл. міський провінціал) – 

столичні дурні. У представлених прикладах знижений регістр в перекладі 

збережений не завжди [2]. 

Як бачимо, основним завданням художнього перекладу є породження 

мовою перекладу мовного твору, здатного надавати художньо-естетичний 

вплив на читача або слухача. При комунікативному прирівнюванні 

висловлювань двох мов функціонально-стилістична тотожність 

співвіднесених одиниць є важливою, але не єдиним фактором, що визначає 

вибір мовних засобів. 
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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ГРАФОНІВ У РУСЛІ СУЧАСНИХ 

НАУКОВИХ ПАРАДИГМ 

У мовознавчих дослідженнях явище фонографічної стилізації має 

достатнє теоретичне вивчення (О.В. Александрова, С.С. Беркнер, 

М.М. Кулікова, В.О. Кухаренко, А.О. Статівка, D.Crystal). Фонографічні 

стилізації (інший термін, запропонований В. Кухаренко – «графон») 
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розглядаються як потужний стилістичний прийом для створення 

характерного образа персонажа. Під графоном ми розуміємо стилістично 

значиме відхилення від графічного стандарту чи орфографічної норми, що 

створює ефект автентичності й достовірності позначення індивідуальних чи 

діалектних порушень фонетичної норми [5, с. 6]. Іншими словами, графон є 

виразником різноманітних типів вимови. Деформація плану вираження 

мовного знаку (графічного зображення або форми), до якого вдаються автори 

творів, має на меті акцентування на певних рисах героя (соціальному статусі, 

територіальній віднесеності, походженні, вікових ознаках, фізичному чи 

психічному станах тощо). 

Варто зупинитися і на тому, що використання терміну «графон» не є 

безпроблемним, що іноді призводить до термінологічної плутанини. Зокрема 

в працях зустрічаємо такі металінгвістичні одиниці, як: «фонографічний 

стилістичний засіб» (М.Н Кулікова), «фонографічна аномалія» (О.В. Ребрій), 

графічний засіб виразності (Л.Б. Пацель), «графо-стилістичний прийом» 

(М.П. Брандес), «графічна оказіональність (С.В. Ільясова), «accent stylization / 

simulation» (D. Crystal), «phonological deviation» (G. Leech). 

Залишаючи поза межами нашої роботи дискусійні питання щодо 

синонімічності наведених термінів та правомірності їхнього вживання, і 

схиляючись до використання металінгвістичної одиниці «графон», 

зупинимося на короткій типологізації досліджуваного явища. Звертаючись до 

робіт А.О. Статівки та враховуючи проведений нею критичний аналіз 

існуючих класифікацій, визначимо наступне.  

Відомі типології графонів засновані на різноаспектних критеріях, 

найпотужнішими з яких є: тип фонетичного варіювання та функціональне 

призначення. 

Явище фонетичного варіювання, яке пояснюється індивідуальними та 

соціальними відхиленнями від нормативної вимови, на письмі передається 

порушенням орфографічних норм. Найпоширенішими підвидами зазначеного 

варіювання визнають наступні: 1)  редукція голосних: give me – gimme; 

2) опущення та/або заміна приголосних: could have been – could „o; 

3)  варіювання голосних і приголосних: darling – dulin‟, everything – eve 

„thin, somewhat – summut. 

Типологія графонів, заснована на функціональному підході, охоплює: 

1) територіальні діалекти, напр.: Nawsuh = no, Sir, de = the, ter= to, Ah=I, 

gittin‟ mah‟ied=getting married, w‟en=when, „bout=about; 2) соціальні 

діалекти (соціолекти), напр.: Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, deah. Theres 

menners f' yer! Te-oo banches o voylets trod into the mad. Ow, eez ye-ooa san, is 

e? Wal, fewd dan y' deooty bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a 

pore gel's flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f'them? (Shaw B., 

Pygmalion); 3) іноземний акцент, напр.: “Velcome, velcome Tchooge,” – said 

the elder of the party, with a strong German accent. “Miss Petsy vill owe me a 

kiss.” (Cooper F., Pioneers); 4) хворобливий стан; 5) дитяче мовлення. 

Отже, проаналізовані підходи до типологізації графонів, які спираються 

на явище фонетичної варіативності та функціональному підході, є основою 
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для подальших досліджень у виділеній проблематиці саме в аспекті 

перекладознавства. Визначення типу, до якого належить графон, значною 

мірою полегшує пошук перекладацьких рішень щодо адекватного 

відтворення графонів в українському перекладі. 
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КОМПЛІМЕНТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКУРСИВНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ  

 «Ввічливість нічого не коштує, але приносить багато,» – казала 

англійська письменниця Марі Монтегю, і вона вочевидь має рацію. У 

сучасному світі дотримання норм ввічливості є дуже важливим морально-

етичним питанням, бо окрім цієї складової, у спілкуванні між людьми 

існують такі речі як грубість, хамство, маніпуляції та інші прояви 

некоректної поведінки, що аж ніяк не сприяють досягненню порозуміння під 

час спілкування. Як показує практика, це дійсно нічого не вартує. Адже, бути 

ввічливим і привітним набагато приємніше як для власного духовного стану, 

http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0113962.pdf
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так і безпосередньо для співрозмовника. Ввічливість є протиотрутою мові 

ненависті, тероризму, зневазі людської гідності. Вона є ціннішим надбанням 

людства, аніж будь-які матеріальні блага.  

Метою нашого дослідження є дослідження сутності компліменту як 

форми реалізації ввічливості. 

Різні науковці визначають комплімент за своїм певним баченням. 

Зокрема, Жанет Голмз трактує комплімент як особливий мовленнєвий акт, 

що експліцитно або імпліцитно передає довіру до іншого співрозмовника, 

зазвичай до когось певного, яка висловлює захоплення  його / її добрими 

намірами, рисами, вміння і т.д, що позитивно оцінюються мовцем і слухачем 

[2]. Загалом, компліментом вважають схвальне висловлення людини на 

адресу іншої людини, яке вербалізується у процесі їх безпосереднього чи 

опосередкованого спілкування.  

Компліменти виконують низку комунікативних функцій: 

1) позначають захоплення або схвалення чогось, або ж когось;  

2) показують нашу довіру та гарну думку про когось; 

3) означають похвалу, або ж кращі побажання, привітання, вибачення; 

4) підтримують чи розпочинають розмову; 

5) захищають особу в ситуаціях, що загрожують втратою «обличчя», зокрема 

під час критики чи висловлення прохань;   

5) нав‘язують певну модель мислення або поведінки. 

За іншим джерелом, компліменти розрізняються подібним чином: 

1) вони можуть виражати похвалу, захоплення, або вітання;  

2) формальний акт ввічливості, люб‘язності або поваги; 

3) можуть бути гарними побажаннями та відношенням.  

З вище поданих визначень ми можемо побачити деякі принципи, що 

позначають комплімент: 

1) це ввічливий мовленнєвий акт;  
2) виражений експліцитно чи імпліцитно, але з обов‘язковим 

розпізнаванням його ілокутивних та перлокутивних якостей адресатом 

висловлення; 

3) він може бути висловлений лише стосовно іншого референту і ніколи 
не з‘являється у акті самореференції. 

Найбільш розповсюджені теми компліменту можуть класифікуватись на 

3 категорії, в основі яких лежать семантичні характеристики  компліменту:  

1) зовнішність / володіння чимось; 
2) діяльність, навички, таланти; 
3) особистісні риси [1; 3].  

Згідно дослідження J. Manes і  N. Wolfson, існують 9 категорій з точки зору 

структури речення, які були знайдені у компліментах: 

NP ( noun phrase) - іменникове словосполучення  

ADJ (adjective) – прикметник  

PRO (pronoun) – займенник  

V (verb) – дієслово  

ADV (adverb) – прислівник, тощо [ 3]. . 
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З власного бачення R. K. Herbert [1] компліменти можуть бути розподілені на 

3 типи зважаючи на точку зору власного фокусу: 

1) 1-ша особа ( Я люблю твої очі ); 

2) 2-га особа ( Твої очі гарні ); 

3) 3-тя особа ( Гарні очі ). 

Як бачимо, 1-ша та 2-га особи персоналізовані, а 3-тя безособова. 

У різних ситуаціях значення та функції суттєво варіюють. В загальному, 

вони завжди використовуються як стратегія ввічливості, щоб змусити інших 

почувати комфортно та підтримати розвиток комунікативної події. 

Список використаних джерел: 

1. Herbert R. K. Sex-based differences in compliment behavior. Language in 

Society, 1990, 19, рр. 201-224. 

2. Holmes J. Paying Compliments: A Sex-Preferential Politeness Strategy. Journal 

of Pragmatics, 1988, 12, рр. 445-465. 

3. Manes J., Wolfson N. The compliment formula. Conversational Routine: 

Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Іноземна мова служить містком між культурами різних народів і робить 

можливим обмін духовними цінностями. Більш того, без іноземної мови 

неможливі економічні, політичні й культурні відносини між країнами . 

Навчання іноземним мовам має діючий характер, оскільки мовне 

спілкування здійснюється за допомогою мовної діяльності, яка, у свою 

чергу, слугує для вирішення завдань продуктивної людської діяльності в 

умовах «соціальної взаємодії» людей. На заняттях студенти, які є 

учасниками спілкування, намагаються вирішити реальні та уявні завдання 

спільної діяльності за допомогою іноземної мови.  

На думку Н. Коник, відкриває більш широкі можливості для оптимізації 

процесу навчання й досягнення основної мети – навчити студентів читати 

оригінальну літературу з фаху та висловлювати власні думки з приводу 

питань професійного характеру. Це дозволить майбутнім спеціалістам 

спілкуватися іноземною мовою і дасть більше можливостей для підвищення 

їхнього професійного рівня.   

У реальному житті вивчення іноземної мови передбачає 

комунікативність та здатність до спонтанного, у тому числі професійного, 

спілкування. Для того, щоб створити мовленнєву ситуацію, треба 

сформувати відповідні умови. Цей вид роботи можливий тільки на етапі 

закріплення матеріалу. При вивченні текстів з побутової та краєзнавчої 
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тематики можливості використання мовленнєвих ситуацій великі. Можливо 

також задавати та створювати численні мовленнєві ситуації з тематики 

студентського життя, оскільки всі ці теми знайомі студентам. Інша справа – 

майбутня професія. 

Якщо іноземну мову вивчають на перших–других курсах немовних 

ВНЗ, ми не можемо казати про професійну обізнаність студентів, оскільки 

спеціальні дисципліни вивчаються на старших курсах.  

Мовленнєва здатність у рідній мові має чотири рівні:  

1) інформаційний;  

2) синтаксичний;  

3) лексичний; 

4) звуковий. 

 Це – процес природного освоєння мовлення. Вивчаючи іноземну мову, 

людина внутрішньо намагається дотримуватися природного способу 

вивчення мови. У нашому ж випадку перший рівень випадає.  

Студентам пропонуються ситуації й даються завдання, щоб спонукати 

їх використовувати накопичений лексичний і граматичний матеріал з певної 

теми. Оскільки іноземна мова є засобом обміну інформацією, то тематичні 

тексти, діалоги, телепередачі з актуальних питань, кінофільми як навчальні, 

так і художні та документальні, інформація, що міститься в мережі Інтернет, 

повинні містити і містять інформацію, за допомогою якої реалізується 

комплексна мета навчання іноземної мови на цьому етапі навчання.  

Ефективність навчання іноземної мови студентів немовних 

спеціальностей досягається за допомогою застосування різних форм і 

способів проблемного навчання, уведенням системної організації 

індивідуально-диференційованого спілкування, при якому одночасно 

передбачаються варіації вмісту й дозування ступеня складності навчальних 

завдань. Особливе значення надається формуванню лексичних навичок, 

оскільки в якості першочергового висувається завдання формування та 

розширення словникового запасу ділової та розмовної спрямованості. 

Велика увага приділяється роботі з термінологією, бо без знання термінів 

спілкування іноземною мовою й вирішення будь-яких професійних і 

побутових питань буде просто неможливим.  

Комплексні цілі навчання іноземної мови як засобу спілкування 

студентів немовних спеціальностей сприяють навчанню власне спілкуванню: 

офіційно-діловому, професійно-спрямованому, неофіційно діловому, 

повсякденному.  

Ми вважаємо, що основними теоретичними положеннями навчання 

іншомовного спілкування є:  

- необхідність реалізації комунікативної технології формування навичок і 

вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності;  

- обов‘язкове використання комплексного навчання всім видам мовленнєвої 

діяльності;  

- урахування індивідуальних інтересів і особливостей студентів, а також 

урахування різних дій, кроків або прийомів виконання діяльності, що 
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використовуються студентами з метою підвищення ефективності засвоєння 

матеріалу;  

- обов‘язкове використання справді комунікативних завдань, що сприяють 

формуванню вмінь спілкування, і режимів роботи, адекватних умовам 

реальної комунікації.  

Навчання іноземної мови для професійного спілкування забезпечує 

розвиток особистісного потенціалу студентів. Ця особливість змісту 

навчання випливає з вимоги їхньої мотивації. У численних дослідженнях 

встановлено, що у сфері професійної мотивації найважливіше місце 

належить позитивному ставленню до професії, оскільки цей мотив 

пов‘язаний із кінцевими цілями навчання.  

Вивчення мови – процес, безумовно, творчий і пізнавальний, проте 

чомусь найчастіше студенти не досягають поставлених цілей у навчанні, і 

скоро їм набридає й сама мова, і культура, і навчання взагалі. Тому зміст 

навчання повинен відповідати інтересам і потребам студентів. Ця 

особливість змісту навчання іноземної мови проявляється, передусім, у 

моделі фахівця, до якої включені професійні знання, навички та вміння 

здійснення професійної діяльності, складові кваліфікаційні вимоги до 

фахівця. Таким чином, модель фахівця виступає як результат засвоєння 

змісту навчання взагалі та змісту навчання іноземної мови зокрема. Оскільки 

ефективне професійне спілкування в межах міжнародного співробітництва 

неможливо без знань, а також навичок і вмінь у галузі технічних і 

спеціальних дисциплін та вміння спілкуватися не тільки рідною мовою, але й 

іноземною.   

Безумовно, перелічені вище знання, навички та вміння здійснення 

професійної діяльності є лише незначною частиною знань, а також навичок і 

вмінь, що формуються у процесі навчання іншомовного професійного 

спілкування. Проте їх урахування дозволяє більш чітко визначити цілі 

навчання іноземній мові майбутніх фахівців, а також раціонально відібрати 

зміст навчання, що враховує комунікативні потреби студентів цих 

спеціальностей. Навчання іноземній мові для професійного спілкування 

служить показником якісних і кількісних характеристик рівня 

комунікативної компетенції як підсумку навчання мови студентів немовних 

спеціальностей.  

Отже, ми вважаємо, що іноземна мова для професійного спілкування 

допомагає розвиткові студента, його професійній орієнтації. Вона має 

великий виховний, освітній і розвиваючий потенціал. Усе це здатне 

забезпечити вирішення завдань, що стоять перед викладачем і студентами в 

межах профільно-орієнтованого навчання іноземної мови. 
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КОМПОНЕНТОМ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ХАРАКТЕР 

Кожна мова багата на образні висловлювання, ідіоми, прислів‘я та 

приказки. Деякі вчені, зокрема О.І. Смірніцький, вважають, що фразеологічні 

одиниці є своєрідними прикрасами мови, і що можна чудово говорити тією 

чи іншою мовою, абсолютно не користуючись у своєму мовленні ідіомами 

[3, c. 128]. Проте, якщо така бідність мови припустима на початковій стадії 

оволодіння мовою, то більш повне її вивчення немислиме без хорошого 

знання фразеології, яка робить мову яскравою, образною, національно-

самобутньою. 

Фразеологізми акумулюють соціально-історичну, інтелектуальну та 

емоційну інформацію конкретно національного характеру та передають 

народний досвід, оснований на багатовікових спостереженнях [1, c. 48]. До їх 

складу часто входять числівники, а також інші лексичні засоби вираження 

кількості.  

Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які сприймаються, як єдине 

ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні [4, c. 56].  

Фразеологізм – неподільне, стійке словосполучення, яке можна замінити 

синонімічним словом. У реченні фразеологізм – це один член речення. 

Значення фразеологізму не передається значенням слів, що входять до складу 

фразеологізму. Фразеологізм виразніший, емоційніший, ніж синонімічне 

слово.  

Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є класифікація 

фразеологізмів за ступенем злютованості їх компонентів, яку розробив 

французький мовознавець Ш. Балі і доповнив російський мовознавець В.В. 

Виноградов (1894-1969). 

За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні 

зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. Фразеологічні 

зрощення - семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не 

випливає зі значень їх компонентів. [5] Для того щоб виділити типологію 

фразеологізмів потрібно добре розуміти їх значення, наприклад:  

До фразеологізмів належать: 
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· мовні кліше і штампи: ринкові реформи, сфера обслуговування, мати 

велике значення 

· складені найменування: річ у собі, грудна жаба, білий гриб, Чорне 

море. 

· прислів‘я: Ранні пташки росу п‟ють, а пізні - слізки ллють. 

· приказки: купив хрону до лимону 

· крилаті вислови: Борітеся - поборете (Шевченко), Лиш боротись - 

значить жить (Франко). 

За частинами мови виділяють наступні типи фразеологізмів: 

· відіменникові: називають предмет чи явище (лиха година, біла ворона); 

· прикметникові: називають ознаки (кров з молоком, не в тім‟я битий); 

· дієслівні: демонструють дієвий аспект (товкти воду, накивати 

п‟ятами); 

· прислівникові: характеризують дію, стан, ознаку ( як на долоні, кров 

холоне в жилах); 

· вигукові: вказують на емоції (от тобі й на, цур тобі) [4, с. 68]. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики найбільш актуальним є 

питання щодо взаємодії культури та мови, і саме фразеологічні одиниці в 

цьому розумінні найбільш яскраво свідчать про специфіку картини світу того 

чи іншого етносу.  

Нумеральні фразеологізми не є виключенням. Так, в англійській мові 

ідея парності виражена словами couple, pair, span. Значення „те, що єднає 

двох‟ („that what unites two‟) надало основу для виникнення значення парності 

(„a union of two‟). [2] Наприклад, a thirty couple of hounds, two dozen eggs, a 

pair of leads, a pair of drawers. Набір числівників, що входить до складу 

фразеологізмів, не завжди співпадає в англійській, українській і російській 

мовах. Число сім дуже широко використовується у трьох мовах. Наприклад, 

in the seventh heaven, на сьомому небі; сім раз відмір, один відріж, один с 

сошкой – семеро с ложкой, семеро одного не ждут, сем бед, один ответ. [2].  

Подекуди фразеологізми в одній мові містять у своєму складі числівник, 

та в результаті перекладу на іншу мову цільовий фразеологізм вже не містить 

нумерального компонента. Крім того, у вихідній мові фразеологічна одиниця 

може містити один числівник, а при перекладі отримуємо інші нумеративи зі 

збереженням змісту фразеологізму: сім раз відмір – один відріж; measure 

twice but cut once.  

Інколи у процесі фразеологізації числівники втрачають семи 

нумеральності, і отримують значення невизначеної більшої, або меншої 

кількості [2]. При повному переосмисленні вони вказують на якісні 

характеристики предметів та явищ, або якісно нові факти: one over the eight – 

подвыпивший; a man of one book – спеціаліст у якійсь одній галузі; that is a 

good one! – какая ложь! тощо.  

Отже, фразеологізми з нумеральним компонентом є потужним 

кластером в межах фразеологічних сполучень будь-якої мови. Вони 

становлять особливий інтерес для перекладознавців та практиків перекладу, 

адже адекватність їх відтворення у перекладі передбачає достеменне знання 
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перекладачем цільової культури, соціальних норм, традицій та історії 

цільової мови для забезпечення еквівалентності перекладу. Перспективи 

подальших досліджень полягають у аналізі механізмів творення та перекладу  

фразеологізмів з нумеральним компонентом у різних типах текстів та 

усному мовленні. 
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ЛІНГВОСТИЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНОГО ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ 

Розвиток суспільства нерозривно пов‘язаний з перекладами, оскільки 

вони охоплюють усі сфери діяльності людей. Їх роль і значення 

варіюються в різні історичні моменти, їх рух характеризується відсутністю 

меж і часу. На сучасному етапі, коли відбуваються бурхливі зміни у 

суспільстві й світі, поряд із перекладами художньої літератури, яка завжди 

вважалася найкращим показником здобутку культури певної нації, 

набувають вагомості переклади спеціальної літератури (технічної, медичної, 

юридичної, економічної та ін.). Рухаючись від створювачів і виробників до 

користувачів по комунікаційних каналах та циркулюючи в середині й поза 

межами країн переклади утворюють певну сукупність – документний потік. 

Їх розподіленість у часі й просторі обумовлює здатність документного 

потоку перекладів відображати певний етап історичного розвитку 

взаємовідносин між країнами, а також кожної з них. 

Всебічний аналіз науково-дослідної та практичної діяльності фахівців 

багатьох країн світу свідчить про те, що нині накопичено достатній 

досвід багатоаспектного дослідження потоків перекладів різного масштабу. 

Зокрема, вивченню потоків перекладів творів окремих авторів в аспекті 

літературознавства присвячено публікації К. Вернер (бразильські автори 

М. Асіс, М. Андраде, Ж. Амаду, К. Ліспектор, П. Коельйо, П. Мелу) [5] 

та ін. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/13824/2/VseukrStud_20121v2_Sidorenko_T-Frazeolohichni_odynytsi_z_194.pdf
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Переклад осмислюється у дисертаційних дослідженнях переважно 

з позицій порівняльного літературознавства – О. Тетеріною [4]; 

перекладознавства – О. Бурда-Лассен [1]; філософії культури – К. Мальцевою 

[3]. 

О. Тетеріна вивчає переклад як складний міжлітературний феномен – 

наукову проблему в українській літературно-критичній думці  

ХІХ ст. – початку ХХ ст. Дослідниця визначає роль художнього перекладу в 

розвитку концепції національної літератури [4]. 

В етнопсихолінгвістичному аспекті перекладознавства О. Бурда-Лассен 

розглядає переклад як процес декодування ментальної ідентичності 

нації та обґрунтовує теоретичну модель діалектичної взаємозалежності між 

ментальною ідентичністю нації та стратегією перекладу [1]. 

З філософської точки зору К. Мальцевою проаналізовані проблеми 

перекладу, зумовлені породженням лакун через дистанцію між 

культурами, які впливають на адекватне розуміння тексту і можуть 

призводити до неможливості перекладу [3]. 

Теоретичні засади створення перекладу та його редагування, що 

базуються на узагальненні найважливіших теоретичних положень 

сучасного українського і зарубіжного перекладознавства та технології 

перекладацького процесу, висвітлено в публікації М. Зарицького «Переклад: 

створення та редагування». Автор також розкриває значення перекладу в 

середовищі ноосфери [2]. 

Феномен міжкультурної комунікації, як форми соціальної взаємодії, 

що входить до предметного поля нашого дослідження, розглядається 

різними галузями знання, зокрема, соціологією, культурологією, культурною 

антропологією, лінгвокраїнознавством, когнітивною лінгвістикою, 

етнолінгвістикою, етнопсихологію тощо. Виникнення поняття міжкультурної 

комунікації у середині ХХ ст. пов‘язують з іменами таких західних вчених як 

Е. Голл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, Д. Трагер, Л. Самовар. 

Узагальнюючи проаналізовані матеріали, серед малодослідженої 

проблематики виявлено: документознавчий аналіз та теоретичне 

обґрунтування терміна «переклад», вивчення основних етапів його життєвого 

циклу в системі документної комунікації; визначення сутності, процесів 

утворення та функціонування документного потоку перекладів. Окремим 

завданням є всебічна характеристика інформаційних ресурсів, що надають 

можливість виявлення документного потоку перекладів українською та з 

української мови – бібліографічного покажчика «Літопис книг», 

статистичного збірника «Друк України», бази даних ЮНЕСКО 

«Index Translationum»; а також визначення потенціалу кожного з них 

для подальшого аналізу потоку відповідно до поставленої мети. 
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ЖАНР ІНТЕРВ’Ю В ДИСКУРСИВНІЙ ТА 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІЙ ПАРАДИГМАХ 

Інтерв'ю як своєрідний тип дискурсу неодноразово виступав об‘єктом 

дослідження в сучасних лінгвістичних працях. Зважаючи на те, що інтерв‘ю 

витлумачують як особливий вид мовленнєвої взаємодії в враховують 

різнобічні аспекти його проведення, у тому числі прагматичні, психологічні, 

когнітивні, зазначений тип тексту можна розглядати з різних позицій 

(Є. Голанова, С. Ожегов, Л. Дускаєва, М. Лукіна, Д. Туманов, М. Шостак, 

R. Anderson, G. Killenberg). 

Критичний аналіз здійснених розвідок щодо особливостей побудови, 

проведення та перекладу інтерв‘ю дає підстави стверджувати, що найбільш 

привабливими для наукового пошуку постають прагматичні та 

функціональні виміри цього дискурсивного жанру. Так, зокрема 

О. Саламатіна зауважує, що жанр інтерв‘ю є результатом взаємодії 

журналіста-інтерв'юера та респондента [4]. 

Відомими на сьогодні є спроби класифікації інтерв‘ю. Так, М. Шостак з 

огляду на змістову характеристику пропонує таку класифікацію інтерв'ю: 

1) інформаційні, де головний предмет бесіди - актуальна новина; 

2) експертні, цінність яких полягає у думці авторитетної особистості; 

3) проблематичні, де обговорюються та порівнюються погляди різних людей 

на певні події/питання [5, с. 58.];  

М. Лукіна виділяє наступні види інтерв‘ю: 1) 1. інформаційне інтерв‘ю, 

основною метою створення якого є добір матеріалу для новин; 2) оперативне 

інтерв‘ю, що є різновидом інформаційного, але має більш обмежений формат 

і здебільшого представлене бліцопитуванням; 3) інтерв‘ю-розслідування, що 

проводиться з метою глибинного дослідження того чи іншого питання; 

http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/
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4) креативне інтерв‘ю, або інтерв‘ю-бесіда, що передбачає глибоку 

компетенцію в певній галузі як інтерв‘юера так і його співрозмовника. 5)  

інтерв‘ю-портрет, або персональне інтерв‘ю (також пропонується термін 

профіль) [3]. 

Проаналізувавши критерії, що лягли в основу запропонованих 

класифікацій, можна стверджувати, що ключовим моментом у побудові 

інтерв‘ю є діалогічність. Така риса не може не впливати і на перекладознавчі 

аспекти згаданого жанру. Адже реалізація діалогічності у тексті може мати 

різні виміри і реалізації. 

З позицій перекладознавчих досліджень питання реалізації взаємодії між 

респондентом та інтерв‘юером у тексті видається досить актуальним, адже 

під час перекладу інтерв‘ю важливо виявити ознаки діалогічності тексту, 

навіть якщо форма організації класичного інтерв‘ю не збережена. Перед 

перекладачем стоїть завдання відтворити у цільовому тексті діалогічність як 

домінантну характеристику тексту інтерв‘ю, представити взаємодію 

комунікантів, що беруть участь у бесіді, а надто основну інформацію тексту 

через призму цієї взаємодії. Іншими словами, у процесі перекладу можуть 

виникнути труднощі, зумовлені текст-типологічною детермінацією інтерв‘ю, 

адже у разі неадекватної ретрансляції ознаки діалогічності,  інтерв‘ю може 

трансформуватися в один із суміжних типів тексту [2].  

Для дослідження інтерв‘ю в перекладознавчому аспекті визначальними 

для побудови наукового опису слід вважати такі ідентифікувальні виміри 

вказаного жанру, як форма організації тексту, композиція тексту та лексико-

стилістичне наповнення тексту. 

За всього розмаїття характеристик інтерв'ю, його структурно-

композиційні риси залишаються стабільними: зачин, основна частина, 

заключна частина [1, с. 430].  

Зупинимося також і на тому, що в науковій розвідках інтерв'ю 

здебільшого витлумачують як письмовий текст, що відтворює усний діалог 

засобами мови. 

Отже, форма презентації інтерв'ю може бути різною. Водночас 

домінантною ознакою будь-якої форми слід вважати діалогічність як 

обов‘язкову ознаку побудови жанру. Саме діалогічність є тією ознакою, на 

яку необхідно звертати увагу у процесі відтворення інтерв‘ю у мові 

перекладу.  
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ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-

ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ  
Переклад являється активним учасником сучасного культурно-

історичного процесу і без нього сьогодення не існуватиме. Переклад  є для 

всіх народів носієм, провідником і відкривачем всього найціннішого.  

Художній переклад є особливим способом міжкультурної комунікації, в 

основі якого лежить однозначна система вербальних форм, що несуть в собі 

сенс та пояснення, виражені засобами однієї мови (мови оригіналу) та 

перекодовані в іншу (мову перекладу) [4, c. 10].  

Переклад -  це, безсумнівно, дуже давній та важливий різновид 

людської діяльності, за словами вченого Коміссарова. Без неї важко було б 

уявити такі важливі історичні події як: створення великих імперій, населених 

численними та багатомовними народами, утвердження культури правлячої 

нації, розповсюдження релігійних та соціальних вчень [3, с. 24]. 

Реалістично-справжній художній переклад повинен зберігати 

атмосферу сюжету та стиль автора. Тому основною метою художнього 

перекладу була та завжди буде -  збереження ідіостилю.  Ідіостиль - система 

змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам 

певного автора, яка робить неповторним авторський спосіб мовного 

вираження. 

Дослідження шляхів забезпечення оптимального перекладу, повинно 

базуватись на детальному аналізі висловлювання (тексту оригіналу з метою 

визначення його когнітивних характеристик концептуальної організації, які 

мають бути відповідно представлені у мові перекладу з урахуванням 

специфіки її лінгвістичних, прагматичних і культурологічних характеристик. 

[2, c. 8]   

Вдала інтерпретація художнього твору на іншу мову перекладу 

являється складною та кропіткою справою. Актуальність проблеми 

привертала увагу багатьох дослідників, таких як Аристотель, Вольтер, И. Г. 

Гердер, И. Кант, В. Фон Гумбольдт, Л. Шпитцер, Ф. Боас та інші. 

Як відомо, комунікація розвивається на основі діалогу культур. 

Потрібно відмітити, що термін «міжкультурна комунікація» здебільшого 

співвідноситься з поняттям «діалог культур». Найбільш детальний та 

зрозуміліший аналіз цього явища подано в працях В. Біблера, який 

наголошує на формуванні нового соціального соціуму культури – форми 
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вільного спілкування людей у її силовому полі [1, с. 31–42].     

 Діалог культур - це потреба у взаємодії, взаємному збагаченні, яке 

передбачає взаєморозуміння, а значить тотожність. Необхідність діалогу 

культур є умовою самозбереження людства і є невід‘ємною складовою в 

аспекті  перекладу художнього  твору. 

Роль мови у процесі перекладу - така ж, яку вона завжди відіграє в 

житті суспільства: вона і тут виступає як «важливий засіб людського 

спілкування» [4, с. 26].   

Значно важливішою вимогою є усвідомлення і врахування специфіки 

мовної картини і мовної ментальності представників різних культур, які 

зумовлені своєрідним баченням фізичної картини світу. Наслідки цього є 

різниця у виборі диференціальних ознак об'єктів та понять, які покладені в 

основу їх назв. Тому головним завданням перекладача є встановлення 

культурного зв‘язку між мовами і подолання мовного бар‘єру враховуючи 

деталі когнітивно-прагматичного аспекту для того, щоб якомога точніше 

відтворити зміст  того чи іншого твору. Крім того, дослідження історії 

перекладів, в тому числі й перекладів одного автора, яка часто охоплює 

десятки чи сотні років, природно вимагає від дослідника літературно-

естетичної оцінки перекладів [1, c. 36]. 

У решті решт, максимально можлива семантично-структурна 

близькість вихідного і перекладеного текстів дає змогу:  

 – максимально зберегти в перекладі ідентичність авторської думки; 

 – збільшити діапазон адекватного заміщення вихідного тексту 

перекладеним;  

– підвищує об‘єктивність процесу перекладу та перекладацького 

рішення. 

На завершення вкажемо на необхідність урахування всіх вище 

зазначених чинників, які забезпечують семантично-структурну подібність 

тексту оригіналу і тексту перекладу.  
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ТИПОЛОГІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНИХ 

ЛІНГВІСТИЧНИХ ВИМІРАХ 

У науковій літературі питання структуру діалогу та ідентифікація його 

базової одиниці неодноразово знаходило як теоретичне, так і практичне 

висвітлення. У сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що для діалогічного 

дискурсу важливим є соціальний контекст, а діалог розглядають як логічне 

будування реплік за домопогою семантичної та логічної звя‘зки загального 

тексту. Загалом виділяється два типи діалогічного дискурсу: формально-

структурний та функціональний. 

Якщо звернути увагу на найпростіший діалог, ми можемо побачити, що 

репліки мають різний характер. Вони можуть бути: ініціативним, звертанням 

або стимулом. За допомогою таких реплік формується ілокутивна єдність. 

Водночас відносини між репліками одного мовця підкоряються принципу 

іллокутивного самопримусу – одна репліка передбачає тематично 

асоціативну появу іншої [1, c. 90].  

Зазвичай репліки діалогічного дискурсу мають можливість слідувати 

одна за одною, при цьому чергуючись, а також можуть перериватися. 

Незважаючи на це, репліка може залишатися незавершеною. 

Вчені дійшли висновку, що основним елементом діалогічного мовлення 

є діалогічна єдність, оперуючить на те що, діалогічна розмова ведеться не 

менше ніж між двома співрозмовниками, саме тому діалогічний дискурс 

повинен включати в себе два або навіть більше взаємопов‘язаних 

семантичних та структурних реплік.  

Якщо діалогічна єдність постає перед нами як об‘єднання реплік, які 

мають своє тематичне значення, обмін думок та кожна з яких залежить від 

попередньої, то маємо підстави стверджувати, що комунікативна цілісність 

складається з двох шляхів. У першому випадку кожна репліка, яка має 

продовження та доповнення того, що було вимовлено, сприяє висвітленню 

загальної теми. У другому випадку діалогічна єдність функціонує з власними 

темами, які не перетинаються, але поєднані між собою однією темою.  

Аналізуючи попередні дослідження діалогу, можемо оперувати трьома 

основними типами реплік у межах діалогічної єдності: 1. Питання-відповідь; 

2. Спонукання; 3. Повідомлення.  

Найважливішим видом діалогічної єдності визнаємо питально-

відповідний комплекс. Питання є стрижневим, провідним елементом  

діалогічної єдності [2, c. 371]. У такому випадку діалог у вигляді діалогічної 

єдності відтворює мінімальний ситуативний та тематичний обмін думками 

мовців. 

Визначення дискурсу як одиниці мовленнєвого рівня припускає 

виділенню найменших дискурсивних одиниць. Межевою одиницею аналізу 

дискурсу є висловлення - лінгвальний акт, призначений для передачі деякого 

денотативного змісту та вираження певної структури відносин у 
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комунікативному контексті [3, c. 440]. Якщо подивитися з одного боку, 

висловлення є однією з найпростіших одиниць комунікації. Саме така 

властивість мови є універсальною, а її відсутність показала б неможливе  

вираження структури логічного мислення.   

Розглядаючи висловлення як мінімальну одиницю, яка виникає в 

результаті комунікативного процесу та мовна форма якого вписується в 

номінативні форми речення, можна стверджувати, що воно є основною 

одиницею спілкування, яка характеризується відносною самостійною, 

завершеністю, інтенційністю, предикацією, референцією, актуалізацією [4, c. 

34]. 

Якщо у діалозі є мінімальна одиниця дискурсу, то у діалогічному 

дискурсу це є мовленнєвий акт. Мовленнєвий акт проявляється у процесі 

спільній побудові смислів під час спілкування.  

Структура дискурсу охоплює п‘ять структурних елементів: мовленнєвий 

акт, мовленнєвий хід, мовленнєвий рок, мовленнєва трансакція та 

мовленнєва подія.  

Отже, кожний крок діалогічного дискурсу когнітивно та прагматично 

може спиратися на попередній. Наступні дії залежать не тільки семантичних 

систем, а у більшості від різних соціальних та індивідуальних аспектів, які є 

невід‘ємними частинами діалогічної комунікації. 
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МEДИЧНИЙ ПEРEКЛAД ЯК OCOБЛИВA ФOРМA 

МIЖМOВНOГO Й МIЖКYЛЬТYРНOГO ПOCEРEДНИЦТВA  

Мeдичний пeрeклaд – нaдзвичaйнo cклaднe явищe, якe oхoплює 

рoзгaлyжeнy cиcтeмy жaнрiв тa cyмiжних диcциплiн, щo викликaє 

рoзбiжнocтi в йoгo нaймeнyвaннях ceрeд нayкoвцiв [1]. Мeдичний пeрeклaд 

мoжe рoзглядaтиcя як oкрeмий рiзнoвид нayкoвo-тeхнiчнoгo пeрeклaдy, тoбтo 

cпeцiaлiзoвaний диcкyрc (нa прoтивaгy зaгaльнo-пoбyтoвoмy). 

Cпeцифiкa пeрeклaдy мeдичних тeкcтiв визнaчaєтьcя, oкрiм 

ocoбливocтeй мoви oригiнaлy (МO) тa мoви пeрeклaдy (МП), приcyтнicтю 
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трeтьoгo кoдy (лaтини) й гiбриднoю прирoдoю вiдтвoрювaнoї iнфoрмaцiї 

(вeрбaльних, вeрбaлiзoвaних i нeвeрбaльних тeкcтiв). Ceрeд пиcьмoвих 

жaнрiв мeдичнoгo пeрeклaдy зaзнaчимo мeдичнy дoкyмeнтaцiю, нaприклaд, 

eпiкризи, пeрeдoпeрaцiйнi iнcтрyкцiї, oпитyвaльники, фoрми iнфoрмoвaнoї 

згoди нa прoвeдeння лiкyвaння aбo oпeрaцiї тoщo, фaрмaцeвтичнy 

дoкyмeнтaцiю, нaприклaд, дocьє лiкaрcьких прeпaрaтiв, лиcтки-вклaдишi, 

iнcтрyкцiї для мeдичнoгo зacтocyвaння прeпaрaтy тoщo, нayкoвo-пoпyлярнy 

лiтeрaтyрy з мeдицини, нayкoвy мeдичнy лiтeрaтyрy, нaприклaд, 

eнциклoпeдiї, нayкoвi cтaттi, мoнoгрaфiї, пociбники тoщo, мeдичнi рeклaмнi 

тeкcти. З–пoмiж ycних жaнрiв вaртo згaдaти: мeдичнi кoнcyльтaцiї, виcтyпи 

нa кoнфeрeнцiях, пocтeрнi дoпoвiдi, лeкцiї тoщo [2, c. 41-42]. 

C. Бeрнхaрдт пoв'язyє ocoбливi прaвилa oргaнiзaцiї мeдичних тeкcтiв y 

пeрeклaдi iз низкoю icтoричних тa iнcтитyцiйних (oргaнiзaцiйних) чинникiв. 

Мeдичнi тeкcти вiн iмeнyє «зaкритими фoрмaми», якi хaрaктeризyютьcя 

пocтiйнo пoвтoрювaними, чiткo рeглaмeнтoвaними шaблoнaми [3, c. 169-70]. 

Y клacифiкaцiї Г.Г. Пoчeпцoвa цe – «кaнoнiчнi» тeкcти, тoбтo тeкcти, 

пoвнicтю пoзбaвлeнi вaрiaтивнocтi [4, c. 10]. 

Caмe вихoдячи з вимoг пocтiйнoгo yтoчнeння й yдocкoнaлeння 

iнфoрмaцiї в пeрeклaдi, A. Cyeйн-Вeрдьє тa iн. прoпoнyють рoздiлити прoцec 

мeдичнoгo пeрeклaдy нa кiлькa eтaпiв: 1) вiдбiр пeрeклaдaчiв рiзнoї 

cпeцiaлiзaцiї для рoбoти нaд єдиним тeкcтoм (oптимaльнoю вiн ввaжaє грyпy 

з 5-7 чoлoвiк, якi oбгoвoрювaтимyть чoрнoвi вaрiaнти пeрeклaдy мiж coбoю), 

2) iнфoрмyвaння їх щoдo фyнкцiї мeдичнoгo тeкcтy в кyльтyрi oригiнaлy, 

йoгo змicтy, cтильoвих хaрaктeриcтик тa цiльoвoї ayдитoрiї, 3) iнфoрмyвaння 

щoдo вимoг дo пeрeклaдy (кoнцeптyaльнa eквiвaлeнтнicть, дocтyпнicть, 

прийнятнicть фoрмyлювaнь (acceptability of wording), 4) зaлyчeння 

дocвiдчeнoгo кooрдинaтoрa, який кoнтрoлювaтимe викoнaння вимoг, 5) 

пeрeвiркa зрoзyмiлocтi тeкcтiв МП, щo признaчeнi для ayдитoрiї нeфaхiвцiв 

(пaцiєнтiв), нa грyпi cyб‗єктiв бeз мeдичнoї ocвiти, яких oзнaйoмлюють 

виключнo з пeрeклaдeнoю вeрciєю, щoб їхнє cприйняття тeкcтy нe бyлo 

зaбaрвлeнe yявлeннями прo тe, щo нiбитo мaлocя нa yвaзi. Y фoкycнiй грyпi 

прaцює кooрдинaтoр, який пeрeвiрятимe, чи збeрeжeнe oригiнaльнe знaчeння 

тeрмiнiв тa cтрyктyрa тeкcтy, 6) cклaдaння дeтaльнoгo звiтy з yрaхyвaнням 

eквiвaлeнтiв, зaпрoпoнoвaних нeфaхiвцями, тa змiн, зaпрoвaджeних y тeкcт 

пeрeклaдy [5, c. 28]. 

Цiкaвo, щo A. Cyeйн-Вeрдьє тa iн. ввaжaють нaйкрaщими мeдичними 

пeрeклaдaчaми виклaдaчiв iнoзeмнoї мoви, ocкiльки «вoни, як нiхтo, 

рoзyмiють вaжливicть тoчних фoрмyлювaнь для пeрeдaчi змicтy» [5, c. 28]. 

Зaкoнoмiрнoю видaєтьcя рeкoмeндaцiя зaпрocити дo грyпи пeрeклaдaчiв 

хoчa б oднoгo cyб‗єктa, який вoлoдiє МO як рiднoю (нaйчacтiшe цe 

прeдcтaвник oргaнiзaцiї-зaмoвникa). Нaтoмicть зaлyчeння мeдикiв aбo 

нayкoвцiв нeoбoв‗язкoвe, ocкiльки кooрдинaтoр вoлoдiтимe вciєю нeoбхiднoю 

iнфoрмaцiєю, знaтимe як МO, тaк i МП, a тaкoж y пeрcпeктивi cклaдaтимe 

тeкcт звiтy [5, c. 29]. Зaлyчeння дo прoцecy рeдaгyвaння пeрeклaдiв 

нeфaхiвцiв y гaлyзi мeдицини мoжe призвecти дo нeoчiкyвaних рeзyльтaтiв. 
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Зoкрeмa, кyльтyрнi вiдмiннocтi в cприйняттi тих чи тих кoнцeптiв призвoдять 

дo виникнeння хибних кoнoтaцiй, щo нe cпaдaли нa дyмкy прoфeciйним 

пeрeклaдaчaм. 

Дocлiджeння якocтi мeдичних пeрeклaдiв в acпeктi квaлiтaтивнoгo 

cпocтeрeжeння мoжe здiйcнювaтиcя зa дoпoмoгoю двoх мeтoдик: 

крocкyльтyрнoї aдaптaцiї тa крoc-кyльтyрнoгo зicтaвлeння. Aдaптaцiя 

зoрiєнтoвaнa нa дocлiджeння пoширeнocтi пeвнoгo фeнoмeнy в рiзних 

кyльтyрaх, тoбтo кoнцeпт, oпиcaний oднiєю мoвoю, aдaптyєтьcя дo 

фyнкцioнyвaння в iншiй кyльтyрi. Крoc-кyльтyрнe зicтaвлeння вивчaє 

вiдмiннocтi y виявaх тoгo чи iншoгo фeнoмeнy в рiзних кyльтyрaх. 

Дocлiджeння вiдмiннocтeй cтaє мoжливим тiльки нa ocнoвi пoрiвняння 

eквiвaлeнтних пeрeклaдiв, a oтжe eтaп крoc-кyльтyрнoї aдaптaцiї зaвжди 

пeрeдyє зicтaвлeнню. 

Р. В. Пoвoрoзнюк виoкрeмлює кiлькa рiзнoвидiв мeдичнoгo пeрeклaдy:  

дeцeнтрyвaння – пeрeклaдaцькa тeхнiкa, зaвдяки якiй з чoрнoвoгo 

oригiнaлy cтвoрюютьcя двa дoвeршeнi тeкcти МO тa МП шляхoм мнoжинних 

пaрaфрaзiв тa тлyмaчeнь; 

прямий пeрeклaд, в якoмy зaдiяний oдин пeрeклaдaч;  

пaрaлeльнi пeрeклaди, щo здiйcнюютьcя кiлькoмa фaхiвцями нeзaлeжнo 

oднe вiд oднoгo й нaзивaютьcя «кoмiтeтcькими» aбo «кoмaндними»;  

пeрeклaд, близький дo oригiнaлy, пeрeдбaчaє нaявнicть в тeкcтaх МO тa 

МП oднaкoвих рeфeрeнтiв, oпиcaних зa дoпoмoгoю якoмoгa пoдiбнiших зa 

змicтoм лeкceм;  

oпeрaтивний пeрeклaд (on the fly, ad hoc) зacтocoвyєтьcя в ocнoвнoмy 

для пeрeдaчi змicтy oпитyвaльникiв;  

звoрoтнiй пeрeклaд (back translation) зacтocoвyєтьcя для oцiнки якocтi 

тeкcтy МП шляхoм пoрiвняння йoгo з тeкcтoм МO [2, c. 118-119]. 

Мeдичний пeрeклaд є oпoceрeдкoвaнoю мiжмoвнoю i мiжкyльтyрнoю 

кoмyнiкaцiєю мiж мoвцями, якi мoжyть мaти oднaкoвий (лiкaр - лiкaр) i 

нeoднaкoвий coцiaльнo-кoмyнiкaтивний cтaтyc (лiкaр - пaцiєнт aбo йoгo 

прeдcтaвник), з мeтoю пeрeдaвaння мeдичнoї iнфoрмaцiї. Нa дyмкy 

дocлiдницi, гoлoвними фyнкцiями мeдичнoгo пeрeклaдy є iнфoрмaцiйнa, 

прocвiтницькa i рeклaмнa [2, c. 117].  

Пeрeклaд мeдичних тeкcтiв вiдoбрaжaє зв'язoк мoвних oдиниць, 

тeкcтoвих рiзнoвидiв тa жaнрiв, щo oпиcyють рiзнoмaнiтнi нoзoлoгiчнi 

фoрми, з кoгнiтивними прoцecaми, якi вiдбyвaютьcя в cвiдoмocтi 

пeрeклaдaчa, - cприйняттям, пaм'яттю, oбрoбкoю iнфoрмaцiї прo прирoдничo-

нayкoвi явищa, кoнцeптyaлiзaцiєю й кaтeгoризaцiєю cвiтy.  З цьoгo випливaє, 

щo мeдичний пeрeклaд є ocoбливoю фoрмoю мiжмoвнoгo й мiжкyльтyрнoгo 

пoceрeдництвa, якa вимaгaє рoзрoбки cпeцiaльнoгo кaтeгoрiйнoгo aпaрaтy, 

cтрaтeгiй i тaктик вiдтвoрeння мeдичнoї iнфoрмaцiї, звaжaючи нa 

фyнкцioнaльнe признaчeння мeдичних тeкcтiв, пaнiвнy пaрaдигмy 

бioмeдичнoї кoмyнiкaцiї, пaрaмeтри вiдпoвiднoї бioмeдичнoї кyльтyри й 

хaрaктeриcтики рeципiєнтiв. 
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КАТЕГОРІЙНИЙ СТАТУС ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВІСТИЦІ 

Заперечення - особлива мисленнєва форма, яку вважають однією з 

визначальних у мисленнєво-мовленнєвій діяльності людини. Проте сутність 

цієї категорії в науковій літературі визначають по-різному. Кожна з 

концепцій акцентує на тій чи тій функціональній специфіці мисленнєво-

мовленнєвих актів заперечення. Зокрема, спірним є питання ствердження і 

заперечення. Зокрема, науковці, визначаючи співмірність ствердження і 

заперечення, по-різному трактують природу та функції цих форм.  

Свого часу до поняття заперечення звертався Аристотель, який уважав, 

що ствердження і заперечення є протилежними формами висловлення, одна з 

яких констатує наявність у когось або у чогось певної ознаки, а інша – цю 

ознаку відкидає [1, с. 96]. Виразниками ствердження і заперечення він 

називав зв‘язки є і не є, наголошуючи, що одному ствердженню може 

відповідати одне контрадикторне заперечення, тобто ствердженню «є бліда 

людина» відповідає заперечне судження «не є бліда людина», але не «є 

небліда людина» [1, с. 108]. Проте його концепція пропонувала занадто 

вузьке й формалізоване витлумачення заперечених суджень, яке було 

зручним для обгрунтування закону неможливого третього, проте не 

охоплювало мовленнєвих виявів заперечення.  

Радянська наука проповідувала думку про те, що стверждення і 

заперечення мають об‘єктивне підгрунтя й відображають реальне буття / 

небуття об‘єктів, властивість / невластивість ознак, сумісність / несумісність 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?I21DBN=SUOU&P21DBN=SUOU&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=elib_all&S21COLORTERMS=0&C21COM=S&2_S21P03=NM=&2_S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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понять [5, с. 21; 3, с. 37; 6, с. 35]. Так, Н.Г. Озерова зазначила, що 

«граматична категорія заперечення виражає логічне заперечення, яке, в свою 

чергу виражає відсутність реальних зв‘язків між певними явищами 

дійсності» [8, с. 6]. 

Принципово інакше витлумачують заперечення ті дослідники, які 

відстоюють ідею різнорідності ствердження і заперечення. Вони звертають 

увагу передусім на те, що, на відміну від ствердження, «запереченню в 

дійсності нічого не відповідає» [4, с. 23]. А. Бергсон пояснював це так: 

«Заперечення- це лише певне положення, застосоване розумом до можливого 

ствердження. Коли я кажу: «цей стіл чорний», то зрозуміло, що я кажу про 

стіл, я побачив, що він чорний, і моє судження передає те, що я побачив. Але 

коли я кажу: «цей стіл не білий», то я, звісно, не виражаю того, що помітив, 

бо я помітив чорне, а не відсутність білого. Тому моє судження по суті 

стосується не самого стола, а ймовірніше судження, яке могло б оголосити 

його білим. Я виражаю судження про судження, а не про стіл» [1, с. 278]. 

Подібні міркування також були у таких дослідників, як: І. Кант, Д. С. Мілль, 

Х. Зигварт та ін. Але водночас заперечення не забезпечує достатнього 

інформативного виділення явищ дійсності. Як пише А. Бергсон, 

«властивістю заперечення є те, що воно пильнує тільки за заперечуваним і не 

цікавиться альтернативною» [1, с. 279], унаслідок чого його часто вважають 

неконструктивним та неефективним способом інтерпретації. 

Заперечення є прагматично зорієнтованою операцією, здатною 

передавати дуже широкий спектр оцінно-емоційних відтінків. У мовленні 

чітка мовленнєва операція заперечення зазнає істотної модифікації за 

рахунок того, що разом із запереченням мовець прагне організувати певні 

комунікативні наміри. Л.Н. Ольхова відзначає, що заперечення може 

«містифікуватися і маніфестуватися по-різному, що й зумовлює його високий 

інтерпретативний та конфронтаційний потенціал» [9, с. 47]. Зокрема 

Л.Н. Ольхова конфліктує заперечення як «комплекс семантико-символічних 

мовленєво- ментальних і мовленнєво-поведінкових установок і практик, 

спрямованих з одного боку, на збереження базових структур традиційної 

індентичності (заперечення як відкидання чужого і неприйнятого), а з іншого 

боку – на переоцінку стереотипних цінностей і вибір нового шляху чи 

напрямку розвитку ( заперечення як інновація)». Вагому роль заперечення у 

виявленні комунікативних намірів співрозмовника відзначив також 

І.Л. Муханов. За його спостереженнями, «саме заперечення з найбільшою 

очевидністю виявляє приховані смислові елементи репліки стимулу» [7, с. 

89]. 

Отже, виразний інтерпретативний характер заперечних одиниць, що 

виявляють незгоду мовця з раніше виявленою думкою або його суб‘єктивне 

витлумачення ситуації, дає підстави кваліфікувати категорію заперечення як 

одну з модусних категорій. Такий підхід, на нашу думку, не лише відбиває 

суть заперечення, а й уможливлює точніше визначення його 

функціонального потенціалу в природній і багатоплановій взаємодії з іншими 

модусами мовлення. 
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В наш час інформаційні та комунікаційні технології мають великий 

вплив на вивчення іноземної мови в системі вищої освіти. Поява Інтернету і 

широке поширення технологій в сучасному житті створюють нові 

можливості для практичного оволодіння іноземною мовою. Інтернет- 

ресурси дають змогу удосконалювати навички й уміння читання та письма, 

використовуючи матеріали глобальної мережі. Студенти можуть брати 

участь в тестуваннях, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться у 

мережі Інтернет.  

На сьогоднішній день також з'явилося безліч курсів з вивчення 

іноземних мов online. При цьому, статус найпопулярніших і найпотрібніших 

міцно закріпився за курсами англійської мови. Розроблено безліч методик 

вивчення мови. І якщо раніше викладачі і вчителі використовували в процесі 

навчання в основному фундаментальний і класичний методи, то сьогодні 

одним з найсерйозніших і всеосяжних методів вивчення іноземної мови став 

лінгвосоціокультурний метод, що припускає звернення до такого 

компоненту, як соціальне і культурне середовище [1].  

Існують різноманітні способи користування Інтернетом, які 

допоможуть підвищити якість навчання, а саме: - читання англійських газет, 
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журналів та книг. Не варто заперечувати корисність читання в процесі 

навчання. Якщо студенти володіють достатнім рівнем англійської мови, 

газетні і журнальні статті можуть бути цікавими для читання, а також здатні 

підвищити культурну свідомість студентів. Така електронна література має 

широке застосування, а також є легко доступною й практично безкоштовною. 

- Інтернет-чат користується популярністю серед студентів, які розвивають 

свої мовні навички, адже включає в себе спілкування з носіями іноземної 

мови. Є цілий ряд способів, завдяки яким студенти можуть взаємодіяти з 

гостями. Вони можуть опитати гостей про себе, їх країну, роботу, родину, і 

так далі. Студенти також беруть участь в дискусіях чи обговореннях даної 

теми з гостем. - електронна пошта. Як відзначають багато дослідників, 

електронна пошта розширює ті можливості, які майже неможливі в 

навчальній аудиторії, тому що вона дає місце зустрічам і спілкуванню 

іноземною мовою за межами аудиторії. Завдяки електронній пошті студенти, 

не виходячи зі свого номера, з бібліотеки або кафе, можуть з легкістю, в 

будь-який момент, спілкуватися з різними носіями мови, яка їх цікавить. - 

Перегляд відео іноземною мовою, які можуть також використовуватись 

викладачами в навчальних аудиторіях під час дослідження певної теми. - 

Прослуховування пісень. Оскільки більшість студентів любить слухати 

музику здебільшого іноземного походження, таким чином вона може стати 

інструментом навчання.  

Основна мета вивчення іноземної мови - формування комунікативної 

компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в 

процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі 

навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, 

що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має 

сенсу - це міжнародне багатонаціональне суспільство, чия життєдіяльність 

заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що 

говорять одночасно – найбільша за розмірами і кількістю учасників розмова, 

яка коли-небудь відбувалася. Включаючись в цю розмову на уроці іноземної 

мови, ми створюємо модель реального спілкування. Спілкуючись в 

істинному мовному середовищі, яке забезпечує Інтернет, студенти стають 

учасниками реальних життєвих ситуацій. Залучені в рішення широкого кола 

реалістичних задач, вони навчаються спонтанно і адекватно на них 

реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не 

шаблонну маніпуляцію мовними формулами. Однак, не можна забувати про 

те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для 

досягнення оптимальних результатів необхідно раціонально інтегрувати його 

використання в процес навчання [2]. Вивчення мов в Інтернеті є дійсно 

хорошим способом навчання, особливо якщо у вас немає можливості 

відвідати іноземну країну, мова якої вас цікавить, або якщо ви не можете 

отримати необхідні ресурси у місцевій бібліотеці, чи книжковому магазині, 

або ви просто не хочете витрачати багато грошей на дорогі книги і курси. І 

найкращим є те, що у вас з‗являється можливість вивчати іноземну мову в 

будь-який час і в будь-якому місці.  
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ПАРАДИГМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Українська та англійська мови мають розгалужену систему граматичних 

форм, що стає великою перешкодою на шляху оволодіння ними. Методична 

інтерпретація особливостей творення морфологічних форм дієслів 

української мови – це пошук ефективних прийомів і методів ознайомлення 

чужомовного слухача зі специфікою граматичного матеріалу та спроба 

інтенсифікації процесу його вивчення. 

На сьогоднішній день мовознавство набуває нині все більшої 

популярності. Багато робіт зарубіжних та вітчизняних науковців (Гайсина 

Р.М., Жукова Л.К., Білодіда І.К., Вердиева Н.Ф., Русанівський В.М.) було 

сформовано щодо організацій дієслівних систем в українській та англійській 

мовах. Проте, коло проблемних питань, пов‘язаних із синонімічним та 

омонімічним розумінням дієслів, встановлення специфіки дієслів мовлення 

та їх класифікаційних ознак у сучасних українській та англійській мовах, 

залишається невичерпаним.  

Мета даної статті полягає у встановленні спільного та відмінного в 

дієслівних системах, встановлення специфіки дієслів мовлення та їх 

класифікаційних ознак в українській та англійській мовах. 

Дослідження здійснено на матеріалах синонімічних та тлумачних 

словників.  

Досліджуючи лексичні одиниці, мовознавці приділяють увагу 

формально-граматичним, функціональним та семантичним особливостям 

саме дієслів, оскільки цій частині мов властиві різнорівневі параметричні 

ознаки, що зумовлені широтою охоплення семантичних зв‘язків, 

різнорідністю граматичних категорій та здатністю до виявлення своїх 

парадигматичних і синтагматичних особливостей у реченні. Так, здійснюючи 

семантичну класифікацію дієслів, В. М. Русанівський зазначав: «Семантика 

дієслів тісно пов‘язана з їх граматичними функціями. Поєднуваність дієслів з 

іншими частинами мови, форма поєднуваних з дієсловом слів, наявність у 

парадигмі дієслова ти чи інших форм окреслюють його певне значення. 

Широта граматичного діапазону дієслова дає можливість виділити велику 

кількість диференційних ознак, що можуть бути покладені в основу його 

семантичного аналізу» [1, с. 325]. 
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«Привілейоване» місце в міжмовних зіставних розвітках, зорієнтованих 

на взтановення різного роду свіввідношень між частиномовними системами, 

відводять дієслову. Більше того, дієслова кваліфікують як центральну 

частину мови, «що найчіткіше протиставляється іменникові – класові слів на 

позначення предметів»[5]. 

О.О. Потебня кваліфікував дієслово як «найвищу, найбільш абстрактну, 

найбільш гнучку і конструктивну категорію людської мови» [5]. 

Парадигматичні відношення сприяють систематизації лексичного складу 

мови. Це такі відношення, які створюються в системі або створюють систему 

мови [2, с. 10]. Традиційно під парадигматичними розуміють такі 

відношення, які виникають всередині парадигми, тобто сукупності слів, що є 

організованою на основі відношень подібності та відмінності [3, 8]. Як 

зазначає Р. М. Гайсина, «парадигматична значимість слова створюється в 

результаті осмислення тих опозицій, тих протиставлень, у які вони входять у 

межах усього лексико-семантичного поля або в межах лексико-семантичних 

підкласів його поля, у межах синонімічних рядів» [4, с. 62]. 

В українському мовознавстві  вперше звернула увагу на мікросистему із 

загальним значенням мовлення й розглянула внутрішньо валентність її 

елементів, систематизувала реєстр дериватів, що містять сему «мовлення», у 

своєму дисертаційному дослідженні М. І.  Голянич [6]. 

Для лексико-семантичного поля слів на позначення мовлення 

гіперсемою, словом-ідентифікатором, яке виражає ідею цього 

парадигматичного об‘єднання слів, виступає лексема мовлення (мовити, 

говорити, казати), в англійській мові (talk, speak, say, tell), що має таке 

визначення: «Мовлення – процес реалізації мовної діяльності, єдиний 

об‘єктивний прояв мови». У «Словнику української мови» основне значення 

мовлення представлене так: «Мовлення – це спілкування людей між собою за 

допомогою мови» [7]. 

Розбіжність в інтерпретації поняття «процесс мовлення» веде до появи 

різних термінів на позначення цієї групи слів. Часто дослідники 

послуговують термінами «дієслова мовлення», досить широким є термін 

«дієслова говоріння», також ще використовують «дієслова комініції». 

Більша частина дієслів мовлення – це назви мовленнєвих актів, зокрема 

дієслова, що містять семи цілеспрямованої діяльності (шепотіти, 

проговоритись), в англійській мові (whisper, make a bad break), та дієслова на 

позначення обміну мовленнєвим актом (бесідувати, тлумачити), в англійській 

мові (converse, interpret). 

До складу лексико-семантичної підгрупи дієслів мовлення входять такі 

лексеми: говорити, проговорити, зговоритися, поговорити, заговоритися, 

мовити, мовляти, замовляти, базікати, теревенити, розповідати, 

розмовляти, повідомляти, пояснювати, оголошувати, пропонувати, 

розповсюджувати, кричати, лаяти, бубоніти. 

Аналізуючи словникові диференції та використовуючи метод 

ступінчатої ідентифікації, який дає можливість підтвердити думку про 

реальність існування парадигматичних відношень у межах цієї підгрупи, 
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можна зробити висновок, що більшість лексем в українській мові 

ідентифікуються словосполученнями, які складаються з дієслів починати, 

закінчувати та іменників розмова, мовлення, перемови, говоріння або 

похідних від них прикметників та іменника розмова: завести розмову, почати 

розповідати, закінчувати пояснювати. 

Н. Гут виокремив 3 класи дієслів мовлення, що означають власне акт 

говоріння (казати, говорити, промовляти, висловлюватися), зміст мовлення 

(розказувати, зауважувати, заперечувати, протестувати, пояснювати, 

застерігати) та особливості акту говоріння і способу промовлення (гомоніти, 

бурчати, кричати, шепотіти) [8]. Дієслова в англійській мові можна умовно 

поділити також на 3 класи:  

1. Акт говоріння (speak, say, tell, talk). 

2. Зміст мовлення (tell, relate, explain, recite, deny). 

3. Особливості акту говоріння і способу промовлення (whisper, scream, 

grumble). 

Аналізуючи дієслова мовлення, можна побачити що в англійській мові 

існує велика кількість синонімічних дієслів, наприклад: до слова говорити 

можна віднести такі англійські дієслова: speak, say, tell, talk, breathe (говорити 

тихо), jaw (розмовна лексика); розказувати – tell, relate, narrate, recite, pitch 

(розказувати байки), span (розказувати цікаву історію), dish (розмовна 

лексика); шепотіти – whisper, say under his breath, speak in a very low voice. 

В той же час, дієслово speak в українській мові має декілька значень: 

говорити, пояснювати, повідомляти, заявляти, дієслово talk – говорити, 

переконувати, вмовляти, домовлятися. 

Невід‘ємною частиною дієслів мовлення в англійській мові є 

прийменники (on, about, of, to, etc.). Наприклад, speak – говорити, speak at – 

натякати, speak for – висловлюватися на користь, speak out – вимовляти, speak 

with – бесідувати, speak of – відгукуватися; tell – розказувати, tell of – 

доносити інформацію, tell on – жалітися, відмовлятися. 

Отже, проведений двосторонній міжмовний аналіз дієслів мовлення 

виявив спільне та відмінне в дієслівних системах української та англійської 

мовах. Було досліджено спільність лексико-семантичного представлення, 

встановлення специфіки та їх класифікаційних ознак. Ми визначили, що 

значення дієслів мовлення містить інформацію про суб‘єкт говоріння, його 

комунікативний намір, спосіб мовлення. Аналіз даних показує, що між 

парадигматичними та синтагматичними властивостями досліджуваних 

дієслів англійської та української мовах існує взаємозалежність, яка 

характеризує ці дієслова як системно організовану сукупність лексичних 

одиниць. 
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНІ Й СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ІНВЕКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 

Проявом антикультури спілкування є порушення норм мовленнєвого 

етикету. Найбрутальнішим із них є вживання інвективної (лат. invectiva 

(oratio) – лайлива (промова)) лексики – образливих слів, лихослів'я, лайки. Це 

вербальний або невербальний (непристойні жести, пози) замінник фізичної 

агресії, своєрідний емоційний розряд, до якого люди вдаються під час 

сильного психологічного напруження [1, с. 23]. 

Існує думка, що мат – складова сфери чоловічого спілкування, оскільки 

чоловіки особливу увагу приділяють сексу й усьому, з ним пов'язаному, а 

лайливі вирази часто стосуються саме цієї сфери стосунків. Психоаналітики 

трактують лихослів'я по-іншому. Вони вважають, що «матірна 

лайка» пов'язана зі спрощеним сприйняттям світу як безперервного статевого 

акту [3, с. 654]. 

Антиетикетна комунікативна поведінка також має національні 

особливості. Основою класифікації інвектив є уявлення народів про 

непристойну поведінку, порушення табу, внаслідок чого людина втрачає 

гідність та людську подобу. Зазвичай інвективи є поєднанням 

непоєднуваного – високого і низького, сакрального і профанного. Інвективна 

лексика поширена у різних країнах світу. У національних культурах, які 

поціновують родинні стосунки по материнській лінії, вдаються до 

сексуальних образ матері (вульгарної лайки з образливо вжитим словом 

«мати»); у культурах, в яких неабиякого значення надають статевим 

стосункам, найвульгарніші вислови пов‘язані із статевим актом як таким 

(англомовні культури). У деяких католицьких країнах (Італія, Іспанія) 

вдаються до лихослів‘я на адресу Мадонни. У багатьох європейських 

культурах гостро сприймається безпідставна образа-звинувачення у 

гомосексуалізмі. В Японії найбрутальнішою образою вважається 

звинувачення в неохайності [5, с. 2]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Крім інвектив, пов‘язаних із тілесними функціями, поширеною 

практикою бруднослів‘я є зооніми – назви різних тварин, яким приписують 

певні недоліки. Образа «Пес!» зустрічається майже в усіх регіонах. Проте її 

образливий вплив на адресата в ісламському світі набагато сильніший, ніж у 

християнському. Якщо інвектива «Віслюк» у переважній більшості 

слов´янських культур означає впертість і тупість, то в сербів вона символізує 

низку позитивних якостей: образити серба, назвавши віслюком, неможливо. 

Найгрубішою інвективою тут є слово «коняка» [6, с. 57].. Відомо, що свиня у 

папуаському господарстві є досить цінною твариною, через що 

найпоширенішим іменем дівчаток новогвінейського племені моту є Борома 

(Свиня). Натомість у мусульманських культурах назвати людину «свинею» 

означає нанести їй глибоку образу. Дошкульною образою в Китаї є – «заєць» 

або «зелена черепаха», які мають у своїй основі сексуальний зміст [7, с. 116]. 

Істотною складовою інвективної лексики є слова, пов´язані з бастардом 

(франц. bastaards – позашлюбна дитина, безбатченко, байстрюк). Різновидами 

бастарду є образи на кшталт: «вилупок», «покруч», «сучий син» тощо. 

Особливо гостро звинувачення у незаконному народженні сприймаються в 

країнах, де панують культ родини, сувора патріархальна мораль, поширена 

полігамія (Ісламський світ, Індія, Східна та Південна Азія). У багатьох 

культурах жінкам категорично забороняється вдаватися до інвективної 

лексики, а в чоловічому товаристві інвектива може свідчити про дружні 

стосунки. 

Національні особливості брутальної комунікативної поведінки 

українців і росіян мають багато спільного. В їх інвективній практиці 

переважають «матірні» інвективи. За припущеннями, матірне лихослів´я 

спершу було адресоване демонічним персонажам, виражало намагання 

образити «чортову матір» [2]. 

Характерною особливістю української інвективної лексики є 

батькування = образлива лайка, спрямована на адресу батька («Чорт би 

мучив твого батька!», «Нехай твій батько сказиться» тощо). Це пов‘язано з 

відчуттям людиною постійної присутності нечистої сили, витівками або 

втручанням якої люди зазвичай пояснювали свої невдачі [3, с. 411].. 

Останнім часом досить активне запозичення ненормативної лексики 

відбувається і з англійської мови. Це обумовлене передусім великою 

популярністю окремих зразків американської культури в вигляді фільмів, 

комп'ютерних програм, музики тощо. Прикладами таких недавніх запозичень 

є слова «фак», «фак офф», «мазафака». Слово «f*ck» є загальногерманського 

походження, і виводиться від праіндоєвропейського *pug-, *puǵ- («ударяти»), 

з яким також пов'язують латинське pūgnus («кулак»); або від 

праіндоєвроп. *puḱn-, *pewḱ- («тикати», «штрикати»). У ненормативній 

(«матерній») англійській воно має значення «статевий акт», «сексуальний 

партнер», а як дієслово «to f*ck» – «здійснювати статевий акт». Таким чином, 

воно повністю відповідає за семантикою і стилістикою українським «ї*ня» і 

«ї*ати» [7, с. 54]. Відповідно, вислів «фак офф» («f*ck off») англомовні 

сприймають так само, як україномовні – лайливий вислів «від'ї*ись». Серед 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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 140 

української молоді слово «фак» час від часу вживається у значенні жесту 

«середнього пальця», але на відміну від самого жесту, значної популярності 

не має. Слово «мазафака» у молодіжному жарґоні лайкою не вважається, 

будучи уживаною як щодо одного з напрямків молодіжної субкультури 

(«мазафакери»), так і для вираження негативних емоцій. Може також 

виступати словом-паразитом(аналогічно слову «типу»). В англійській мові 

слово «motherf*cker» первісно вважалося непристойним, означаючи 

буквально «той, хто має статеві стосунки з матір'ю», але надалі стало 

означати також неприємну людину, напружену ситуацію або навіть набуло 

значення «приятель». У зв'язку з іншомовним походженням слова і 

відсутністю смислового навантаження для україномовного користувача, 

слова «фак» і «мазафака» іноді вживаються легковажно й у ситуаціях, де 

українські еквіваленти були б украй неприпустимими. Це пояснюється і 

модою на англійську мову вкупі з її поверховим знанням. 
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ТИПОЛОГІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ 

МОВОЗНАВСТВІ 

Фразеологія як наука продовжує розвиватися і привертати увагу все 

ширшого кола дослідників. Постають нові проблеми, уточнюються або ж по-

новому висвітлюються питання, що досліджувалися досі. Серед мовознавців 

немає одностайності щодо визначення центральної одиниці предмета, його 

природи, значення тощо. Деякі аспекти залишаються недостатньо вивченими, 

як, наприклад: зіставне дослідження фразеології, фразоутворення, 

фразеологія і контекст, перекладознавчі рівні фразеології. Наукові 

досягнення у сфері фразеології окремих мов дають підставу увиразнювати у 

ній наявність різних універсалій, а звідси постає можливість виділити явища 
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загальної фразеології. Таким чином, все це – складові фразеології не лише як 

науки, але й як навчальної дисципліни.  

Класифікація фразеологізмів з точки зору семантичної злитості їх 

компонентів належить академіку В.В. Виноградову. Як відомо, 

фразеологізми виникають з вільного поєднання слів, яке вживаються в 

переносному значенні. Поступово переносність забувається, стирається, і 

поєднання стає стійким. В залежності від того, наскільки стираються 

номінативні значення компонентів фразеологізму, наскільки сильно в них 

переносне значення, В.В.Виноградов і ділить їх на три типи: «фразеологічні 

зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення» [1]. 

Фразеологізми в англійській мові здебільшого являються суто 

англійськими зворотами, автори котрих невідомі: bite off more than one can 

chew – «взяти в рот більше, ніж можеш проковтнути», have a bee in one's 

bonnet – носитися з якоюсь ідеєю; pay through the nose – платити шалені 

гроші, та багато інших [2, 3, 4]. 

Суто англійські фразеологізми пов‗язані з традиціями, звичаями та 

повір‗ями англійського народу, а також із реаліями, легендами, історичними 

фактами.  

1. Фразеологічні одиниці, які відображають традиції і звичаї 

англійського народу: good wine needs no bush – «хороше вино не потребує 

ярлика»; хороший товар сам себе хвалить (за старим звичаєм, трактирщики 

вивішували гілки плюща в знак того, що в прдажу є вино). 

2. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з англійськими реаліями: blue 

stocking (презир.) – синя панчоха («зібранням синіх панчох» назвав в Англії 

111 голандський адмірал Босковен один з літературних салонів середини 

XVIII ст. в Лондоні, оскільки вчений Бенджамін Спеллінгфліт зя‗вився в 

цьому салоні в синіх панчохах); carry coals to Newcastle- «возити вуголь в 

Ньюкасл» (тобто возити щось туди, де цього і так достньо). 

3. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з іменами англійських 

письменників, вчених, королів та ін.: according to Cocker – «як за Кокером», 

правильно, точно, за всіма правилами (Є. Кокер, 1631 -1675, автор 

англійського підручника арифметики, широко розповсюдженого в XVII ст.); 

a Sally Lunn – солодка булочка (по імені жінки-кондитера кінця XVIII ст.); a 

Sherlock Holmes – Шерлок Холмс, сищик-любитель. 

4. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з повір‗ями: a black sheep – 

паршива вівця, позор в сім‗ї (за старим повір‗ям, чорна вівця відмічена 

печаттю диявола); lick into shape – придавати форму, вид; зробити людину з 

когось; відпрацьовувати (твір і т.д.). 

5. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з астрологією: be born under a lucky 

star – народитись під щасливою зіркою; be born under an unlucky – народитись 

під нещасною зіркою. 

6. Фразеологічні одиниці, взяті із казок та байок: Fortunatus's purse – 

невичерпний гаманець (Fortunatus - казковий персонаж); the whole bag of 

tricks – весь арсенал хитрощів, фокусів. 
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7. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з карикатурами: drop the pilot – 

відмовитись від розумного та відданого радника (вираз виник в зв‗язку з 

розміщеною в англійському гумористичному журналі «Punch» в 1890 г. 

карикатурою на відставку Бісмарка за вимогою Вільгельма II). 

8. Фразеологічні одиниці, пов‗язані з легендами: halcyon days – 

спокійні, мирні дні, спокійний час (halcyon – зимородок; за давньою 

легендою, зимородок виводить пташенят в гнізді, яке плаває в морі, в період 

зимнього сонцестояння, і в цей період, біля двох тижнів, море буває зовсім 

спокійним); have kissed the Blarney stone – бути підлесником. 

9. Фразеологізми, пов‗язані з історичними фактами: as well be hanged 

(або hung) for a sheep as a lamb – якщо судилося бути повішаним за вівцю, то 

чого б не вкрасти і ягняти за одно (відголосок старого англійського закона, 

згідно якому крадіжка вівці каралась смертною карою через повішання). 

10. Шекспіризми: the be-all and end-all («Macbeth») - те, що заповнює 

життя, все в житті; eat somebody out of house and home («King Henry IV») – 

розорити людину, живучи за його рахунок. 

11. Інші літературні джерела фразеологічних одиниць. Джефрі Чосер: 

murder will out – шила в мішку не сховати; through thick and thin – рішуче, 

стійко, не дивлячись ні на які перешкоди. Джонатан Свіфт: quarrel with one's 

bread and butter – кинути заняття, яке дає засоби для існування; rain cats and 

dogs; Вальтер Скот: beard the lion in his den – напасти на небезпечного ворога 

в його особистому домі («Marmion»); a foeman worthy of smb.'s steel – вартий 

супротивник, суперник («The Lady of the Lake»). 

12. Біблеїзми: at the eleventh hour – в останню мить; can the leopard 

change his spots? – «чи може барс змінити свою плямисту шкуру?» (под. 

горбатого могила виправить); a wolf in sheep's clothing – вовк в овечій шкурі 

та ін. 

13. Фразеологічні одиниці американського походження: bark up the 

wrong tree – гавкати на дерево, на якому немає здобичі, напасти на 

фальшивий слід, помилитися, звернутись не за адресою; cut no ice – не мати 

впливу, значення; do one's level best – зробити все можливе; face the music – 

стійко переносити неприємності; їсти кашу; а/the green light – зелена вулиця, 

свобода дій; 

14. XIX ст. А. Лінкольн: swap horses while crossing a stream – меняти 

коней під час переправи, тобто здійснювати важливі зміни в непідхожий час 

(із виступу Лінкольна після обрання його президентом США («Reply to 

National Union League»). 

15. XX ст: Джек Лондон: the call of the wild – зов природи; the iron heel 

–«залізна п‗ята», імперіалізм (за назвою роману). Теодор Рузвельт (президент 

США): the big stick – політика великого дрючка, політика сили (в письмі 1900 

г. та пізніше в численних виступах).  

16. Фразеологізми, запозичені в іншомовній формі: ad hoc – для даного 

випадку; bel esprit – гостра на язик людина; bon ton – хороший тон, 

вихованість; coup d'etat – державний переворот; qui pro quo – непорозуміння.  
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Отже, для адекватного інтерпретації фразеологічної одиниці 

перекладачеві необхідно враховувати і по можливості повністю передати всі 

її компоненти, а саме: образний, наочний, емоційний, стилістичний і 

національно-етнічний. Найбільші труднощі для перекладу становлять 

англійські фразеологічні одиниці, що не мають еквівалентів в українській 

мові. Для їх передачі використовуються прийоми лексичного, дослівного і 

описового перекладу. При цьому перекладач повинен намагатися за 

можливості зберегти образний характер вихідної одиниці. Отже, існують такі 

способи перекладу фразеологічних одиниць: переклад фразеологічним 

еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим перекладом, 

контекстуальними замінами та калькуванням, але найкращим способом 

перекладу образної фразеології, без сумніву, є використання відповідного 

фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу перекладу 

забезпечує не тільки передачу змісту, але й відтворення образності та 

експресивності англійського виразу.  
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Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених 

Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», є 

необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». 

Іноземна мова — це ціла галузь знань, яка розкриває перед людиною 

скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Інтеграція України у 

світову спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами 

шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання визначене як один з 

пріоритетних напрямів  реформування освіти. 

Інновації в освіті – це впровадження, що сприяють подоланню 

проблемних ситуацій, що виникають у процесі навчання, з метою 

покрашення умов оволодіння матеріалом та загального підвищення рівня 

освіти. Тому основною метою інновацій та запровадження новітніх 
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технологій є мотивування викладачем дій студента, для самостійного 

орієнтування в інформації та розвитку критичного мислення за допомогою 

досягнень сучасної науки та техніки, так як знання іноземної мови слід 

розглядати з погляду вдосконалення інтелектуальних здібностей, уяви та 

пам‘яті 

Специфіка навчання саме іноземної мови  полягає у тому,що викладач 

повинен  сформувати  у студента  новий стереотип мовленнєвого спілкування 

додатково від вже існуючого.  Успіх навчання іноземної мови в значній мірі 

залежить від обраного підходу до навчання. 

В сучасній методичній літературі виділяють такі підходи: 

1.  Біхевіористський підхід визначає оволодіння іноземною мовою як 

сформованість респонсивних реакцій на іншомовні стимули [5]. 

2.  Інтуїтивно-свідомий підхід передбачає оволодіння іноземною 

мовою в моделях в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх 

значення. 

3.  Свідомий пізнавальний підхід спрямовує діяльність студента на 

засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі 

яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань. 

4. Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає органічне поєднання 

свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, 

тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається 

одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією [2]. 

Зміст навчання іноземних мов має забезпечувати досягнення цілей 

навчання, його структуру можуть складати такі групи компонентів: 

1.  Сфери спілкування, теми, ситуації. 

2. Мовний та мовленнєвий навчальний матеріал. 

3. Знання, навички і вміння мовлення. 

В методиці виділяють спеціальні методичні принципи, притаманні 

тільки навчанню іноземної мови: принцип комунікативності, принцип 

домінуючої ролі вправ, принцип взаємопов‘язаного навчання видів 

мовленнєвої діяльності, принцип урахування рідної мови, принцип 

апроксимації та інші [1]. 

Принцип комунікативності передбачає побудову процесу навчання 

іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації (Ю.І.Пасов) [4]. 

Принцип домінуючої ролі вправ: реалізація цього принципу зумовлена 

тим, що навчання іноземної мови передбачає формування мовленнєвих 

навичок і вмінь, в основі яких лежать певні мовленнєво-розумові операції. 

Принцип взаємопов‘язаного навчання видів мовленнєвої діяльності. 

Паралельне навчання різних видів мовленнєвої діяльності забезпечує 

розвиток навичок і вмінь мовлення у комплексі. 

Принцип урахування рідної мови. Рідна мова і рідномовні мовленнєві 

навички повинні враховуватись у навчанні іноземної мови. У мовному плані 

це дозволяє спрогнозувати труднощі у навчанні вимовної, лексичної і 

граматичної сторін іншомовного мовлення. 
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Принцип апроксимації полягає в тому, що при оцінці мовленнєвої 

діяльності учнів ігноруються незначні помилки в іншомовному спілкуванні, 

які не порушують комунікативний аспект мовлення [3]. 

Також останнім часом досить активно розробляється методика 

використання комп‘ютерних програм, які набувають сьогодні все більшого 

застосування. Комп‘ютерні програми відкривають широкі можливості для 

удосконалення процесу навчання іноземної мови.  

Отже, враховуючи різноманіття інноваційних підходів до викладання 

іноземної мови, можна обрати саме той, який найбільш ефективно проявить 

себе для аудиторії конкретних людей. Саме інновації в освіті сприяють тому, 

що ця аудиторія стає все більшою, а викладання більш ефективнішим. 
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АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ  

Необхідність систематизації основних підходів до вивчення текстів 

публіцистичного стилю в лінгвістиці, а також основних перекладацьких 

прийомів, релевантних для збереження емоційної інформації при перекладі з 

англійської мови на українську, зумовлює актуальність дослідження 

специфіки перекладу сучасного англомовного публіцистичного дискурсу. 

Експресивність і стандарт текстів публіцистичного стилю обумовлені 

функціями, які виконує публіцистика: інформаційно-змістовну функцію та 

функцію переконання, емоційного впливу. Основна мета текстів газет і 

журналів полягає в передачі нових відомостей, порушення інтересу і подачі 

впливу на читача. До складу даних текстів входять тематичні статті, короткі 

інформаційні повідомлення, оголошення, інтерв‘ю, есе тощо. Широта 
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читацької аудиторії обумовлює критерії зрозумілості та доступності тексту. 

Клішованість, емоційність, образність мови, логічний спосіб викладу, 

підкріплений неспростовними фактами, доступність, зрозуміле та чітке  

представлення матеріалу є основними ознаками публіцистичного стилю. 

Вплив газетної та журнальної публіцистики на читача, навіювання тих 

чи інших ідей викликають не тільки емоційну реакцію в формі пережитих 

почуттів і відносин, а й реакції в формі певних дій. 

Певні мовні засоби є інструментами впливу в текстах публіцистичного 

стилю. Засоби емоційного впливу пов‘язані з основною функцією текстів 

публіцистичного стилю – вплив на реципієнта. Почуття й емоції в процесі 

спілкування передаються засобами вираження емоційної інформації, 

провідною ознакою якої є суб‘єктивність. 

 Як зазначає М. Брандес, основною комунікативно-прагматичною 

функцією текстів публіцистичного стилю є пропагандистсько-агітаційна 

функція, спрямована на поширення суспільно-політичної інформації і на 

спонукання читачів до дії, на активізацію їх думок [4]. Газетно-

публіцистичний текст визначається як текст, головне завдання якого 

«повідомити нові відомості і впливати на читача» [1, с. 283]. 

Лексичний рівень газетно-публіцистичних текстів характеризується 

тематичним і стилістичним різноманіттям. Цей тип текстів включає 

загальновживану, нейтральну лексику і фразеологію, а також книжкову і 

розмовну. У публіцистичних текстах відзначається використання 

інтернаціональної і політичної лексики, наукової термінології, що виходить 

за рамки вузького і наукового вживання, використовуються нові поняття, які 

відображають соціально-політичні суспільні процеси [5, с. 157]. 

Таким чином, газетна публіцистика являє собою складне утворення, яке 

характеризується різноманітними мовними особливостями, різними сферами 

застосування та функціями; в різній мірі перегукується з художнім, офіційно-

діловим і науковим стилями. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях відбувається активізація 

інтересу до вивчення емоцій в просторі газетно-публіцистичних текстів. 

Відображаючи соціальні процеси, газетно-публіцистичний текст також 

спрямований на досягнення співпереживання реципієнта, на створення 

емоційного та інтелектуального контакту. Л. Бабенко зазначає, що лексичний 

рівень несе основне навантаження в створенні ідейно-емоційної концепції 

газетно-публіцистичного тексту, що обумовлює пріоритетність досліджень 

емотивної лексики в сучасній науці [2, с. 105]. На думку І.Баженової, емоції 

виявляються в газетно-публіцистичному тексті, починаючи з «опису 

емоційного переживання до показу зовнішнього прояву емоційного стану 

через симптоми психологічного характеру (зміна кольору шкірних покривів 

особи, звукові і рухові симптоми, фонаційні паралінгвізми, мімічно-

жестикуляційну поведінку, рухи та пози)» [3, с. 18]. 

І.  Алексєєва зазначає, що емоційна інформація містить повідомлення 

про людські емоції. В процесі передачі емоцій мова виконує експресивну 

функцію. Емоційність є відмінною рисою газетної мови від інших видів 
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літературної мови, які використовуються в інших соціальних сферах і 

ситуаціях спілкування (науковий, діловий, поетичний та інші). Послідовне 

чергування емоційності і нейтральності (так званих стандартних лексичних 

засобів), виступаючи основною властивістю газетної мови, забезпечує 

надійне донесення до реципієнта змістовного боку з її конкретністю і 

організуючу сторону з її емоційністю [1, с. 294]. Тексти газетно-

публіцистичного стилю повідомляють читачеві актуальну інформацію, при 

цьому викликаючи його інтерес і надаючи вплив. 

Мовні засоби, які використовуються для вираження емоційної 

інформації в текстах газетно-публіцистичного стилю, представлені на 

лексичному, синтаксичному, граматичному, стилістичному, фонетичному і 

графічному мовних рівнях. На лексичному рівні використовуються кліше, 

фразеологічні звороти, авторські неологізми, ненормативна лексика. На 

граматичному рівні вживаються запитання й оклику пропозиції, повтори, 

інверсія, парцеляція, паралелізм, контраст коротких і довгих речень. На 

стилістичному рівні широко представлені метафора, епітет і порівняння. 

Таким чином, одним з важливих питань при перекладі англомовного 

публіцистичного дискурсу є збереження та найбільш точна передача 

емоційної інформації, закладеної на різних рівнях, де особливе місце 

займають граматичний, лексичний та стилістичний. Для передачі емоційної 

інформації на граматичному рівні в більшості випадків використовуються 

граматичні відповідності мови перекладу, зберігається синтаксична 

структура пропозиції і розділові знаки відповідно до їх норм вживання в мові 

перекладу. Способи передачі емоційної інформації на лексичному рівні 

більш різноманітні і вимагають від перекладача комплексного підходу до 

проблеми. Найбільш загальним методом є підбір перекладацького 

еквівалента, також використовується калькування, компенсація, описовий 

переклад, а в деяких випадках необхідне створення нової лексеми по даній в 

оригіналі словотворчій моделі. На стилістичному рівні при передачі 

емоційної інформації застосовуються дослівний переклад, еквівалентний 

переклад, створення перекладацької кальки. 
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Поняття «прецедентність» дістало вагоме теоретичне обґрунтування в 

працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (Д. Гудков, Ю. Караулов, 

В. Красних, Ю. Прохоров, Ю. Сорокін, О. Супрун). Активно досліджується 

воно й у лінгводидактиці. Зокрема, певні аспекти функціонування 

прецедентних феноменів як засобів формування вторинної мовної 

особистості висвітлені у низці наукових розвідок (Д. Гудков, І. Каурцева, 

О. Сандрікова, Н. Смікунова). Але і досі немає чіткої й однозначної дефініції 

поняття «прецедентність», що, на думку Д. Гудкова, зумовлене складністю й 

діалектичністю цього поняття [1, с. 102]. Немає одностайності й у тлумаченні 

природи прецедентності. 

 Різноманітні погляди вчених на природу прецедентності надають змогу 

виокремити широке й вузьке тлумачення цього поняття: вузьке тлумачення 

передбачає когнітивний підхід до прецедентності – прецедентні феномени є 

одиницями ментального поля, когнітивної бази носія національної мови 

(Д. Гудков, В. Красних); широке тлумачення поєднує вербальний і 

невербальний бік прецедентності. Ми виділяємо різні рівні прецедентності 

(соціумний, національний, універсальний) і, відповідно, різні прецедентні 

феномени (соціумно-прецедентні, національно-прецедентні, універсально-

прецедетні). У число прецедентних можуть включатися як невербальні, так і 

вербальні або вербалізовані  феномени. В переліку прецедентних феноменів 

розглядається прецедентний текст, прецедентне висловлювання, прецедентна 

ситуація, але особливу увагу приділяють прецедентному імені. 

Прецедентні імена – це широко відомі власні імена, які використовуються в 

тексті не для позначення конкретної людини (міста, населеного пункту, 

підприємства, організації і т. д.), а в якості своєрідного культурного знаку, 

символу певних якостей, властивостей. 

Інтерес лінгвістів до прецедентних імен в першу чергу обумовлений 

підвищеною увагою до питань взаємодії мов і культур, процесу 

міжкультурної та міжмовної комунікації. Спілкування мовних особистостей, 

що належать до різних лінгвокультурних спільнот, буде ефективним лише в 

умовах подолання як мовного, так і культурного бар'єрів. 

Використання терміну «прецедентне ім'я» при описі процесів 

іменування предметів дозволяє досліджувати причину, що створює 

можливість подібного переходу, - придбання ім'ям властивостей 

прецедентного. В основі ідей прецедентності лежить концепція прецедентних 

текстів Ю. М. Караулова. За  Ю. М. Карауловим, прецедентні імена фіксують 

певні аспекти національної картини світу, пов'язані з процесами номінації [2, 

c. 74]. 

Семантична структура прецедентного імені визначає особливості його 

використання. Прецедентне ім'я має денотацією, сигніфікації і конотацією, 
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може вживатися як екстенсіонально (денотативно), так і інтенсіонально 

(конотативно).Таким чином, прецедентні імена, з одного боку, є частиною 

когнітивної бази носія мови, з іншого боку - відносяться до класу власних 

назв. 

Під прецедентним ім'ям розуміється індивідуальне ім'я, пов'язане:  

а) з широко відомим текстом, що належить, як правило, до числа 

прецедентних;  

б) з ситуацією, що є широко відомою носіям мови і яка виступає як 

прецедентна. 

Прецедентні імена за своєю формою є власними назвами – мовними 

знаками, представленими словами (наприклад, Jack), словосполученнями 

(Star Wars) або реченнями (Slow Out of the Gate). Вони вирізняють 

відповідний об‘єкт номінації із низки подібних, виконують референційну 

функцію – відсилають до позначеного об‘єкта.  

Отже, актуальність і перспективність вивчення прецедентних феноменів 

видається незаперечною в контексті сучасних глобальних інтеграційних 

процесів, прагненням пізнати культуру, менталітет іншого народу, вивчити 

особливості формування образу однієї країни в мовній свідомості 

представників іншої країни. В наш час прецедентні феномени володіють 

функцією репрезентації картини світу мовного колективу, тому їх 

дослідження дозволяє простежити зміни в свідомості і баченні світу 

представниками певної лінгвокультурної спільності. 
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Трансформація номіналізації є однією із граматичних трансформацій, 

що застосовується для досягнення адекватності тексту перекладу в англо-

українській та українсько-англійській мовних паралелях. Слід згадати про те, 

що номіналізація як граматичний процес міжмовного характеру знайшов 

належне висвітлення в працях як лінгвістів, так і перекладознавців, навіть 

попри те, що сам термін почали використовувати порівняно недавно (див. 

праці Є.В. Бреус, А.В. Міхеєєва, В.Г. Гака, К.М. Сухенко, О.М. Старикової, 

О.О. Потебні, В.І. Карабана, Т.Р. Левицької, К.А. Кузьміної та ін.). 

Здійснивши критичний аналіз праць попередників, маємо підстави 

стверджувати, що явище номіналізації є процес, покликаний збільшити 

номінативні елементи за рахунок зменшення дієслівних елементів (або ж 

функцій). Перетворення, охоплені номіналізацією, стають базисом для 
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продукування статичної (нединамічної) семантики при паралельному 

зменшенні динамічної семантики мовних елементів вихідного тексту. 

Загалом процес номіналізації можна простежити вже на етапі переходу 

дієслів процесуальної семантики до статичних дієслів, напр.: to undergo 

reconstruction – to be under reconstruction. Водночас порівняльний аналіз 

згаданого процесу в англійській та українській мовах дає підстави 

стверджувати, що номіналізація в кожній із мов має певні особливості, 

зумовлені насамперед внутрішньомовними законами функціонування 

одиниць, що спираються на типологічні відмінності української та 

англійської мов [2]. 

У науковій літературі висловлюється думка про те, що поява такої 

гібридної форми як, наприклад, віддієслівний іменник, зумовлена зміною 

його синтаксичного потенціалу. Набуваючи іншої морфологічної форми, 

такий іменник може функціонувати в реченні, виявляючи схожі до 

предметних іменників зв‘язки і відношення. 

Із позицій когнітивістики номіналізацію розглядають як мовний засіб, 

покликаний закріпити в когнітивній системі переосмислення категорійного 

значення дієслова або прикметника. Когнітивне «опрацювання» таких частин 

мови у напрямку до субстантивації уможливлює закріплення за ними 

категорійних ознак предметних частин мови водночас із збереженням 

категорійних ознак дієслівності – процесуальності і темпоральності  

Зміни на семантичному рівні, що зумовлені номіналізацією, є тією 

рушійною силою, що дають змогу девербативам та деадєктивам 

реалізовувати наступні синтаксичні та дискурсивні функції: 1) збільшувати 

референтну самостійність позначуваної дії (ознаки), надаючи їй ознак 

стабільності, що має певні межі; 2) оформлювати девербативи у складі 

згорнутої пропозиції як цілісну одиницю, здатну виступати в ролі актанта 

іншої пропозиції; 3) позначати суб‘єкт чи об‘єкт дії у включеній пропозиції, 

заповнюючи позицію підмета або додатка; 4) брати участь у перерозподілі 

комунікативного наголосу в речення, отримуючи доволі високий рівень 

окремішності в ролі теми або реми висловлювання; 5) брати участь в 

організації тематичної ланки тексту, отримуючи всів рівень виділюваності в 

позиції підмета; 6) позначати дію або ознаку без просторово-часових 

характеристик, безвідносно від діяча або носія ознаки [1; 3]. 

Повертаючись у русло перекладознавства, слід зауважити, що  

англійська та українська мови є різними за своєю будовою мовними системи, 

процеси зменшення в них динамічної семантики та номіналізації мають свою 

специфіку. Наприклад, інфінітив в обох мовах через відсутність зв‘язку з 

реальним виконавцем дії, через свою узагальненість та здатність виконувати 

в реченні номінативні функції за своїми семантичними ознаками й 

функціями наближається до імені. Проте, функціональна невідповідність 

англійського та українського інфінітива зумовлює той факт, що англійський 

інфінітив у реченні виконує номінативні функції частіше, ніж його 

український відповідник (атрибутивна функція англійського інфінітива). 
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Перекладацька трансформація номіналізації у нашому дослідженні 

виступає процесом збільшення в цільовій мові номінативних елементів, 

ознак, функцій або статичних сем внаслідок зменшення дієслівних елементів, 

ознак, функцій або динамічних сем [2].  

Аналіз англомовних та україномовних перекладів українських та 

англійських оригінальних художніх та інформативних текстів показав, що 

мовними причинами застосування трансформації номіналізації є граматичні, 

словотворчі, жанрово-стилістичні та мовленнєві. Проте, оскільки процеси 

номіналізації є у більшості випадків граматичним явищем (здебільшого 

синтаксичним), то основною причиною номіналізації є різні норми мовно-

системного оформлення думки в англійській і українській мовах. Під різними 

нормами мовно-системного оформлення думки мається на увазі перш за все 

аналітизм англійської мови й синтетизм української. 

Отже, граматична трансформація номіналізації, що використовується у 

перекладознавстві, орієнтована на збільшення в цільовій мові субстантивних 

одиниць і в основі своїй ґрунтується на типологічно релевантних ознаках тієї 

чи іншої мови.  
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МОВНА ГРА У НАЗВАХ САЙТІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ АДРЕС 

УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

Кількість сайтів в інтернеті постійно зростає. На момент написання цих 

тез загальне число ресурсів онлайн складає приблизно 1959317000 [1]. У 

такому широкому різноманітті сайтів різних тематик користувач просто не 

може орієнтуватись та губиться. З цієї причини власникам інтернет-сторінок 

доводиться використовувати різноманітні рекламні прийоми, аби привернути 

увагу саме до своїх сайтів та зробити так, щоб назви цих сайтів легко 

запам‘ятовувались. Одним із них є використання мовної гри. 

Мовна гра – це експерименти з формою мовлення, введення в неї певної 

неправильності, неточності, використання гри слів, каламбурів, парономазії, 

що використовується з метою акцентування уваги на певному явищі, 

додавання нового змісту або комічного ефекту тощо [2]. Термін введений 

Людвігом Вітгенштейном. Мовну гру вивчали такі науковці, як 

Н. Арутюнова, М. Бахтін, І. Білозуб, Т. Гридіна, О. Земська, С. Ільясова, 

Н. Карпенко, Ж. Колоїз, Н. Кондратенко, О. Коновалова, Т. Космеда, 



 152 

Т. Крутько, А. Мартакова, Б. Норман, О. Пєшкова, О. Порпуліт, В. Санніков, 

І. Сніховська, О. Тимчук, Н. Тишківська, О. Халіман та інші. 

Зразками мовної гри в назвах інтернет-сайтів є розважальні ресурси 

fishki.net; pikabu.ru (неправильне написання англійського слова peekaboo, що 

перекладається як «гра в хованки»); сайт месенджера whatsapp.com 

(омоформа англійського «What‘s up?» – «Як справи?»); pinterest.com 

(комбінація слів pin та interest, адже на сайті можна «приколоти» матеріали, 

котрі подобаються); портал quora.com (QUestion OR Answer), де можна  

поставити будь-яке запитання або відповісти на чиєсь; ресурс для скорочення 

посилань bit.ly (назва компанії – «Bitly»); соціальна мережа facebook.com 

(«книга облич»); пошукова система google.com (неправильне написання 

англійського слова «googol» – число 10100, тобто дуже велике число); 

розважальний ресурс reddit.com (омоформа на «read it», тобто «прочитав 

це»); відеохостинг youtube.com (комбінація слів «ти» та «труба»); PayPal 

(«друг, котрий платить»); сайт ok.ru (odnoklassniki.ru, скорочення слова 

«однокласники» і в той же час слово «ОК» – окей, добре); сайт коротких 

публікацій Twitter.com («щебет»); ресурс ігрового відеострімінгу twitch.com 

(«судома»); amazon.com (відсилка до назви річки Амазонки – засновник 

хотів, аби ресурс був таким же великим, як вона); соціальна мережа Instagram 

(комбінація слів «instant» – моментальний, та «telegram», що натякає на 

моментальне поширення фотографій); Wikipedia.com («wiki» – «швидкий» на 

гавайській та «pedia» – частина слова «encyclopedia», тобто енциклопедія); 

медіасервіс Netflix.com («net» – Інтернет і «flick» – кіносеанс). 

З електронними адресами ситуація ще більш цікава. Зараз у світі 

нараховується близько 5594000000 активних електронних скриньок. 

Населення світу 7,5 мільярдів. Світової статистики людей з однаковими 

іменами не існує, проте лише в США існує близько 151671 прізвищ та 5163 

імен на населення чисельністю 328877658 осіб [4]. Тобто, у світі існує багато 

людей з однаковими прізвищами, у зв‘язку з чим далеко не кожна людина 

може використати для логіну своє ім‘я. Хтось не хоче цього робити задля 

анонімності. Крім того, для логіну може бути обране слово або фраза, котрі 

уже зайняті іншим користувачем. Тому гра слів виражається у використанні 

каламбурів, омоформ, заміні букв подібними на них символами тощо. 

Загалом, використання гри слів на просторах інтернету – дуже широка 

та об‘ємна тема та цікаве соціокультурне явище. Особливо це помітно на 

англомовних ресурсах, адже ледь не кожен популярний ресурс використовує 

її у своїй назві. Крім того, це прекрасний рекламний хід, котрий дозволяє 

привернути увагу, а у випадку електронних адрес – обійти обмеження на 

використання того чи іншого логіна. 

Список використаних джерел: 

1. Total number of Websites [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/  

2. Мовна гра: поняття та функціональність. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу:  http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13749/   

http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13749/


 153 

3. Number of active e-mail accounts worldwide from 2014 to 2019 (in 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ 

Зв'язок лінгвістики та культури досліджується протягом десятиліть. 

Основою одиницею таких досліджень й до сьогодні залишається концепт. 

Вивчення концепту не може відбуватись окремо від національних та 

культурних особливостей тієї аудиторії, для якої створюється повідомлення. 

Ю. Лотман описав загальною передумовою створення ідеальної  

комунікативної ситуації збіг певних постійних базових елементів, відбитих у 

свідомості співрозмовників або представників певної культури, тобто 

спільність контексту не лише лінгвістичного, але екстралінгвістичного. 

Відтак, комунікативна подія буде розгортатись імовірно більш вдало серед 

носіїв одного типу культури. Мовленнєва свідомість зберігає досвід 

інтелектуального освоєння дійсності, властивий певній культурі. Мовлення 

завжди відтворює частину досвіду концептуалізації дійсності як певного 

індивіда, так і цілого народу. Таким чином, носії спільних рис мовної 

свідомості отримують доступ до безмежного набору даних, що допомагають 

їм інтерпретувати висловлення співбесідника [2].  

Концеп – це комплексна ментальна одиниця, яка представляє 

колективний / індивідуальний пізнавальний досвід сприйняття реальності. Ця 

ментальна репрезентація деякої сутності в ідеальній картині світу [5: 117] 

зазвичай виражається якимись мовними засобами, наприклад, словом або 

словосполученням.  

С. Г. Воркачов зазначає, що концепти Ғ це елементи духовної культури 

людини, створені нею для розуміння самої себе і свого місця у світі. Отже, 

концепт, на думку науковця, є «одиницею колективного знання / свідомості 

(що відсилає до вищих духовних цінностей), яка має мовне вираження і 

відзначена етнокультурною специфікою» [1]. Оскільки концепт як 

лінгвоментальне утворення співвідноситься з елементами концептосфери 

соціуму, він відкриває шлях до розуміння культури. З іншого боку, 

вербалізація концепту дозволяє зафіксувати певний колективний досвід, після 

чого він стає надбанням індивіда. 

У межах лінгвокогнітивного підходу до аналізу концептів ми спираємося 

на  праці відомих вітчизняних та зарубіжних учених. О.І. Морозова трактує 

концепт як одиницю «ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості і тієї 

https://www.statista.com/statistics/456519/forecast-number-of-active-email-accounts-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/456519/forecast-number-of-active-email-accounts-worldwide/
http://howmanyofme.com/
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інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини; оперативну 

змістовну одиницю пам‘яті, ментального лексикону, концептуальної системи 

і мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної у людській 

психіці [4]. 

Концепти не визначаються лінгвістичною формою. Вони можуть бути як 

вербалізованими, так і невербалізованими. Поняття не організовані 

відповідно до структури мови, вони співвідносяться зі структурою і видами 

ментальних просторів, які в свою чергу визначаються системою відносин у 

реальному світі. Таким чином, один і той же концепт представлений різними 

мовними одиницями, одна з яких (домінуюча) називає його. 

Жодне слово не може представити концепт повністю. Зміст мовної 

одиниці може виявити кілька основних рис концепту, які співвідносні зі 

змістом, який передається вербально [6: 193]. Саме контекст визначає, якою 

мірою наближається один до одного рівень змісту слова і поняття. Тому 

дослідження будь-якого концепту потребує аналізу всіх лексичних засобів 

його вираження, включаючи їх синтагматичні та парадигматичні відносини 

[1: 263]. 

Національний і культурний характер концептів емоційно окреслений і 

втілений у дискурсі [3: 24], тобто концепти тісно пов'язані як з ідеальною 

картиною світу, так і з соціальним та культурним контекстом, який 

реконструюється у ментальному просторі. Отже, прототипі риси деяких 

концептів можуть бути різними для різних народів. 

Список використаних джерел: 

1. Воркачев С.Г., Воркачева Е.А. Концепт счастья в английском языке: 
значимостная составляющая. Человек и его дискурс. М.: «Азбуковник», 

2003, С. 263-276. 

2. Карасик В.И. О типах дискурса. Языковая личность: 

институциональный и персональный дискурс. Волгоград: Перемена, 

2000. С. 5–20.  

3. Карасик В.И., Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж «английский 
чудак». М.: Гнозис, 2006.  240с. 

4. Морозова Е.И. Lie: к проблеме определения прототипического 

значения. Вісник Харківського державного університету. Серія 

Романо-германська філологія. 1999. ғ 424. С. 110-113. 

5. Морозова Е.И. Активизация концепта ложь в дискурсе. Вісник 

Харківського державного університету. Серія Романо-германська 

філологія.  2006. ғ 725. С.13-16. 

6. Шевченко И.С. Подходы к анализу концепта в современной 

лингвистике. Вісник Харківського державного університету. Серія 

Романо-германська філологія. 2006. ғ 725. С. 192-195. 

 

 

 

 

 



 155 

Василина Хринівська 

Науковий керівник: Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Роль iноземної мови в cучacному cуcпiльcтвi змiнилacя, i вона з 

нaвчaльного предметa перетворивcя в бaзовий елемент cучacної cиcтеми 

оcвiти, в зaciб доcягнення профеciйної реaлiзaцiї оcобиcтоcтi.  

Принципово вaжливо, щоб в результaтi нaвчaння у cтудентa cклaлоcя 

уcвiдомлене cтaвлення до мiжкультурного acпекту в cвiтлi глобaльного 

розвитку, яке зaбезпечує повноцiнну caмореaлiзaцiю оcобиcтоcтi в cвiдомо 

обрaнiй профеciї. Тому зaвдяки iноземнiй мовi cпецiaльнicть з перших днiв 

нaвчaння у вузi може i повиннa вiдкривaтиcя cтуденту в широкому контекcтi 

глобaльного розвитку. 

Кожний урок iноземної мови, зa зaгaльновiдомим виcловом C.Тер-

Мiнacової,  –  це «перехреcтя культур», прaктикa мiжкультурної комунікації 

[1]. Кожне iноземне cлово вiдобрaжaє cвiт iншої культури, покaзує iнше 

уявлення про життя, що зумовлено нaцiонaльною cвiдомicтю iншого нaроду. 

Крiм того, вивчення iноземних мов є вaжливим джерелом збaгaчення 

cтудентiв доcвiдом cоцiaльних вiдноcин i cоцiaльної поведiнки з 

предcтaвникaми iнших нaродiв. 

Доcягненню взaєморозумiння в процеci мiжкультурної комунiкaцiї 

cприяє мiжкультурнa компетенцiя. Мiжкультурною компетенцiєю 

нaзивaєтьcя здaтнicть здiйcнювaти cпiлкувaння iноземною мовою з 

урaхувaнням рiзницi культур i cтереотипiв миcлення. 

Вивчення проблем мiжкультурної комунiкaцiї передбaчaє знaйомcтво з 

нacтупними явищaми i поняттями: принципaми комунiкaцiї, оcновними 

функцiями культури, впливом культури нa cприйняття i комунiкaцiю в її 

рiзних cферaх i видaх, пaрaметрaми для опиcу впливу культури нa людcьку 

дiяльнicть i розвиток суспільства [1, C. 73]. 

Формувaння мiжкультурної компетенцiї cлiд розглядaти в зв'язку з 

розвитком здaтноcтi cтудентiв брaти учacть в дiaлозi культур нa оcновi 

принципiв взaємної повaги, терпимоcтi до культурних вiдмiнноcтей i 

подолaння культурних бaр'єрiв. Мiжкультурне нaвчaння нaпрaвлено нa 

формувaння у cтудентiв здaтноcтi до мiжкультурної комунiкaцiї i cприяє як 

уcвiдомлення cтудентaми cвоєї принaлежноcтi до певного етноcу, тaк i 

ознaйомлення з трaдицiями i культурними оcобливоcтями предcтaвникiв 

iншої культури. 

Cучacнa людинa, якa володiє iноземною мовою, виявляєтьcя втягнутою 

в процеc cпiлкувaння з iншими людьми, якi є предcтaвникaми cвоїх культур. 

У зв'язку з цим, для того, щоб вивчaти iноземну мову потрiбно не тiльки мaти 

бaгaтий лекcичний зaпac i приcтойну вимову, добре знaти iншомовну 

грaмaтику, a й формувaти в cобi мiжкультурну компетенцiю. Дaнa 

компетенцiя передбaчaє доcягнення тaкого рiвня володiння мовою, який 

дозволить, по-перше, гнучко реaгувaти нa вciлякi непередбaченi повороти в 
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ходi беciди; по-друге, визнaчити aдеквaтну лiнiю мовної поведiнки; по-третє, 

безпомилково вибрaти конкретнi зacоби з великого aрcенaлу i, нaрештi, 

вжити цi зacоби згiдно зaпропоновaної cитуaцiї. 

Формувaння мiжкультурної компетенцiї передбaчaє взaємодiю двох 

культур в декiлькох нaпрямкaх: знaйомcтво з культурою крaїни 

доcлiджувaної мови зa допомогою caмої iноземної мови i зacвоєння моделi 

поведiнки ноciїв iншомовної культури; вплив iноземної мови тa iншомовної 

культури нa розвиток рiдної мови i модель поведiнки в рaмкaх рiдної 

культури; розвиток оcобиcтоcтi пiд впливом двох культур. 

Необхiдно розглянути, як здiйcнюєтьcя формувaння мiжкультурної 

компетенцiї cтудентiв з урaхувaнням нaзвaних нaпрямiв. 

В процеci оволодiння iноземною мовою cтуденти зacвоюють мaтерiaл, 

який демонcтрує функцiонувaння мови в природному cередовищi, мовну та 

немовну поведiнку ноciїв мови в рiзних cитуaцiях cпiлкувaння i розкривaє 

оcобливоcтi поведiнки, пов'язaнi з нaродними звичaями, трaдицiями, 

cоцiaльною cтруктурою cуcпiльcтвa, етнiчною принaлежнicтю. Перш зa вcе, 

це вiдбувaєтьcя зa допомогою aвтентичних мaтерiaлiв (оригiнaльних текcтiв, 

aудiозaпиcів, вiдеофiльмiв), якi є нормaтивними з точки зору мовного 

оформлення i мicтять лiнгвокраїнознавчу iнформaцiю [2, C. 152]. 

Вaжливо знaти нaцiонaльно-культурнi оcобливоcтi поведiнки iноземця, 

щоб уникнути можливих конфлiктiв при мiжнaцiонaльному cпiлкувaннi. 

Тaким чином, вивчaючи iноземну мову, cтудент повинен не тiльки зacвоїти 

його лекcичнi, грaмaтичнi тa cинтaкcичнi оcобливоcтi, aле i нaвчитиcя 

aдеквaтно реaгувaти нa реплiки ноciїв мови, доречно зacтоcовувaти мiмiку i 

жеcти, викориcтовувaти формули мовного етикету i знaти культурно-

icторичнi оcобливоcтi крaїни мови, що вивчaєтьcя. 

Здiйcнення мiжкультурної комунiкaцiї передбaчaє готовнicть людини не 

тiльки приймaти предcтaвникa iншої культури з уciмa її нaцiонaльними тa 

ментaльними оcобливоcтями, a й здaтнicть змiнювaтиcя caмому. Вивчaючи 

iноземну мову у вcьому його рiзномaнiттi, cтуденти cтикaютьcя з мовними i 

культурними явищaми i зicтaвляють їх з тaкими в рiднiй мовi. Тaк, 

нaприклaд, оcягaючи лекcико-грaмaтичну cиcтему iноземної мови, 

доводитьcя звертaтиcя до знaнь, отримaних нa зaняттях української мови, 

щоб видiлити подiбноcтi тa вiдмiнноcтi в мовних явищaх i cферах їх 

вживaння. Вивчення iншомовної культури тaкож призводить cтудентa до 

необхiдноcтi звернутиcя до культурно-icторичних фaктiв cвоєї крaїни. Тaким 

чином, вивчaючи iноземну мову i беручи учacть в мiжкультурній комунiкaцiї, 

cтудент глибше оcягaє cвою рiдну мову i рiдну культуру [3].  

Формувaння мiжкультурної компетенцiї передбaчaє тaкож оволодiння 

нacтупними вмiннями: бaчити у предcтaвникa iншої культури не тiльки те, 

що нac вiдрiзняє, a й те, що об'єднує; змiнювaти оцiнки в результaтi 

оcягнення iншої культури; вiдмовлятиcя вiд cтереотипiв; викориcтовувaти 

знaння про чужу культуру для бiльш глибокого пiзнaння своєї [3]. 

Мiжкультурнa компетенцiя формуєтьcя в процеci нaвчaння iншомовного 

cпiлкувaння з урaхувaнням культурних i ментaльних вiдмiнноcтей ноciїв 
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мови i є необхiдною умовою для уcпiшного дiaлогу культур. Уcвiдомлення 

можливих проблем, що виникaють у мiжкультурній комунiкaцiї 

предcтaвникiв рiзних культур, розумiння цiнноcтей i зaгaльноприйнятих 

норм поведiнки є доcить знaчимими фaкторaми у вивченнi iноземної мови. I 

коли студенти пiдготовленi до їх вирiшення вiдповiдним чином, вони можуть 

уникнути нерозумiння, неaдеквaтного cприйняття поведiнки i потенцiйних 

конфлiктiв, якi можуть виникнути через непрaвильне викориcтaння мови, 

помилкової iнтерпретaцiї реaкцiї cпiврозмовникa i оцiнки cитуaцiї, що 

cклaлacя. A здaтнicть cтудентa до переломленню культурних цiнноcтей в 

cвоїй поведiнцi cприяє cтaновленню його як кваліфікованого фaхiвця у 

cпiвпрaцi з предcтaвникaми cвiтової cпiльноти. 
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО 

ТЕКСТУ 

Художнім перекладом прийнято вважати переклад художніх творів, 

оскільки художня література відрізняється від інших мовних творів, перш за 

все, своєю головною метою – естетичним впливом на читача. Таким чином 

можна вважати, що основною функцією художньої літератури, що відрізняє 

її від інших актів мовної комунікації, в яких домінантна роль відводиться 

інформативній функції, є художньо-естетична [2, с. 95]. Художній переклад – 

це один із видів автентичної художньої творчості, в процесі якої 

літературний твір, що існує однією мовою, найбільше у повному обсязі 

відтворюється іншою мовою за допомогою художніх засобів [5, с. 28]. 

Художні переклади ХХІ сторіччя продовжують ставати популярнішими й 

охоплювати все жанрове розмаїття сучасної художньої літератури. 

Специфіка художнього перекладу зумовлена художньо-естетичною 

метою текстів, а також співвідношенням перекладу з літературною 

творчістю. Від давніх часів до наших днів невирішеною залишається 

проблема орієнтації на наближеність перекладу до тексту оригіналу, або на 

ймовірну тотожність сприйняття  тексту реципієнтом. У різні часові епохи 
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домінувала то одна, то інша перекладацька концепція. Сьогодні перекладачі 

намагаються знайти баланс і відтворити текст мовою перекладу в єдності 

змісту та форми без втрати національно-культурного компонента вихідного 

тексту. Таким чином, художній переклад, який стає спільним продуктом 

щонайменше двох авторів (автора оригіналу та автора перекладеного тексту), 

безсумнівно вимагає мовної компетенції, лінгвокультурної обізнаності, 

професіоналізму, творчого підходу і винахідливості останнього. 

У художньому перекладі традиційно виділяють поезію, прозу, п‘єсу, 

сатиру, пісню та інші підвиди, залежно від приналежності тексту до певного 

жанру. Отже, при роботі з художніми текстами, перекладач змушений 

працювати з певним жанром та бути обізнаним властивою йому лінгвальною 

та позалінгвальною специфікою. Саме тому перекладачеві водночас 

приходиться виконувати кілька ролей – читача, критика, письменника, носія 

мови та демонструвати високий рівень компетентності, адже від результату 

його діяльності – підсумкової форми змісту – залежить естетична цінність 

перекладеного твору та ступінь впливу на іншомовного та іншокультурного  

читача. 

У художніх творах використовуються одиниці та засоби всіх стилів, але, 

коли вони включені в нову систему, ці елементи набувають естетичної 

функції [1, с. 17]. Для художнього тексту характерна велика кількість тропів і 

фігур мови. Також до ознак художнього тексту відносяться: 

 функціональність в ракурсі вигаданості зображуваного в тексті світу; 

 синергетична складність; 

 цілісність художнього тексту; 

 взаємозв‘язок всіх елементів тексту; 

 рефлексивність поетичного слова та посилення актуалізації 

лексичного рівня; 

 наявність імпліцитних смислів; 

 використання великої кількості тропів і фігур мови; 

 вплив на зміст художнього тексту міжтекстових зв‘язків [4, с. 107]. 

Перекладач, який зобов'язаний врахувати велику кількість вимог, щоб 

відтворити текст, повно й адекватно представити оригінал, має враховувати 

кілька основних критеріїв: 

 адекватність перекладу; 

 збереження при перекладі низки тропів і фігур мови; 

 культурологічні та епохальні чинники написання твору; 

 специфіка літературного напряму, до якого належить текст 

оригіналу; 

 відтворювання індивідуального стилю письменника [6]. 
Для створення професійного художнього та літературного перекладу 

перекладач, безсумнівно, повинен володіти певними лінгво-літературними 

здібностями, а саме, розуміти гру слів, вміти «відчувати» лексичні та 

стилістичні нюанси тексту, вміло передавати засоби виразності й точно 

знаходити еквіваленти фразеологічним одиницям, приказкам та прислів‘ям. 
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Основні складнощі при перекладі виникають у зв‘язку з наявністю 

величезного числа стійких виразів, прислів‘їв, приказок і афоризмів в мові 

оригіналу. Сленг, мовні особливості впливають на правильне сприйняття, 

наприклад, жартів, іронії, сарказму. Таким чином, завдання перекладача 

полягає не тільки в тому, щоб перевести текст наближено до оригіналу, але і 

перевести його  грамотно й естетично, з урахуванням стилю автора. 

Наприклад, коли художні твори містять елементи гумористичного жанру, 

будується на грі слів (каламбурі), перекладач має знати як передати комічний 

ефект. Особливі труднощі виникають, коли перекладач змушений працювати 

з мовами різних культур [4, c. 109-110], адже неможливо створити 

адекватний переклад без знайомства з культурою народу, епохою, часом, 

коли писався твір.  

Отже, перекладач несе відповідальність за якість перекладу художнього 

тексту. Неприпустимо спотворення інформації, яку намагається передати 

автор. Переклад художнього тексту повинен якомога повніше відповідати 

оригіналу, а також зображати емоції, характер героїв та інше. Перекладач 

повинен не тільки володіти мовою оригіналу тексту, а й зобов‘язаний 

володіти знаннями в галузі культури своєї країни та народів інших країн. 

Займатися художнім перекладом можуть далеко не всі фахівці в області 

конкретної мови. Від перекладача крім звичайних навичок потрібно ще ряд 

рис, які доповнюють комплекс стандартних професійних якостей, наприклад, 

вміння вловлювати настрій, передавати емоційне забарвлення, вміння 

схвилювати читача, а не просто сухо викласти інформацію. Саме 

вищезазначені фактори роблять перекладача художньої літератури 

письменником, який майже з нуля пише книгу на своїй рідній мові та 

наповнює її змістом, зрозумілим іншомовному реципієнту. 
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ВІДТВОРЕННЯ ІКОНІЧНИХ ТА ЛІНГВО-ВІЗУАЛЬНИХ 

ОДИНИЦЬ ВИХІДНОГО ТЕКСТУ В ПЕРЕКЛАДІ 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях іконічність розглядається як 

один з модусів існування мови (поряд з індексальною та символічною), що 

має глибокі нейробіологічні, когнітивні та комунікативні підстави й 

належить до відносних характеристик мови [5, с. 229]. Вважається, що в 

якості семіологічної бази іконічності виступає діаграмне відображення 

певного аспекту структури реального світу в структурі мови. 

Іконічність є властивістю мовного знаку, що виявляється в наявності 

між його двома сторонами, що означеним та означуваним, деякої 

матеріальної (образотворчої, звукової та ін.) або структурної подібності. 

Знак-ікона, що з‘явився вперше в семіотиці Ч. Пірса, заміщає свій об‘єкт 

тому, що на нього схожий, на відміну від знаків-символів, які ніякої схожості 

з об‘єктом, що позначається, не мають. На думку Ч. Пірса, ікони бувають 

трьох видів: образи, діаграми та метафори. Діаграми є знаками-іконами, в 

яких відносини між їх елементами схожі з відносинами між елементами 

об‘єкта. 

Сприйняття іконічних рис залежить від готовності читача розпізнати 

аналогову структуру за поверхневою формою, що репрезентує той чи інший 

тип іконічності. 

Як підкреслює У. Еко, іконічні знаки зовсім не володіють 

властивостями об‘єкта, який вони представляють, вони «скоріше 

відтворюють деякі загальні умови сприйняття на базі звичайних кодів 

сприйняття, відкидаючи одні стимули і відбираючи інші, ті, що здатні 

сформувати якусь структуру сприйняття, яка володіла б – завдяки 

сформованому досвідченим шляхом коду – тим же «значенням», що і об‘єкт 

іконічного зображення» [6, с. 157]. 

Іншими словами, на думку У. Еко, іконічний знак володіє спільними 

властивостями не з об‘єктом, а зі структурою його сприйняття. Виходячи з 

цього можна зробити висновок, що функція іконічних знаків в художньому 

тексті полягає в передачі схеми побудови уявного образу читачеві з метою 

викликати у нього відповідну асоціативну реакцію, завдяки якій в його 

свідомості виникає такий же образ, на основі якого вже міститься інформація 

в його пам‘яті, без прямого впливу описуваної реальності на органи чуття 

читача. 

У своїй статті «У пошуках сутності мови» Р. Якобсон підкреслює 

«епохальне значення» роботи Ч. Пірса по створенню спільних основ 

семіотики [7, с. 113]. Розвиваючи ідеї американського вченого стосовно 

природної мови, Р. Якобсон наводить лише два з трьох окреслених Ч. Пірсом 

підкласів – образи та діаграми, виключаючи із розгляду третій підклас – 

метафору, очевидно, в силу укладеної в ній найменше іконічної 
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репрезентації, що видається виправданим і логічним при дослідженні 

іконічного модусу існування мовного знаку в художньому тексті. 

Як правило, дослідники в своєму прагненні розробити загальну 

класифікацію видів іконічності виходять з наведеного вище пірсовського 

поділу іконічних знаків на образи та ікони, визнаючи, що діаграматична 

іконічність відрізняється від подібної складнішою природою і має  більшу 

кількість підвидів. Так, Н. Цвєткова, що досліджувала способи реалізації 

принципу іконічності в полікодовому рекламному дискурсі [4, с. 7], в рамках 

діаграматичної іконічності розрізняє: 

- іконічність суміжності, 

- іконічність зчеплення, 

- секвенціональну іконічність, 

- саліентну (від англ. Salience) іконічність, 

- репетиційну иконичность [4, с. 9-11]. 

Уільям Крофт розглядає іконічність як цілком процесуальне явище. Він 

вважає, що при оволодінні людьми структурою досвіду було б більш 

ефективним, якби мова була максимально паралельна цій структурі. По-

перше, іконічність мінімізує типи інформаційних структур, які людина 

повинна пізнати, не потребуючи зовсім інших інформаційних структур для 

мови в порівнянні зі світом. По-друге, іконічність мінімізує процес конверсії 

структури інформації в тому вигляді, в якому ми сприймаємо і 

використовуємо нелінгвістичну інформацію, до структури інформації, яку ми 

розуміємо і висловлюємо лінгвістично [8]. Т. Гівон називає це іконічним 

метапринципом: «При всіх інших рівних умовах кодований досвід легше 

зберігати, отримувати та передавати, якщо цей код максимально ізоморфний 

досвіду» [9, с. 189]. 

За допомогою синтаксису може передаватися емоційний стан. 

Розглянемо приклад з роману Дж. Стейнбека «East of Eden»: He pushed the 

door open. She stood three feet away. In her right hand she held his 44 Colt, and 

the black hole in the barrel pointed at him. He took a step toward her, saw that the 

hammer was back. 

She shot him. The heavy slug struck him in the shoulder and flattened and 

tore out a piece of his shoulderblade. The flash and roar smothered him, and he 

staggered back and fell to the floor [10]. 

Нервове потрясіння героя (в нього стріляє дружина) автор показує 

через напружений, рваний ритм, який створюється короткими реченнями, 

відсутністю граматичного зв‘язку, паралельними конструкціями, 

асиндетоном. Короткою непоширеною пропозицією передається різкий, 

несподіваний постріл, що підкреслюється сильною позицією пропозиції на 

початку абзацу. 

Швидке чергування дій за одиницю часу передається ланцюжком 

однорідних дієслів, як правило, об‘єднаних асиндетоном: Pa and Al and Uncle 

John loaded quickly, piled the blankets on top of Tom's cave, stood the buckets 

against the sides, spread the last mattress behind [10]. Наведемо ще один 

приклад з роману «East of Eden»: The boy galloped up to the house, yanked off 
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his hat, flung a yellow envelope on the ground, spun his horse around, and kicked 

up a gallop again [10]. У семантиці лексики цих прикладів є вказівка на 

швидкість, в першому випадку quickly, у другому – в семантиці дієслів 

gallop, yank, fling, spin присутня сема швидкості. Ефект, вироблений 

синтаксисом, підтримується і на фонетичному рівні: практично всі дієслова в 

реченні є короткими словами з коротким голосним. 

Підсумуємо, у художньому тексті структура пропозиції несе додаткову 

інформацію, за рахунок якої посилюється вплив на читача. Теорія іконічності 

дозволяє простежити, яким чином синтаксичні структури імітують вигадану 

реальність та беруть участь у створенні художніх образів. 

Іконічність є одним із фундаментальних процесів, що лежать в основі 

мовної організації та людської комунікації. У зв‘язку з переходом від 

переважно статичних досліджень мовної структури до аналізу мови в 

динаміці виникло питання про переоцінку ключової тези структуралізму – 

довільності мовного знаку. Так, без іконізму неможливо зрозуміти процес 

обміну повідомленнями, відповідність між компетенцією мовця і його 

виконанням.  
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ 

НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 
На сьогоднішній день англійська мова має статус міжнародного засобу 

спілкування, а тому більшість інформаційних видань як державного, так і 

всесвітнього масштабу, використовують її для передачі інформації читачу. 

Це зумовлює актуальність проблеми перекладу англомовних текстів засобів 

масової інформації українською мовою. До них, зокрема, належать газетні 

матеріали, адже вони безпосередньо задіяні у процесі передачі інформації у 

міжнародному масштабі.        

 Переклад, як і більшість явищ у житті та діяльності суспільства, є 

багатогранним об‘єктом вивчення. Питання перекладу можуть розглядатися з 

різних точок зору, таких як історико-культурної, літературознавчої, 

мовознавчої, психологічної. При всій взаємозв‘язаності різних площин 

вивчення, зумовлених єдністю самого об‘єкта, постійно виникає необхідність 

зосереджувати увагу на певній стороні об‘єкту вивчення при більшому чи 

меншому ступені абстракції від решти [3, c. 54].     

 Проблему перекладу газетних матеріалів досліджували різні вчені-

лінгвісти. Наприклад, особливості мови газет вивчали І.В. Арнольд,    

В.І. Коньков, М.А. Гвенцадзе та інші. Лексичні особливості перекладу 

газетних текстів досліджували І.С. Алєксєєва, А.С. Мікоян, В.Л. Наєр та інші. 

Стилістичний аспект перекладу газетних матеріалів розглядали у своїх 

наукових працях Н.О. Павленко, В.А. Чабаненко, Ч. Цзе та інші. Значна 

увага, що приділяється цій проблемі у науковій літературі, свідчить про те, 

що дана тема є досить актуальною і потребує подальшого вивчення 

фахівцями.  Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити 

лінгвістичні особливості, з якими зустрічається перекладач англомовних 

публіцистичних текстів, здійснити їх аналіз і встановити закономірності та 

особливості застосування своєрідностей вихідної мови та мови перекладу. 

Передусім необхідно зазначити, що публіцистичні тексти - на відміну від 

інших - рідко перекладаються цілком й у "чистому вигляді", коли в 

українській газеті або інформаційному бюлетені наводяться дані іноземної 

преси, вони пристосовуються до стилістичних норм газетного стилю або 

офіційних повідомлень українською мовою. Переклад при цьому часто 

замінюється більш коротким викладом, своєрідним переказом [3, с. 284]. 

Взагалі, науково-публіцистичний стиль можна охарактеризувати як 

функціональний стиль мови, який обслуговує широку сферу суспільних 

стосунків, і найповніше він використовується в газетах, суспільно- 

політичних журналах, на радіо, телебаченні, у документальному кіно. Часто 

публіцистика характеризується функціонально-прагматичною 

багатофакторністю, зумовленою необхідністю віддзеркалювати факти і 

інформацію стосовно будь-якої сфери життя [3, c. 286]. 



 164 

Стиль наукового тексту належить до formal (bookish) style і має такі 

характеристики:  

1. наявність спеціальної термінології (наприклад, democracy, global political 

economy, democratization,) [5, c. 180], вживання книжної лексики та 

застарілих слів (freeholder, shilling, merchant) [6, c. 515];   

2. чітка й логічна структура (наприклад, наукова стаття має такі 

обов‘язкові елементи як вступ, послідовний виклад матеріалу, 

висновки);   

3. максимальна об‘єктивність у викладенні матеріалу, прозора 

аргументація та наведення конкретних фактів; 

4. наявність різноманітних подвійних сполучників (as…as, both…and, 

therefore, whether…or), що обумовлено необхідністю встановлення 

експліцитних зв‘язків між окремими фрагментами тексту;  

5. подання мови автора від першої особи множини (we), що, з одного боку, 

підкреслює особливості наукової етики, згідно з якою наука належить 

спільноті вчених, а з іншого боку - залучає слухачів або читачів до 

аналізу й обговорення даної проблеми («we do», «we think») [7, c. 579, 

585]. 

Характерні особливості газетно-журнальної публіцистики 

спостерігаються на рівнях лексики, граматики, прагматики та стилістичних 

ознак. Важливо наголосити, що хоча ці всі ознаки й присутні в будь-якій 

мові, проте вони не відповідають однозначно одні одним, а в кожній окремій 

мові виражаються своєрідним способом. Ця своєрідність має як кількісний, 

так і якісний характер. Якісна своєрідність виражається в тому, що в різних 

мовах для передачі тих самих відношень або характеристик вживаються 

неідентичні засоби мови, іноді лексичні засоби передаються граматичними й 

навпаки, а кількісна оригінальність виражається в різній частотності 

вживання тих чи інших лексичних, граматичних і стилістичних засобів [1, с. 

93].  

Граматичні відповідники між мовами з різними граматичними 

будовами у більшості випадків є лише функціональними й залежать від 

чинників, що можуть постійно змінюватися. Але навіть тоді, коли знайдено 

оптимальну структуру речення в перекладі з урахуванням усіх чинників, то 

виникає важлива проблема вибору найвдалішого порядку слів у реченні.

 Стилістичні особливості англійської та української мов майже не 

відрізняються. Для усіх газетних жанрів характерні загальні форми реалізації 

стислості: компресія інформації та передача певної частини повідомлень 

імпліцитно. Як результат стислості відбувається економія мовних засобів за 

рахунок комунікативно менш важливих фрагментів повідомлення. Основний 

стилістичний принцип організації мови в публіцистиці це поєднання 

стандарту та експресії. Експресивність є невід‘ємною частиною газетно-

публіцистичного стилю, адже однією з його функцій, як вже зазначалося, є 

вплив на читача, адресата повідомлення. [1, с. 117]     

 Публіцистика відчуває гостру потребу у експресивних засобах, але така 

експресія має соціальний характер, вона є цілеспрямованою, оцінною. 
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Метафори, епітети, порівняння виконують тут особливу роль, що дозволяє 

говорити про їхній публіцистичний тип. Складні, штучні метафори, епітети, 

які є доречними, наприклад, у поезії або у деяких прозових жанрах, 

суперечать природі масової комунікації. Естетичними критеріями тут є 

простота і ясність. [4, с. 252]         

 Отже, можна зробити висновок, що сучасний англомовний науковий 

текст не втрачає своїх характерних ознак, проте набуває окремих елементів, 

що є запозиченими з інших функціональних стилів. Незважаючи на те, що 

науковий стиль являє собою формально-логічний виклад інформації, в ньому 

присутній і особистісний аспект, пов‘язаний із індивідуальним стилем автора 

та перекладача. У даній статті ми визначили основні лінгво-стилістичні 

особливості перекладу газетних текстів, а також провели аналіз шляхів 

відтворення лексичної та стилістичної складових мови газети у перекладі і 

таким чином з‘ясували, які прийоми перекладу газетних матеріалів є 

найбільш вживаними.          

 На нашу думку, постійний розвиток та збільшення обсягів газетно-

інформаційних видань, що працюють у міжнародному масштабі, а також 

міжнародний статус англійської мови у сучасному суспільстві зумовлюють 

актуальність вивчення питання перекладу газетних матеріалів. І це питання 

буде залишатися актуальним, доки існують засоби масової інформації, 

зокрема, газетні видання, які потребують якісного перекладу інформації, яку 

вони надають читачу. 
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В останні десятиліття жанр фентезі став надзвичайно популярним, і не 

тільки в молодіжному середовищі. Твори жанру фентезі активно 

переводяться на різні мови, у зв‘язку з чим виникає питання про особливості 

та специфіку перекладу творів цього жанру. 

Цветан Тодоров вважає, що існує безліч текстів, в яких здійснено певне 

правило побудови гротескно-фантастичного жанру [6, с. 22]. З цим ймовірно 

пов‘язані труднощі перекладу цих творів – змусити читача-реципієнта 

відчувати ті ж коливання між природним і надприродним поясненням 

зображуваних подій, які є однією з основнихтем у творі оригіналу. Це завжди 

безпосередньо пов‘язано з досягненням інформаційної відповідності між 

мовними одиницями різних мов, створенням іншомовного аналога вихідного 

художнього тексту у вигляді вторинної знакової системи [7, с. 142], яка, 

відповідно до літературно-комунікативних вимог і мовних звичок різних 

культур, на певному історичному етапі викликала б адекватну оригіналу 

читацьку участь. Мистецтво перекладу полягає в досягненні справжнього 

естетичного ефекту зі збереженням особливостей і інформаційно-

культурного спрямування мови оригіналу. 

Як відомо, художній текст є результатом творчої діяльності автора або 

авторів, втілення їх творчих ідей та задумів. На думку багатьох дослідників, 

серед яких М. Алімова, такі тексти наповнені різними видами інформації та 

вважаються поліфункціональними: по-перше, в них представлена когнітивна 

інформація, тобто об‘єктивні відомості про справжню дійсність, по-друге, 

вони зачіпають внутрішній світ читача, викликаючи в ньому емоційний 

відгук, по-третє, спонукають читачів до будь-яких дій, підштовхують їх до 

філософських роздумів і, по-четверте, задовольняють потреби людини до 

естетичної насолоди, що також вважається важливим. Крім того, художні 

тексти є відображенням мовної та національної картин як внутрішнього світу 

однієї людини– автора, так і зовнішнього світу цілої країни [2, с. 47-48]. 

Основне завдання, що стоїть перед переведенням художніх текстів на 

іншу мову (або «художнім перекладом» [3, с. 36]), по своїй суті, не 

відрізняється від завдання, що стоїть перед будь-яким іншим видом 

перекладу,  передати інформацію, укладену в оригінальному тексті, 

засобами іншої мови. Як вважають більшість лінгвістів, переклад 

художнього тексту, що передає всі межі оригіналу, повинен бути на межі між 

дослівним і вільним. Такий переклад називають адекватним, і він відтворює 

як зміст оригіналу, так й естетичні особливості його форми у міру 

можливостей мови [8, с. 3]. 

На думку В. Алексєєвої, переклад художніх творів має свої особливості: 

1. Переклад таких текстів повинен бути посередині між дослівним 

та вільним. 
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2. Необхідно дуже уважно ставитися до передачі стійких виразів, 

для розуміння яких важливо мати уявлення про культуру країни, про яку йде 

мова у творі. Перекладач, крім значення та смислу цієї лексики, повинен 

намагатися доносити до читачів і колорит, закладений в неї. 

3. Перекладач повинен володіти майстерністю передачі гумору і гри 

слів. Найчастіше жартівливі висловлювання та гра слів несуть додаткову 

конотацію, саме тому для створення адекватного перекладу слід спробувати 

передати це значення в максимально можливій мірі. 

4. Необхідність перекладу з дотриманням тих же стилістичних і 

культурних особливостей мови оригіналу. Перекладачеві слід досконально 

вивчити не тільки всі аспекти як вихідного тексту, так і мови, а також 

розбиратися в їх культурах, тому що зворотне може привести до смислових 

помилок [1, с. 154]. 

Труднощі художнього перекладу творів в жанрі фентезі, що 

функціонують безпосередньо у художній літератури, пов‘язані зі створенням 

адекватного таповноцінного тексту з урахуванням всіх особливостей 

структури, стилю, лексики та граматики, а особливо елементів нереальності, 

вигаданого, гротеску. Переклад твору жанру фентезі –  це творче 

переосмислення тексту, при цьому неможливим є збереження специфіки 

оригіналу повністю, тому що це було б тільки дослівне копіювання. Якщо 

для носіїв мови сприйняття художнього твору підкріплюється, як 

справедливо зазначено В. Алексєєвою, «знанням особливостей рідної 

культури та реалій, то у представника іншої культури виникають певні 

труднощі з розумінням цього ж художнього твору, але рідною мовою. У 

зв‘язку з цим виникає проблема того, як адекватно перекласти художній твір 

іноземною мовою» [op.cit., с. 155]. 

Література фентезі так само як і інші художні твори, має свої жанрово-

стилістичні особливості. Саме вони впливають на складність перекладу 

фентезі та свідчать про його специфіку. Основними явищами, які 

сприймаються як найбільший перекладацький виклик, є власні імена та 

неологізми. Їх переклад є особливо складним, тому що автор фентезі 

наділений необмеженою свободою створення назв і термінів, які 

функціонують в його придуманому світі. Він може користуватися не тільки 

моделями словотворення своєї мови, але також запозичувати слова з інших 

мов, використовувати грецькі та латинські форми, наділяти імена героїв 

творів багатозначними смислами. Про творчість автора в цьому аспекті 

детально йдеться в роботі С. Мінасян [5, с. 92], що присвячено вивченню 

романної творчості Бориса Віана, одного з засновників концепції мовної гри 

в гротескно-фантазійному жанрі. 

В цілому, перекладачеві художнього фентезійного твору необхідно 

звертатися до всіх традиційних способів перекладу, таких як транслітерація, 

транскрипція, калькування, реалії, топоніми, описовий переклад, наближений 

переклад, трансформаційний переклад, переклад власних назв [4, c. 23], але 

бути готовому (готовій) до креативної діяльності та непередбачуваних 

метаморфоз. 
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Очевидно, що основні труднощі перекладу – це збереження закладеного 

автором задуму, його стилю, стилістичної маркування твору та окремих 

мовних засобів для досягнення комунікативного ефекту, дотримання 

категорії вигаданого тощо. Перекладач повинен прагнути до відтворення 

глобального змісту вихідного тексту, враховуючи й певний історико-

культурний контекст, й авторські особливості, що мають величезне значення 

для художнього перекладу творів, що належать до надзвичайно популярного 

жанру фентезі. 
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Проблема інтерпретації знаків у казках є спільною для 

перекладознавства і семіотики, проте часто розуміння його обсягу, меж тощо 

не збігається в рамках авторської та перекладацької семіосфер, і тому перша, 

закодована у тексті, викликає труднощі при відтворенні іншою мовою. 

Наявність таких складностей зумовила потребу створення процедур 

дослідження перекладів казок в аспекті інтерпретації позначуваного знаків, 

зокрема антопонімікону, та трансформації кодів у перекладах. Усе 

вищезазначене і спричинило вибір теми та актуальність даного наукового 

дослідження. 
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Одним із багатьох лінгвістичних наслідків норманського завоювання є 

той факт, що лише невелика кількість оригінальних, рідних англійських 

персональних імен, знайомих нам сьогодні, дійшли до нас. У пізній Англо-

Саксонській Англії були поширені імена німецького походження, такі як 

давньоанглійські Godwine, Wulfsige, Dodda, (для чоловіків), Cwēnhild and 

Godgifu (тільки для жінок). 

У східній та північній частині Англії, де вікінги поселилися з кінця IX 

ст., до власних імен відносились також давні скандинавські назви, такі як 

Þorgeirr, Tokki (чоловічі) і Gunnhildr (жіночі). Майже до 1250-х років всі ці 

імена англійською мовою використовувались для назви норманських 

правителів. У більшості випадків наш сучасний контакт із старими іменами 

здійснюється виключно через спадкові прізвища, які походять не пізніше 

середини тринадцятого століття, тобто Гудвін, Волс, Дод, Кеннонл, Гудєв, 

Таггар, Тоукей та Гунелл. Після 1250 року лише кілька таких назв 

залишалися в загальному використанні, зокрема, Ēadweard, Ēadmund, 

Cūđbeorht (які були популярними у північній Англії), а також Ēadgýđ, відомі 

у формі Edward, Edmund, Cuthbert, and Edith. 

Норманське найменування складалося в основному з континентальних 

німецьких назв з французькою вимовою (такими як Вільям, Роберт, Річард, 

Х'ю, Мод та Аліса) та імена з Біблії або легенд про святих (як Адам, Джон, 

Томас, Беатрис, Сесилі та Маргарет). З середини тринадцятого до середини 

вісімнадцятого століття Джон, Томас, Роберт, Річард і Вільгельм були 

іменами понад 70 відсотків чоловічого населення. Отже, на той період для 

хрещення була невелика кількість власних імен на вибір. В кінці 

чотирнадцятого століття в Англії було менше тисячі власних імен. 

Найчастотнішим чоловічим ім'ям було ім‗я Джон для близько 35 відсотків 

чоловіків, а найчастотнішим жіночим ім'ям – Аліса, що становило приблизно 

17 відсотків жінок. За даними Управління національної статистики у 2009 

році найчастотнішим власним ім‗ям для хлопчиків новонароджених в Англії 

та Уельсі було Олівер, а для дівчини Олівія. 

Одним із головних джерел поповнення складу англійських особистих 

імен у період 1250-1750 рр. була реформації Церкви в ХV столітті, коли 

пуританські активісти віддали перевагу іменам зі Старого Завіту (наприклад, 

Авраам, Ісаак, Самуїл, Абігейл ), або утворення нових імен, особливо для 

дівчаток, на основі християнських чеснот (благодійність, благодать, 

розсудливість, темперамент - Charity, Grace, Prudence, Temperance). 

У пізній середньовічній Англії особливого поширення набули 

зменшувально-ласкальні форми власних імен. З цією метою 

використовувались дев'ять зменшувальних суфіксів, а саме: французькі el, et, 

ot, in, on, un (часто використовується в комбінації, як elot), фламандська 

форма, англійська cok, а також y (редукування з in). Але у зникає пізніше і 

сліди цього можна знайти у таких прикладах, як Робін, Маріон і Джанет. 

Також популярним було римування зменшувально-ласкальних форм, 

зокрема, для коротких форм чоловічих імен на R-, як Ральф, Річард, Роберт і 
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Роджер, де була здійснена заміна початкових R- на D-, H- і N- і утворились 

форми Daw, Haw, Dick, Hick, Dob, Hob, Nob, Dodge, Hodge, and Nodge.  

Зменшувальним формам імен, що починаються з голосного, часто 

додають співзвучний приголосний, наприклад Нед і Тед для Едварда або 

Едмунда, а Біб, Ліб, Ніб та Тібфор Іббе - короткий для Ізабель 

Антропонімікон англійських казок досить повно укладається в семіотичне 

розуміння тексту, бо є структурованою єдністю з чітко позначеними 

внутрішньотекстовими кордонами, під якими ми розуміємо початкові, 

серединні та кінцеві формули. 

Казки є одним з найдавніших способів зберігання і передачі інформації, 

тому казковий текст завжди ―більше, ніж текст‖, бо в ньому присутні 

текстові та інтертекстові складові, тобто він створює відчуття семіотичного 

простору ―роботи та гри позначуваних‖, отже, є знаковим як мало який 

інший, що робить семіолінгвістичний підхід пріоритетним при вивченні 

труднощів перекладу творів цього жанру. 

До дослідження антропонімікону в художній літературі різних періодів, 

жанрів звертались вчені різних лінгвістичних шкіл та напрямків: 

І.М. Апоненко, О.Г. Горбачева, Г. Горний, К.Б. Зайцева, В.М. Калінкін,  

Ю.О. Карпенко, Ч. Косил, A. Кохановська, О. І. Лукошов, Е. Б. Магазаник, 

В.М. Михайлов, Є.С. Отін, О. О. Порпуліт, О. В. Суперанська, О. Чеслікова, 

та ін. Актуальність даного дослідження також зумовлена недостатньою 

вивченістю проблеми ономастикону казкового дискурсу у зв‘язку з об‘єктом 

іменування (номінації). В цій царині ономатопоетики вже досліджувались 

російські казки (Апоненко І. М) та було проведено порівняльне дослідження 

українських та російських казок (Порпуліт О. О.), проте зіставного аналізу 

онімів літературних казок англійської, української та російської мов на 

матеріалі авторських літературних казок ще не було виконано. У зв‘язку з 

цим виникає необхідність у порівняльному дослідженні власних імен 

персонажів літературних казок англійською, українською та російською 

мовами та їх класифікації у зв‘язку з об‘єктом іменування. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Більшість учених сходяться в думці, що головною причиною 

передчасного вичерпання функціональних ресурсів організму, яке 

призводить до зростання захворюваності, є обмежена фізична активність. 

Тому вважається, що найперспективнішим і економічно вигідним шляхом 

подолання такого недоліку є впровадження у повсякденне життя 

інноваційних технологій фізичного виховання [1]. 

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах є важливим елементом 

освіти, провідним завданням якого є оволодіння студентами знаннями, 

уміннями і навичками управління власним фізичним розвитком, формування 

культури здоров'я і відповідального ставлення до нього, удосконалення 

фізичної і психічної підготовки для підтримки здорового, активного способу 

життя і професійної діяльності. Основним засобом реалізації цих завдань 

виступає навчальна дисципліна «Фізичне виховання» [1].  

За офіційними даними рівень фізичного здоров‘я чоловіків поступається 

представницям жіночої статі. Показник захворюваності українських жінок на 

12% вищий, ніж аналогічний у чоловіків, що відображається на якості життя, 

зокрема на зниженні фізичної і розумової працездатності, репродуктивної 

функції, виникненні проблем психічного та психологічного характеру тощо. 

Більшість учених сходяться в думці, що головною причиною такого 

феномена є обмежена фізична активність. Тому вважається, що 

найперспективнішим і економічно вигідним шляхом подолання такого 

недоліку є впровадження у повсякденне життя інноваційних технологій 

фізичного виховання [2]. 

Результати досліджень Ю.М. Фурмана підтверджують, що рівень 

аеробної продуктивності осіб жіночої статі 18 - 22 років у середньому 

відповідає ―відмінному‖. Особи чоловічої статі поступаються жінкам рівнем 

аеробної продуктивності: з 18 до 20 років він ―посередній‖, у 21 рік 

знаходиться на межі ―посереднього‖ й ―нижче посереднього‖, а у 22 роки 

―нижче посереднього‖. Середня величина анаеробної лактатної 

продуктивності у 18-22 роки незалежно від статі нижча за належну. Для 

забезпечення належного рівня соматичного здоров‘я молоді необхідно 

підвищувати аеробну та анаеробну лактатну продуктивність [4]. 

Ю.М. Фурманом доведено, що зростання аеробної та анаеробної 

лактатної продуктивності можливе лише при застосуванні тренувань 

періодичністю не менше трьох разів на тиждень і величиною внутрішнього 

об‘єму не нижче порогового рівня. Порогова величина внутрішнього об‘єму 
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навантаження, яка забезпечує приріст аеробної продуктивності, становить у 

середньому 43,8% від максимально допустимої [3]. 

Бігові тренування у змішаному режимі енергозабезпечення ефективніше 

підвищують аеробну продуктивність організму, ніж в аеробному. Найбільш 

ефективному зростанню аеробної продуктивності сприяє комплексне 

почергове застосування в мікроциклі тренувань в аеробно-анаеробному 

режимі енергозабезпечення із застосуванням безперервного методу і в 

анаеробно-аеробному режимі із застосуванням повторного методу.  

Тренування в аеробному режимі енергозабезпечення більш ефективно 

впливають на аеробну продуктивність організму при застосуванні 

безперервного методу, ніж повторного. Вплив на показники аеробної 

продуктивності значно посилюється за умови триразової стимуляції під час 

бігу анаеробних процесів енергозабезпечення [4]. 

Підвищення анаеробної лактатної продуктивності можливе лише при 

застосуванні бігових тренувань змішаного режиму енергозабезпечення. 

Величина приросту показників анаеробної лактатної продуктивності 

залежить від ступеня активізації анаеробних метаболічних процесів, а також 

величини внутрішнього об‘єму навантаження. Незалежно від методу 

тренувань бігові навантаження в анаеробно-аеробному режимі 

енергозабезпечення ефективніше впливають на анаеробну лактатну 

продуктивність організму,  ніж в аеробно-анаеробному [3].  

Існують статеві особливості корекції аеробної та анаеробної лактатної 

продуктивності організму біговими навантаженнями аеробної та анаеробної 

спрямованості. Унаслідок тренувань в аеробному режимі енергозабезпечення 

в осіб жіночої статі відбувається більший приріст показників аеробної 

продуктивності, ніж у представників чоловічої статі. Бігові навантаження, які 

активно стимулюють анаеробні метаболічні процеси, ефективніше впливають 

на анаеробну лактатну продуктивність осіб чоловічої статі. Тренування 

величиною внутрішнього об‘єму одного заняття не нижче 43, 8% від 

максимально допустимого та періодичністю занять 3 рази на тиждень 

підвищують аеробну продуктивність організму до безпечного рівня здоров‘я 

у жінок при навантаженнях як в аеробному,  так і в аеробно-анаеробному 

режимах енергозабезпечення.  У осіб чоловічої статі досягти такого рівня 

здоров‘я можливо лише при навантаженнях в анаеробно-аеробному режимі 

енергозабезпечення [3].  
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ФУТБОЛІ 

Сьогодні футбол є одним із найулюбленіших та найпоширеніших видів 

спорту на Землі. Велика кількість закладів вищої освіти по Україні мають 

власні збірні команди з цього виду спорту, які приймають активну участь в 

чемпіонатах та турнірах різного рівня. Це гра за якою спостерігає мільйонна 

аудиторія вболівальників. Не стоять на місці і нові технології які вимагають 

від футболу вдосконалюватись, а для самих футболістів покращувати свою 

індивідуальну майстерність та техніку володіння м‘ячем на футбольному 

полі в період змагання. Сучасний рівень розвитку футболу вимагає 

диференційованого та системного підходу до питання вдосконалення тактики 

й техніки гри футболістів збірних різного віку [3]. 

Сучасні дослідження в галузі футболу привертають увагу вчених до 

проблем, пов‘язаних з пошуком ефективних і методично обґрунтованих 

підходів до розв‘язання питань з удосконалення різних видів підготовки 

спортсменів, зокрема техніко-тактичної.  

Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів на сучасному 

етапі вимагає впровадження в практику нових, науково обґрунтованих 

підходів до побудови тренувального процесу, починаючи з початкових етапів 

багаторічної підготовки. Процес підготовки юних футболістів охоплює 

значний часовий проміжок, тривалістю у декілька років, і цей період 

позначений значними фізіологічними змінами в організмі спортсменів, 

пов‘язаними з ростом і розвитком. Реальна підготовка юного спортсмена, на 

думку багатьох авторів, неможлива без урахування закономірностей 
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організму, що розвивається. Розробленню концепції вікової динаміки 

фізичних якостей у теорії дитячо-юнацького спорту приділено багато уваги. 

Для оптимізації навчально-тренувального процесу юних футболістів на 

основі експериментальних даних необхідно розробити систему управління 

розвитку функціональних можливостей гравців спеціальними ігровими 

техніко-тактичними засобами. Для цього треба мати співвідношення 

кількісно виражених значень фізичного впливу за такими факторами: 

інтенсивність і тривалість вправ, режими чергування серій вправ з 

відпочинком, кількість повторень вправ і серій. Необхідно підкреслити, що 

творчість чи імпровізація юних футболістів в ігровій діяльності, їхня 

майстерність полягає в певному рівні тренованості, який дає змогу варіювати 

тактичними моделями для збільшення кількості непередбачуваних ситуацій 

для суперника і зменшення таких ситуацій для своєї команди. Якщо вони 

виникають, то накопичені різні варіанти раніше змодельованих техніко-

тактичних дій повинні створити можливість вийти з будь-якої, навіть 

найскладнішої ситуації з мінімальними втратами. За останні роки у 

юнацькому футболі стали помітними тенденції, спрямовані на зміни 

структури гри, її моделі. Ці тенденції характеризуються значним 

розширенням зон дій юних футболістів, універсалізацією гравців. Це вимагає 

збільшення рухової активності та швидкості виконання техніко-тактичних 

прийомів. Зросла кількість і якість імпровізованих дій юних футболістів на 

основі збільшення обсягу завчасно підготовлених коаліційних взаємодій. 

Організаційні форми проведення змагань для юних футболістів у провідних 

футбольних країнах світу відрізняються від українських. Змагання та 

навчально-тренувальні заняття проводяться на полях зменшених розмірів 

відповідно до кожної вікової категорії [2].  

Також виникає необхідність більш уважного та системного підходу до 

тактичної підготовки у системі багаторічної підготовки футболістів. Одним зі 

шляхів підвищення ефективності тактичної підготовки є дотримання 

принципів спадковості у підготовці дитячих та юнацьких команд, тобто 

використання єдиних методів, принципів та тактичних систем ведення гри у 

різних вікових групах у межах окремої дитячо-юнацької спортивної школи 

ДЮСШ або футбольного клубу. Як свідчить аналіз матчів у межах змагань 

найвищого рівня, саме тактична підготовленість гравців, що проявляється в 

адекватно підібраній системі гри та високому рівні організації групових та 

командних дій у різних фазах гри, створює передумови для усунення 

недоліків своєї команди та використання їх у команді суперника і, як 

наслідок, сприяє досягненню позитивного результату [1]. 

На прикладі голландських шкіл, які є законодавцями європейської 

футбольної моди, можемо засвідчити, що при підготовці дітей до 13 років 

приблизно 80% відсотків навчального плану відводиться на поліпшення 

техніки гри. Процес навчання у молодших дітей розпочинається з простих 

елементарних прийомів техніки: ведення м‘яча у спрощених умовах, 

обведення простих перешкод, прості ігри «один в один», «два в один» тощо. 

Процес навчання здійснюється поступово з деталізацією на окремих 
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складових, у різноманітних поєднаннях прийомів техніки з тактичними 

діями. Тому футболісти, виховані голландською школою, завжди 

відзначаються належною технічною оснащеністю, тактичними вміннями і 

високим рівнем фізичної підготовленості. Як результат, чимало цих гравців 

виступали і виступають у європейських клубах високого рівня.  

В інших країнах, зокрема і в нашій, часто тренери додають до 

тренувального процесу вправи з надто складними завданнями, що є важким 

для дитячого сприйняття і суттєво погіршує засвоєння елементів гри. 

Основним девізом провідних європейських дитячих шкіл та академій у 

молодшому віці є гасло «навчити важливіше, ніж перемагати», тобто для 

вихованців на першому плані повинно бути навчання гри у футбол, а не якісь 

тимчасові перемоги у матчах і турнірах. Одним із недоліків у підготовці 

українських юних футболістів, на мій  погляд, є те, що надмірна гонитва за 

результатом та акцент на фізичну підготовку дає перевагу над іншими 

командами, які працюють над технікою гри (Голландія, Німеччина, Іспанія) у 

юнацькому футболі. Проте коли гравці з юнацького футболу переходять у 

дорослий, результати різко падають і відчуваються суттєві прогалини в 

індивідуальній технічній підготовленості, як наслідок – залучення у великій 

кількості до наших змагань футболістів-легіонерів.  
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Питання всебічного розвитку студентської молоді в умовах активного 

реформування наукової та освітньої сфери та сфери фізичної культури і 

спорту є дуже актуальним. Назріла різка необхідність пошуку нових та 

ефективних шляхів та засобів удосконалення процесу фізичного виховання 

студентської молоді. Студенти заслуговують особливої уваги, оскільки роки 

перебування у вищих навчальних закладах – це роки формування людини, як 

особистості у фізичному та моральному плані, та створення особистості, як 

кваліфікованого фахівця.  

Ефективне навчання студента напряму залежить від його витривалості, 

сили волі, а також інших фізичних аспектів, котрі дозволяють студенту 

підвищити якість та кількість виконання своєї роботи. Усім відомо, що 
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низький рівень фізичної підготовки та витривалості призводить до зниження 

рівня працездатності, з‘являється швидка стомлюваність, знесилення, 

підвищується рівень захворювання. Підвищується рівень допускання 

помилок у роботі та несприйняття нового освітнього матеріалу.  

Фізичне виховання, як процес підготовки студентів сприяє 

індивідуальному творчому розвитку особистості студента, сприяє 

формуванню та вдосконаленню професійних навичок. Протягом останнього 

десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилося 

здоров‘я і фізична підготовленість студентської молоді. Це насамперед 

пов‘язано з кризою в національній системі фізичного виховання, яка не 

відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам фізичної 

підготовленості людини [1]. 

Рухова активність є основним та стимулюючим чинником у процесі 

здорового способу життя, має важливе значення для вдосконалення 

фізичного розвитку та рухової підготовленості особи, профілактики 

надмірної маси тіла, а також сприяє зменшенню ризику виникнення 

захворювань.  

У вищих навчальних закладах процес заняття фізичними вправами будь-

якого напрямку та форми має вплив не лише на фізичний розвиток 

особистості, здоров‘я в сенсі профілактики та досягнення високого рівня 

розвитку рухових якостей, а я на будь-яку фізичну готовність до праці та й 

захисту Батьківщини, що досить актуально на сьогодні. 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України (МОН) від 26 

січня 2015 року ғ 47 "Про особливості формування навчальних планів на 

2015/2016 н. р.", Законом України "Про вищу освіту", Законом України "Про 

фізичну культуру і спорт" тощо, має забезпечуватись на місцях безпечна 

організація різних моделей та форм фізичного виховання у ВНЗ. Враховуючи 

матеріально-технічну базу університету та інтереси студентів можливим є 

організація спеціалізованих секцій, які працюють за фіксованим розкладом в 

позааудиторний час Це можуть бути заняття пауерліфтингом та іншими 

видами спорту, такими як гімнастикою та атлетизмом у відповідному ВНЗ 

для розвитку сили у студентів [1]. 

Пауерліфтинг (силове триборство) відноситься до порівняно молодих 

видів спорту, відомий він трохи більше 30 років. Пауерліфтингом також 

називають силове триборство, що пов‘язано з змагальними вправами: 

присідання зі штангою на плечах, жим лежачи на горизонтальній лаві, тяга 

станова, які в сумі визначають спортивний результат в процесі змагань [2]. 

Гімнастика – це своєрідна історично складена форма фізичної 

діяльності, яка являє собою систему спеціально підібраних вправ і методів, 

яка у поєднанні з іграми, туризмом, плаванням та іншими засобами 

ефективно впливає на укріплення здоров‘я та фізичний розвиток, 

вдосконалення рухових здібностей людини, а у спортивній діяльності – 

високим досягненням у багатьох видах спорту, особливо у мистецтві 

володіння тілом [3]. 
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Атлетизм (від греч. athletes – борець, силач) – система вправ з 

обтяженнями: штангою, гантелями, гирями та іншими предметами для 

розвитку сили і форми окремих м'язів і тіла в цілому. Сила – основна фізична 

якість людини. Її можна розвивати з використанням різних засобів. Але, як 

показали численні дослідження, найбільше ефективно вона піддається 

тренуванню, коли застосовуються обтяження, причому обтяження дозовані, 

тобто враховуючі фізичні можливості того або іншого атлета. Будь-який 

руховий акт людини сполучений із проявом різних фізичних якостей, що 

здійснюється в межах можливостей людського організму, дає позитивний 

результат. Щоб атлетові підняти обтяження навіть середньої ваги, йому 

необхідно повною мірою показати свої здібності в спритності, координації, 

гнучкості й ін. Отже, розвивати силу неможливо без побічного розвитку 

практично усіх фізичних якостей людини [3]. 

Сила може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня сила виникає 

внаслідок відповідних протидій спортсмена на опір вазі, а внутрішня – 

внаслідок скорочення м‘язів тіла, що виявляється результатом дії нервової 

системи спортсмена.  

Науковці та спеціалісти дослідили такі форми розвитку сили у студентів: 

1) Досліди показали, що при одноразовому скороченні м‘язів, навіть у 

випадку максимального напруження, в роботі беруть участь від 30 до 

60% м‘язових волокон. Шляхом спеціального тренування можливо 

значно підвищити здібність синхронізувати активність м‘язових волокон 

окремих м‘язів, підвищити взаємодію між м‘язами, які беруть участь у 

роботі, а також оптимізувати взаємовідносини в діяльності працюючих 

м‘язів та їх антагоністів.  

2) Підвищення максимальної сили за рахунок збільшення м‘язової маси 

передбачає таку організацію тренування, при якій відбувається 

інтенсивне розщеплення білків, працюючих м‘язів, в процесі виконання 

вправ з наступною їх суперкомпенсацією. В наслідок цього – розвиток 

сили виникає за рахунок збільшення поперечника м‘яза, налагодження 

умовно-рефлекторних зв‘язків у нервовій системі, забезпечує 

удосконалену внутрішньом‘язову та міжм‘язову координацію [3]. 

Отже, розвиток сили, а поряд з цим і морально-силових якостей у 

студентів є досить важливим. Сьогодні широко поширюються думки, щодо 

здорового способу життя і досить популярним є спорт. Важливим є розвиток 

силового аспекту у молоді саме на рівні вищих навчальних закладів. Саме 

навчання в інститутах та університетах дає змогу студентам відкритись, як 

особистостям та дає поштовх до розкриття в собі особливостей та 

можливостей.  
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Проблема мотивації досить актуальна для сьогодення і висвітлена у 

цілому ряді робіт. Зокрема, мотиваційну основу навчання студентів 

досліджували Н.В. Підбуцька (2007), Р. Бака і А. Шпаков, 2003; С.В. 

Романчук і Ю.А. Бородін (2004), О.І. Подлєсний (2009),О.Ю. Марченко 

(2009) [1, 3, 4]. 

Мотив це спонукання до визначеної активності, до задоволення потреби 

певним способом. Якщо потреба є джерелом активності, то мотиви надають 

цієї активності певний напрям й утримують людину у рамках даного шляху. 

Мотиви дозволяють зрозуміти, чому саме ставляться ті чи інші цілі, 

розвивається прагнення до того досягнення. Для спортивної діяльності 

характерно велика різноманітність мотивів. Це зрозуміло фізичними і 

психічними напругами, і творча людина повинна знати, в ім'я чого вона 

старається. 

Автори [4, 3] вказують, що досягти бажаних результатів можна, якщо 

використовувати на практиці всі наявні засоби, однак ясно, що не всяка 

сукупність способів може забезпечити найкращий результат при малих 

витратах сил і часу як викладачем, так і студентами. Потрібно враховувати не 

тільки бажання студента, але й досвідченість педагога.  

В найзагальнішому розумінні мотив - це те, що визначає, стимулює, 

збуджує людину до здійснення певної дії. Мотив – це внутрішня рушійна 

сила, що спонукає людину до діяльності. Мотиви перебувають в залежності 

від зовнішніх потреб, які сприяють або не сприяють здійсненню активної 

діяльності. Потребами до діяльності можуть бути матеріальні, духовні та 

культурні, які в свою чергу породжують інтереси, тобто спрямованість 

особистості на певні об‘єкти з метою пізнати їх, оволодіти ними . Мотивація 

діяльності буває близька (здійснити бажане і найближчим часом) та 

віддалена (здійснення бажаного планується на тривалий час) [4]. 

Розрізняють мотиви і за рівнем усвідомлення. Бувають яскраво й чітко 

усвідомлювані мотиви, але в багатьох випадках діють неусвідомлені 
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спонуки. Проте незалежно від міри усвідомлення мотив є вирішальним 

чинником у досягненні мети.  

Мета - це те, до чого прагне людина, для чого вона працює, за що вона 

бореться, чого хоче досягти у своїй діяльності. Одним із провідних 

компонентів навчальної мотивації є інтерес. Необхідною умовою 

формування інтересу до занять фізичної культурою є надання студентам 

можливості показати свої здібності. Чим активніші методи навчання, тим 

легше зацікавити студента. Цікавою для них є та робота, котра вимагає 

постійного напруження. Легкі завдання не викликають інтересу. Подолання 

труднощів навчальної діяльності - важлива умова виникнення інтересу до 

неї. Проте трудність навчального матеріалу приводить до підвищення 

інтересу лише тоді, коли ця трудність посильна і її можна подолати. У 

протилежному випадку інтерес швидко падає. Отже, початком виконання 

будь-якої фізичної вправи є усвідомлення мети і робота студента [1]. 

Вивчаючи мотиви, які спонукають студентів займатися фізичною 

культурою, я з'ясувала, що найяскравіше вираженим мотивом є бажання 

зміцнити своє здоров‗я. Тому для формування у студентів потреби у 

систематичних заняттях слід підходити до вибору їхньої форми з точки зору 

впливу її на здоров‗я молоді, а також на розвиток у них спортивних 

здібностей.  

Але питання вивчення мотивації на заняттях фізичного виховання має 

велике значення. На жаль, студентська молодь не до кінця розуміє 

значущості фізичної культури в житті особистості: рухова активність сприяє 

фізичному вдосконаленню, спонукає до прояву творчості, підвищує 

емоційний фон. Дефіцит рухової активності призводить до зниження рівня не 

лише фізичної, а й розумової працездатності молодих людей. У результаті 

можуть виникнути проблеми в навчальній діяльності, що негативно впливає 

на психологічний стан [3].   

В одному із ВНЗ України було проведено опитування студентів, що 

мотивує їх займатися фізичною культурою. В результаті чого отримали такі 

дані: сьогодні 20 - 21,2% студентів вважають, що збереження і зміцнення 

здоров`я є запорукою від хвороби, а також сприяє зміцненню імунітету. 

Підвищувати  фізичну підготовленість бажають 32 - 33,4% студентів, адже на 

сьогоднішній день - проводиться достатньо мало занять з фізичного 

виховання. У 10,8 - 13% студентам цікаво на заняттях з фізичного виховання, 

а 3,2 -8% - бажають, щоб проводилося також навчання новим вправам. 

Відвідування занять - є дуже важливою складовою навчально - виховного 

процесу, а саме тому 17,9 - 20% студентів для отримання заліку з фізичного 

виховання постійно відвідують заняття. Також, 37% студентів вважають, що 

на заняттях з фізичного виховання відсутні вправи, які їм подобаються, 

майже 30% студентів навчальних закладів хочуть, щоб проводилося більше 

занять з фізичного виховання на тиждень. Найбільшою перешкодою для 

занять фізичною культурою і спортом, окрім занять з фізичного виховання, 

вважають відсутність вільного часу. Таке ставлення може бути цілком 
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зрозумілим, тому що дана категорія опитаних - це студенти, які бажають 

отримати знання, пов'язані з майбутньою спеціальністю [2, 3]. 
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ЗАХВОРЮВАНЬ 

Серцево-судинні захворювання — захворювання, яке пов'язане з 

патологією серця і кровоносних судин, яка виникає через нестачу фізичних 

навантажень, куріння, стрес, діабет, надмірне вживання алкоголю, високий 

тиск. Воно є причиною великої смертності  у світі [1].  

Серцево-судинними захворюваннями хворіють мільйони людей по 

всьому світу. Попередити розвиток подібних недуг можливо за допомогою 

фізичних навантажень і відмови від шкідливих звичок. Згідно з нещодавно 

проведеним дослідженням, хвороби серцевої системи займають лідируючу 

позицію серед  захворювань у молоді, складаючи майже 36%. Варто додати, 

що у 80% підлітків і студентів стан здоров'я має відхилення від норми. Дані 

дослідження показали про недостатню фізичну підготовку і рухову 

активність у даній категорії населення [4]. 

Спорт дозволяє уникнути таких небезпечних станів. При будь-якому 

фізичному активності потреба м'язів у кисні збільшується, а значить, серце 

починає працювати інтенсивніше, щоб мати можливість перекачати більшу 

кількість крові. Тим самим міокард тренується, звикає до можливих 

підвищених навантажень і швидше приходить після них в нормальний режим 

роботи. Тренованому людині не страшні навіть різкі навантаження, адже 

його серце здатне швидко перебудовуватися (змінювати ритм) без будь-якої 

шкоди. Крім цього, підвищення інтенсивності роботи серця активізує обмінні 

процеси, а це дозволяє міокарду, судинах і самої крові легше відновлюватися 

і оновлюватися. Зокрема, в крові знижується вміст «поганого» холестерину, 

який викликає атеросклероз головну причину ішемічної хвороби серця з 

подальшим інфарктом міокарда. 

Вправи для тренування можуть бути такими, як: 
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- Спочатку має бути розминка перед будь-яким тренуванням не менше 

10 хв.,   

- Кругові рухи тулубом  

- Легкі кругові оберти головою 

- Махи ногами  

- Лежачи відведення і підведення ноги 

- Ходьба вгору і вниз по сходах 

- Йога і плавання [3] 

Людям з порушеннями в серцево-судинній системі корисно 

дотримуватися таких правил, як: 

- Ранкова гімнастика 
- Щоденні прогулянки перед сном(30 хв-2 год.) 

- Активний відпочинок  
- Правильне харчування(4-5 разів на день) 

- Гімнастичні вправи. Вони повинні бути простими. Забороняється 
віджимання і присідання. 

- після кожної вправи потрібно відпочивати 

- виконувати фізичні вправи потрібно в теплі 

- забороняється займатися спортом на вулиці холодно, жарко, волого 

- пийте регулярно воду 

- забороняється користуватися сауною після фізичних вправ, а також 

приймати холодний чи гарячий душ 

- постійно перевіряйте пульс до і після вправ [2] 

Використання тілесних вправ при серцево-судинних захворюваннях 

дозволяє застосовувати  4 механізми  терапевтичного впливу: тонізуючий 

ефект, трофічний ефект, складання функцій компенсації і нормалізації. Хоча 

б 2 години  фізичних навантажень на тиждень зменшують ризик смерті від 

ішемічної хвороби серця на 32%. Але потрібно не забувати від вправ з малим 

навантаженням поступово переходять до вправ середньої та великої 

завантаженості. І обов‘язково всі силові навантаження повинні бути 

погоджені з лікарем. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ГРИ У ФУТБОЛ У ЗВО 

На сьогоднішній день футбол є однією з найбільш популярних 

спортивних ігор Європи та всього світу. Високий рівень розвитку сучасного 

футболу потребує вирішення проблем організації навчально-тренувального 

процесу, використання найбільш досконалих форм, методів і засобів 

тренування у ЗВО. В змаганнях високого рівня перемагає команда в арсеналі 

якої є значна кількість різних тактичних комбінацій та взаємодій [1]. 

Тактика гри у футбол реалізується в індивідуальних, групових і 

командних діях у нападі і захисті. Тактичні завдання, що стоять перед 

командою, вирішуються з урахуванням особливостей ведення гри 

суперником, стану поля, кліматичних умов. Організованість у діях команди 

багато в чому залежить від чіткого розподілу функцій між футболістами. 

Тактична підготовка здійснюється в процесі теоретичних і практичних 

навчально-тренувальних занять у ЗВО. Під теоретичною підготовкою 

студентів слід розуміти навчання системи знань, необхідних для ведення гри. 

Вона повинна бути направлена на використання отриманих знань на 

практиці. При підготовці до проведення теоретичних занять з студентами 

викладачу рекомендується: 

а) визначити методичну форму проведення теоретичного заняття (бесіда, 

опитування, розбір гри чи настанови); 

б) визначити кількість часу для даної теми; 

в) підготуватися до проведення заняття, склавши короткий конспект. 

Усні повідомлення викладача фізичного виховання підкріплюються 

наочними посібниками — малюнками з різними тактичними комбінаціями, 

макетом футбольного поля. Студентам пояснюють окремі моменти гри, дій 

футболіста в атаці, обороні, взаємодії в різних ситуаціях [2]. 

Основний метод навчання тактики й удосконалювання її — багаторазове 

повторення ігрових і спеціальних вправ на освоєння індивідуальних і 

групових тактичних дій у конкретній обстановці. 

Використовуються різноманітні тренувальні вправи: 

1. Для удосконалювання індивідуальних тактичних умінь студенти 

вправляються в передачах м'яча: довгих, середніх, коротких; по землі, 

повітрю; на партнера, у зону, недоданих; у веденні м'яча й обведенні; у 

"відкриванні" на швидкість, за допомогою фінтів; у переміщеннях з м'ячем і 

без нього; у "закриванні" гравців команди супротивника і зони; у виходах на 

перехоплення м'яча; у виборі місця для відбирання м'яча під час прийому чи 

контролю його іншими гравцями; у страховці і взаємній страховці. Всі 

індивідуальні дії студент повинен уміти виконувати в тісному взаємозв'язку з 

партнерами по команді.  

2. Передачі м'яча в "трійках". Гравець А передає м'яч гравцю Б і 

одержує м'яч назад. Гравець Б, повернувшись до гравця В, одержує від нього 

м'яч і повергає назад і т.д. Варіанти: передачі головою; гравець Б з одним 
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партнером грає головою, з іншим — ногою; вправи виконуються в одне 

торкання. 

3. Передачі м'яча в "четвірках". Гравці А і Б передають м'яч по 

діагоналі, В і Г — виконують подовжні передачі. 

4. Гравець А робить передачу партнеру Б і відкривається вздовж 

бокової лінії. Гравець Б здійснює зворотну передачу А і робить ривок у 

напрямку воріт. А робить передачу Б. 

5. Уздовж середньої лінії гравці А і Б ведуть м'ячі назустріч один, 

одному і, не доходячи до середнього кола, роблять передачі до різних воріт. 

Гравець А передає м'яч на вихід гравцю Б, а Б — А. 

6. Ведення м'яча з обведенням стійок з подальшим ударом по 

воротах.  

7. Гравець А веде м'яч і робить передачу гравцю Б. Гравець Б 

робить передачу гравцю В. Гравець А виконує ривок для прийому м'яча. 

Зміна гравців Б і В через 5хв. 

8. Гравець А передає м'яч гравцю Б, оббігає стійки. Гравець Б 

повертає м'яч гравцю А, а сам біжить у напрямку воріт. Гравець А робить 

передачу на хід Б з подальшим ударом по воротах. 

9. Гравці А і Г починають рух уперед. Б і В роблять передачі на хід. 

А і Г, одержавши м'яч, обводять стійки і роблять передачі на хід Б і В, які 

здійснюють удар по воротах. Зміна: В переходить у колону Б, В — у колону 

Г, і навпаки, Б переходить у колону А, Г — у колону В. 

10. Гравці А і Б здійснюють «схрещування» після цього роблять не 

менше трьох передач. Гравець Б виконує удар по поворотах. 

11. Гравці А і Б ведуть м‗яч назустріч один одному і роблять взаємні 

передачі. Обмінявшись м'ячем, А і Б роблять передачі верхом на хід Г і В, які 

б'ють по воротах. Зміна: А в колону В, Б — у колону Г, В — у колону А, Г –в 

колону Б. 

12. Гравець А рухається вперед, одержує передачу від Б, веде м‘яч і 

посилає його на хід В. Гравець В, «обробивши» м‘яч, робить передачу на хід 

Б, який після ведення виконує прострільну передачу. А і В виходять на неї і 

б'ють по воротах. 

13. Двостороння навчальна гра. На своїй половині передачі в 2-3 

торкання на половині поля суперника кількість торкань не обмежена. При 

взятті воріт гол зараховується тільки в тому випадку, якщо гравці атакуючої 

команди у повному складі знаходилися на половині поля суперника. 

14. Команда Б — захисники, команда А — атакуючі. Воротар грає у 

воротах команди Б. У команди А на середній лінії доля двоє переносних 

воріт (2 х 2). Завдання атакуючих — забити м'яч у ворота, які захищаються 

воротарем. Завдання захисників — забити м'яч в одні з воріт команди А [3]. 

Якість навчально-тренувального процесу у ЗВО обумовлена 

максимальним наближенням тренувальних завдань до структури змагальної 

діяльності футболістів (до 80% тренувальних завдань повинні моделювати 

основні типи ігрових епізодів, при цьому перевагу необхідно надавати 

моделюванню простих ігрових моментів). 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ШТРАФНОГО 

КИДКУ М’ЯЧА У БАСКЕТБОЛІСТІВ 

Важливе місце в системі фізичного виховання займає гра в баскетбол. 

Ця гра характеризується багатим і різноманітним руховим змістом. Сучасний 

баскетбол – це атлетична гра, яка пред'являє високі вимоги до руховим і 

функціональними можливостями спортсменів. Це одна з найбільш 

улюблених спортивних ігор у багатьох країнах світу в тому числі і в Україні. 

Заняття баскетболом різнобічно впливають на організм, сприяють 

вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх завдань; формують основу 

рухових умінь і навичок, необхідних людині у процесі її життєдіяльності; 

вони мають значні переваги в організації і широкому їх використанні, позаяк 

викликають позитивні емоції у дітей та дорослих і бажання займатися 

фізичними вправами. Щоб грати в баскетбол, необхідно вміти швидко бігати, 

миттєво змінювати рух по напрямку і швидкості, високо стрибати, мати силу, 

спритність і витривалість. Також відбуваються якісні зміни й у руховому 

апараті учасників гри. У результаті виконання великої кількості стрибків при 

передачах м'яча, блокуванні зміцнюється кісткова система. Оздоровчий 

вплив баскетболу полягає в активному збільшенні рухово-координаційних 

якостей, в першу чергу спритності, точності, а також швидкісно-силових 

якостей, загальній і спеціальній витривалості. Висока інтенсивність м‘язової 

діяльності викликає підсилення потовиділення, сприяє очищенню організму. 

Значні фізичні та психічні навантаження різного характеру зміцнюють 

центральну нервову систему, підвищують стійкість уваги, розвивають рухову 

пам‘ять. Таким чином, гра в баскетбол є своєрідною моделлю суспільного 

життя людини, яке краще допомагає підготуватися до самостійної діяльності 

[1]. 

Щоб добре грати в баскетбол, треба володіти всіма технічними 

прийомами. У баскетболі виділяють один, найголовніший прийом – це кидки. 

Адже без результативних кидків не можна перемогти команду суперника. Всі 

інші ігрові прийоми лише сприяють створенню умов для виконання точного 

кидка в корзину. Тому ми хочемо приділити увагу саме штрафному кидкові. 

https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2bc78a5c43a89421306c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b2bc78a5c43a89421306c27_0.html
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Штрафний кидок – це можливість, яка надається баскетболістові, 

набрати очко кидком у кошик без перешкод, з позиції за лінією штрафного 

кидка і усередині півкола. Також потрібно розуміти, що штрафний кидок це 

не лише спосіб добування очок, а й засіб психологічного впливу на 

противника. 

В баскетболі штрафний кидок у кільце вважається чудовою можливістю 

для команди. Він дозволяє без опору супротивника, зі зручної позиції, 

набрати від одного до трьох очок. Як правило, таке покарання призначається 

гравцеві в тому випадку, якщо противник порушив проти нього правила [3]. 

Для стабілізації рухових навичок з метою підвищення результативності 

при виконанні штрафних кидків багато фахівців рекомендують такі 

методичні прийоми: 

  виконання по 100 штрафних кидків на кожному тренувальному 
занятті; 

  виконання штрафних кидків тимчасовими відрізами (за 5, 10, 15 
хвилин); 

  особисто-командні змагання по штрафних кидків; 

  виконання штрафних кидків після різних ігрових прийомів: кидків з 
гри, ведення м'яча і т.д. [2]. 

У навчально-тренувальному процесі застосовуються такі вправи для 

відпрацювання техніки та результативності штрафного кидка: 

  кидки між виконанням різних ігрових вправ; 

  кидки із завданням потрапити два або три рази поспіль; 

  кидки з завданням якомога більше попадань поспіль; 

  кидки із застосуванням м'ячів різної ваги і діаметра: баскетбольні, 
волейбольні, гандбольні, футбольні; 

  кидки із закритими очима; 

  кидки з різних вихідних положень: стоячи, сидячи, стоячи на колінах і 
т.д., 

  кидки, наближені до ігрової обстановці, після промаху - прискорення 
до протилежної лицьової лінії і назад, згинання, і розгинання рук в упорі 

лежачи і т.д. [3]. 

Цілком погоджуємося з думкою Тучинської Т. А. та Руденко Є. В. у 

тому, що баскетбол – це захоплююча атлетична гра, що представляє собою 

ефективний засіб фізичного виховання та позитивно впливає на розвиток 

особи. Також заняття баскетболом допомагають формувати наполегливість, 

сміливість, рішучість, чесність, впевненість у собі, почуття колективізму [1]. 

Тому підвівши підсумки можна  сказати, що не дарма в системі народної 

освіти баскетбол включений у програми фізичного виховання дошкільної, 

загальної середньої, середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної 

та вищої освіти. Саме тому він дуже популярний серед молоді. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

За останні роки в Україні багатьма фахівцями спостерігається зниження 

обсягу рухової активності студентів. Така тенденція негативно позначається 

на фізичному розвитку, фізичній підготовленості та функціональному стані 

молоді, що обумовлює особливу соціальну значущість збереження і 

зміцнення здоров‘я студентської молоді. Таким чином, питання методів 

організації діяльності студентів на заняттях фізичного виховання - досить 

актуальне [1]. 

Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах здійснюється 

протягом усього періоду навчання в усіх формах: навчальні заняття, 

самостійні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, фізичні вправи 

в режимі дня, масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми 

взаємопов‘язані, доповнюють одна одну і постають як цілісний процес 

фізичного вдосконалення [2].  

Форми фізичного виховання втілюються, безпосередньо, за допомогою 

методів освіти (переконань, організації діяльності, заохочення, 

самовиховання) та форм, заняття фізичного виховання, фізкультурно-

оздоровча робота в режимі навчального дня, самостійні заняття учнів. 

Засобами фізичного виховання є фізичні вправи, оздоровчі сили природи і 

гігієнічні фактори [3]. 

Науковці виділяють у фізичному вихованні словесні методи. 

Практично вся діяльність у процесі навчання і виховання пов‘язана з 

використанням методу словесного впливу. З його допомогою повідомляють 

інформацію, дають завдання, керують їх виконанням, аналізують і оцінюють 

результати, керують поведінкою людей. До словесних методів належать: 

лекції, бесіди, розповідь, пояснення, вказівки, розпорядження і команди, 

словесні оцінки, коментарі, зауваження та багато іншого. Застосування того 

чи іншого словесного методу залежить від віку тих, що займаються, етапу 

навчання руховому дії, рівня фізичної та інтелектуальної підготовленості [4]. 

До специфічних методів фізичного виховання належать метод строгої 

регламентованої вправи, ігровий і змагальний методи. Сутність методів 
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строго регламентованих вправ полягає в тому, що кожна фізична вправа 

виконується в суворо заданій формі з точно визначеним рівнем фізичного 

навантаження. Ці методи дозволяють: суворо регламентувати навантаження 

за обсягом та інтенсивністю, управляти динамікою в залежності від 

психофізичного стану студента; точно дозувати інтервали відпочинку між 

частинами навантаження, не викликаючи перенапруження функціональних 

систем організму; вибірково виховувати фізичні якості; ефективно освоювати 

техніку фізичних вправ [5]. 

У практиці фізичного виховання всі методи, тих же, регламентованих 

вправ поділяються на дві групи: методи навчання техніці рухових дій і 

методи виховання фізичних якостей. 

Навчання техніці рухових дій може здійснюватися як при розучуванні 

його частинами, так і при цілісному його виконанні. Цей метод, так званий, 

метод розчленованої вправи передбачає вивчення складних за структурою 

рухових дій фазами, або елементів з послідовним їх об‘єднанням в цілісну 

фізичну вправу. Зазвичай застосовується на початковому етапі навчання. 

Метод цілісного навчання застосовується на будь-якому етапі навчання. 

Сутність його полягає в тому, що техніка рухової дії освоюється з самого 

початку в цілісній структурі [1]. 

Методи виховання фізичних якостей являють собою різні комбінації 

навантажень та відпочинку. Основними параметрами регулювання і 

дозування навантаження в будь-якому з методів є: інтенсивність, тривалість, 

кількість повторень вправи, інтервали і характер відпочинку [6]. 

Рівномірний метод характеризується тим, що при його застосуванні 

виконують фізичні вправи безперервно з відносною постійною 

інтенсивністю. Зі збільшенням інтенсивності роботи тривалість її 

зменшується і навпаки.  

Змінний метод характеризується направленою зміною навантаження 

(швидкість, темп, величина зусиль і т. д.) в процесі тренувального заняття [6]. 

Повторний метод характеризується багаторазовим виконанням вправи 

через інтервали відпочинку, протягом якого відбувається досить повне 

відновлення працездатності. 

Інтервальний метод так само, як і повторний, характеризується 

багаторазовим повторенням вправи, але вже з інтервалами відпочинку до 

повного відновлення, а з жорстко регламентованими інтервалами.  

Круговий метод являє собою послідовне виконання спеціально 

підібраних фізичних вправ, що впливають на різні м‘язові групи і 

функціональні системи.  

Змагальний метод - це виконання фізичних вправ у формі змагань. 

Основна риса змагального методу - зіставлення сил. Займаються в умовах 

організованого змагання за першість. Фактор суперництва створює 

особливий емоційний і фізіологічний фон, який значно посилює вплив 

фізичних вправ і сприяє максимальному прояву функціональних 

можливостей організму. Обов‘язковою умовою змагального методу є 
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підготовленість студентів до виконання фізичних вправ, в яких вони повинні 

змагатися.[6, 4] 

 Таким чином, фізична культура студентів допомагає їм реалізувати себе 

в різнобічній спортивно-оздоровчій діяльності, сприяє самоорганізації, 

самоуправлінню, становленню морально-естетичного ідеалу. 

В цілому слід зазначити, що вплив учбових занять на фізичний розвиток 

і виховання студентів залежить від ефективного користування всього 

різноманіття засобів і методів, сприяючих рішенню цієї задачі.  
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 Збереження та зміцнення здоров‘я студентів є складною культурно-

освітньою, економічною і соціально-політичною проблемою, а підвищення 

рівня їх фізичної підготовки є найактуальнішим завданням, яке гостро стоїть 

перед українським суспільством [1]. 

Зміцнити здоров‘я, підвищити рівень фізичної працездатності, 

розвинути фізичні і координаційно-рухові здібності дозволяє фізичне 

виховання у закладах вищої освіти. Але на жаль, науковці відмічають значне 

погіршення фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти [2, 3]. 

Головна причина – зниження рухової активності, незбалансованість 

розумової праці і фізичного навантаження, нездоровий спосіб життя тощо. 

Також спостерігається зниження інтересу у підростаючого покоління 

до традиційних занять з фізичного виховання [4]. 
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Причиною цього є недостатня матеріально-технічна база, 

одноманітність навчального матеріалу, а разом з тим: інертність і 

незацікавленість самих студентів, відсутність сучасних видів спорту та інше. 

Ефективність занять з фізичного виховання у ЗВО у значній мірі 

залежить від змісту програми, за якою вони здійснюються. Фахівцям 

фізичної культури закладів вищої освіти необхідно постійно вести пошук 

нових сучасних засобів та методів фізичного виховання студентів з 

урахуванням їхніх інтересів та вподобань, впроваджувати ефективні форми, 

методи і засоби фізкультурно-оздоровчої діяльності, розробляти нові 

авторські та експериментальні навчальні програми. 

Однією з проблем фізичної підготовки є розвиток рухових здібностей 

та витривалості. Цим питанням займалося багато дослідників але ця 

проблема ще не вирішена. 

Фізична витривалість дозволяє тривалий час виконувати значний обсяг 

роботи; підтримувати високий рівень інтенсивності рухової діяльності; 

швидко відновлювати сили після навантажень. 

Залежно від специфіки роботи розрізняють загальну та спеціальну 

витривалість. 

Серед спеціальних видів витривалості найважливішими є швидкісна, 

силова та координаційна. 

Швидкісна витривалість людини − це її здатність якомога довше 

виконувати м'язову роботу з біля граничною та граничною інтенсивністю. 

Вона має важливе значення для забезпечення ефективності циклічних 

рухових дій: легкої атлетики , велоспорту, веслування, спортивних ігор тощо.  

Силова витривалість людини − це її здатність якомога продуктивніше 

тривалий час долати помірний зовнішній опір. Мається на увазі 

різноманітний характер функціонування м'язів (утримання пози, повторне 

виконання вибухових зусиль, циклічна робота певної інтенсивності). 

Досягнути високого оздоровчого та виховного ефекту можна за умови 

дотримання викладачем наступних вимог: контроль індивідуальної реакції 

кожного студента на фізичне навантаження; визначення інтенсивності і 

тривалості виконання вправ, кількості їх повторень; інтервалу відпочинку і 

його характер. 

Обсяг навантаження та інтенсивність викладач повинен визначати під 

час підготовки до заняття та уточнювати (збільшувати або зменшувати) під 

час його проведення. 

Оптимізувати процес фізичного виховання можна шляхом 

впровадження сучасних видів спорту та включення сучасних танців. Це дуже 

приваблює та заохочує молодь до занять фізичною культурою, тому що це 

покращує фігуру та урізноманітнює рухи. 

Позитивний вплив на фізичну підготовленість, особливо на гнучкість 

та швидкісно-силові якості та на моральні якості відмічає О. Смоляр [5]. 

Використання комплексів ритмічної гімнастики на заняттях із 

фізичного виховання у ЗВО позитивно впливає на фізичну підготовленість 

студентів. Це підтверджують дослідження В. Г. Бабій [6]. Найбільш 
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ефективним методом проведення занять з ритмічної гімнастики є методика, 

яка переважно спрямована на розвиток силових якостей. 

Фізична витривалість людини − це її здатність долати втому у процесі 

рухової діяльності. Фізична витривалість має велике значення для 

життєдіяльності людини, бо дозволяє: тривалий час підтримувати високий 

рівень інтенсивності рухової діяльності; виконувати значний обсяг роботи; 

швидко відновлювати сили після навантажень. 

Силові навантаження позитивно впливають на стан здоров‘я, 

працездатність, витривалість, спритність, швидкість. Систематичні силові 

навантаження є хорошим засобом стимуляції адаптаційних механізмів 

організму, затримки процесів старіння.  

Друга, не менш важлива причина використання великої кількості 

силових і швидкісно-силових вправ зумовлена прагненням молоді мати 

хорошу будову тіла.  

 Витривалість сприяє творчому розкриттю особистості і є важливою 

умовою її профорієнтації. Саме рівень витривалості опосередковано з 

великою точністю свідчить про загальний стан здоров‘я і функціональних 

можливостей дихальної та серцево-судинної системи. Головною метою 

роботи викладачів на заняттях з фізичної культури є розвиток витривалості, 

як основи зміцнення здоров‘я та покращення працездатності. 

Для зацікавлення студентів в розвитку витривалості викладачам треба 

уникати звичних за вмістом та інтенсивністю монотонних занять. Це буде 

викликати позитивні зміни в організмі студентської молоді. 

Таким чином, покращення фізичного стану залежить від комплексу 

заходів, направлених на підвищення швидкісно-силової витривалості 

студентів, що є основним проблемним питанням, яке має досліджуватися в 

галузі фізичного виховання для сучасної молоді. 
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ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЗМУ 

Система фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти 

насамперед передбачає збереження на певному рівні й покращення їх 

фізичного стану, розвиток та  удосконалення окремих фізичних якостей і 

фізичної підготовленості в цілому. З цією метою останнім часом фахівці 

пропонують до уваги різні методики розвитку силових якостей студентів, які 

можливо впровадити в навчально-виховний процес у ЗВО [1].  

Зважаючи на результати досліджень науковців щодо рівня фізичного 

стану населення України, програми та робочі програми з фізичного 

виховання у непрофільних ЗВО пропонують урізноманітнити шляхом 

впровадження в систему фізичного виховання секційних та факультативних 

занять з різних видів спорту із використанням новітніх технологій фізичного 

виховання. При цьому залучення студентів до спорту відбувається у тому 

числі і за рахунок заохочення до занять у фітнес клубах, басейнах, 

атлетичних залах тощо. За таких умов проблемне питання гіподинамії молоді 

частково вирішується позитивно через видання методичних рекомендацій до 

самостійних занять спортом. Проте, слід враховувати, що навіть за умови 

повного медичного обстеження та визнання доброго чи відмінного стану 

здоров‘я, заняття спортом потребують додаткового тренерського контролю 

[2].  

 Особливої уваги потребують заняття силовими видами спорту, оскільки 

переважна частина вправ виконуються з підвищеним опором локального чи 

загального впливу із використанням додаткових пристроїв (тренажерів) чи 

без них. 

Вважається, що під час занять атлетизмом ефективнішими за інші є 

вправи із використанням штанги, гирі, різних видів амортизаторів, а також 

вправи із тяжкими набивними м‘ячами.  Це пов‘язують із тим фактом, що під 

час їх виконання задіяно більше груп м‘язів із локалізацією на основні. 

Фахівці вказують також і на те, що з метою підвищення ефективності 

вправ силового спрямування, необхідно використовувати спеціальні 

тренажери, під час роботи на яких  працюють лише окремі групи м‘язів. За 

таких умов навантаження на кардіореспіраторну систему організму людини 

зменшується, а силові якості зазнають позитивних змін [3]. 

При цьому робота м‘язів повинна виконуватися як в статичному, так і 

динамічному режимах. Фахівці також наголошують про доцільність 
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використання у тренувальному процесі ізокінетичного режиму роботи м‘язів, 

який на сьогодні визнаний найефективнішим у силовій підготовці 

професійних спортсменів.  

Результати досліджень науковців доводять, що під час виконання 

атлетичних вправ з метою корекції фізичних якостей необхідно 

контролювати величину опору та збільшувати її поступово протягом певного 

часу. Величина обирається тренером в залежності від початкового рівня 

студента, а також завдань, які стоять на меті кожного тренувального заняття. 

Як правило, для розвитку силових якостей виконують навантаження, 

величина опору яких становить від 45 до 60% від максимальної, а розвиток і 

удосконалення максимальної сили здійснюється під час виконання вправ із 

опором 75-85% від максимального [2]. 

Наступним фактором, який впливає на ступінь розвитку та 

удосконалення силових якостей студентів під час занять атлетизмом, є темп 

виконання вправ. Багаторічний досвід роботи провідних тренерів та 

науковців доводить, що виконання вправ у повільному темпі з великою 

амплітудою рухів сприяє розвитку вибухової сили, силової динамічної та 

силової статичної витривалості. Навпаки, збільшення темпу виконання вправ 

стимулює розвиток загальної витривалості, а також швидкісно-силової 

витривалості [3]. 

Слід вказати, що досягти відчутних результатів у розвитку та корекції 

фізичних якостей засобами атлетизму без шкоди для здоров‘я можливо 

тільки за умови регулярного тренування, дотримання певної послідовності у 

виконанні вправ, індивідуального вибору навантаження, тривалості 

виконання вправ в залежності від мети кожного окремого тренувального 

заняття. 
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ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Збереження і зміцнення здоров‘я студентів сьогодні є невід‘ємною 

складовою частиною процесу фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах України. Багаторічний педагогічний досвід використання 

спортивних ігор у освітньому процесі свідчить про високу цінність цього 

засобу для різнобічної підготовки студентської молоді [3]. 

Останнім часом спостерігається активізація уваги українських 

дослідників до проблеми здоров'я молодого покоління. Насамперед це 

пов‘язано зі стурбованістю суспільства щодо погіршення стану здоров‘я 

студентської молоді, яка навчається у закладах вищої освіти, зростанням 

захворюваності в процесі професійної підготовки та подальшим зниженням 

їх працездатності [2]. 

На стан здоров‘я студентів впливає їхнє оточення, стиль життя, 

спадковість, дефіцит рухової активності. Отож, виникає потреба у 

формуванні здорової людини в освіті, тому що студенти це майбутні 

економісти, юристи, менеджери, маркетологи – наше майбутнє [2]. 

В кожного з нас є щось, без чого ми не можемо прожити ані хвилини. 

Проводилося опитування серед студентів на тему: «Без чого ви не уявляєте 

своє життя». Для багатьох це було складним питанням, але деякі з них дали 

відповідь. Більшість студентів не можуть уявити своє життя без мобільного 

телефону, оскільки він є дуже корисним і заощаджує наш час, інші студенти, 

не можуть  без кохання, бо той хто нікого не кохає – нещасний, або вони не 

уявляють своє життя без рідних, друзів, спорту [2]. 

Спорт – це неспинна боротьба та рух вперед. Бурхлива стихія, що 

захоплює та вирує справжніми пристрастями. Спорт – це і є пристрасть у 

чистому вигляді, жага до своєї справи, до духу суперництва, до перемог. 

Тільки найсильнішим та найвитривалішим вдається підкорити Олімп. 

Ще із школи дітей привчають до спорту на уроці фізичної культури. У 

школі вони знайомляться із такими спортивними іграми як: баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол, хокей і т.д. Адже гра ще з дитячого віку є 

основним видом рухової активності, засобом підготовки до наступних етапів 

життя і плідної праці. Ігри, в правилах яких передбачено дії змагального 

характеру фахівцями  відокремлено в окрему групу ‒ спортивні ігри, або 

ігрові види спорту [1].  

У закладах вищої освіти на сьогодні в процесі фізичного виховання 

студентів практикується використання спортивних ігор, в першу чергу 

футболу, баскетболу, волейболу, гандболу тощо. Це дає можливість молоді 

отримувати необхідне фізичне навантаження і емоційне задоволення, яке 

сприяє формуванню здорового способу життя. Великою популярністю серед 

студентів користуються підготовка і проведення змагань з волейболу, 
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футболу, де виявляються переможці на курсах і факультетах. Збірні команди 

ЗВО приймають участь у обласних змаганнях [3]. 

Отже, спортивні ігри є одним із найефективніших засобів фізичного 

виховання студентів, прояву їхньої фізичної та соціальної активності, 

зміцнення здоров‘я, що сприяє формуванню здорового способу життя. 
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ ГРИ У ВОЛЕЙБОЛ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

Волейбол є однією з основних невід‘ємних частин змісту навчальної 

програми з фізичного виховання та факультативних занять, а також 

фізкультурно-оздоровчих заходів. Особлива увага приділяється досягненню 

тренувального ефекту від застосування засобів волейболу для поліпшення 

швидкості, рухів збільшеної амплітуди, швидкісно-силових якостей, 

розвитку загальної та спеціальної витривалості. У процесі проходження 

навчального матеріалу з волейболу, одним з домінуючих аспектів є 

використання засобів цієї гри в оздоровчому напрямку, контролювати стан 

свого організму та зміни, що відбуваються після використання засобів гри у 

волейбол, як фізичного навантаження [3].  

Основними вправами з волейболу є технічні й тактичні дії. Вправи з 

техніки вдосконалюють технічні прийоми гри в індивідуальному порядку, а 

також за допомогою студента-партнера. Деякі вправи спрямовані на 

вдосконалення техніки в умовах, що допомагають формувати тактичні 

вміння. Прийоми з тактики дозволяють навчити студентів індивідуальних і 

командних дій, які застосовують у волейболі. У цілому всі ці вправи 

вирішують завдання різнобічної фізичної, технічної та тактичної підготовки 

у волейболі [3]. 

Основам техніки гри у волейбол присвячено праці таких науковців: 

Глазирін І.Д., Беляев А.В., Тучинська Т. А., Руденко Є. В. та багато інших. 

Метою даної роботи є висвітлення теоретичних засад навчання техніки 

гри у волейбол у студентів ЗВО. 
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У своїх працях Глазирін І. Д. Подає наступне визначення: «Волейбол Ғ 

вид спорту, командна спортивна гра, в процесі якої дві команди змагаються 

на спеціальному майданчику, розділеною сіткою, прагнучи направити м‘яч 

на сторону суперника так, щоб він приземлився на майданчику 

супротивника, або гравець команди, що захищається, не відбив його». 

Поряд із розв‘язанням завдань зміцнення здоров‘я, різнобічної фізичної 

підготовки, вдосконалення життєво важливих рухових умінь та навичок 

правильно підібрана методика навчання волейболу сприяє вихованню 

«волейбольних» талантів [2]. 

Зважаючи на специфіку гри у волейбол, володіння бездоганною 

технікою відіграє вирішальне значення в досягненні спортивної майстерності 

в цьому виді спорту.  

Техніку гри у волейбол складають основні ігрові прийоми та способи їх 

взаємодії, які є необхідними для ведення гри. Різноманітні рухові дії, якими 

володіє волейболіст, характеризують його технічну підготовленість. 

Техніка гри за своєю характеристикою поділяється на: техніка гри в 

захисті; техніка гри в нападі.  

До техніки нападу входять: переміщення, подачі, передачі м‘яча, 

нападаючі удари. Переміщення волейболіста це підготовка до виконання 

основних ігрових дій. Після переміщення гравець повинен зайняти таке 

положення, щоб бути готовим до виконання наступних дій на майданчику.  

Передача м‘яча – технічний прийом, за допомогою якого м‘яч 

направляється вище верхнього краю сітки для виконання нападаючого удару 

[4]. Обов‘язковою умовою виконання передачі є своєчасний вихід до м‘яча й 

правильне зайняття вихідного положення, а саме: руки зігнуті в ліктьових 

суглобах, кисті плизько 15 см перед обличчям, пальці розведені, а великі 

пальці спрямовані на ніс, лікті - вниз і в сторони, ноги зігнуті в колінах і 

розставлені на ширину плечей, одна нога спереду, тулуб трохи нахилений 

вперед. У момент передачі м‘яча ноги й руки випрямлюють, пальцями 

торкаються м‘яча, зм‘якшують поступовий рух, вони міцно охоплюють м‘яч 

ззаду-знизу, утворюючи своєрідну «воронку». Основне навантаження при 

передачі падає на вказівні й середні пальці, решта пальців виконують 

допоміжну функцію. 

Подача – технічний прийом, за допомогою якого м‘яч вводять у гру. 

Незважаючи на різні щодо техніки певних способів подач, рухи при їх 

виконанні мають багато загальних закономірностей. Перед виконанням 

подачі гравець приймає вихідне положення, ліву ногу ставить попереду 

правої на відстані кроку. Ноги зігнуті в колінах і розташовані на ширині 

плечей. При цьому тіло має кут повороту щодо фронтальної осі до 45°, ліве 

плече розташоване попереду правого – це відіграє важливу роль у виконанні 

ударного руху. Під час нижніх подач тулуб злегка нахилений вперед, під час 

верхніх – перебуває у вертикальному положенні [1]. 

Нападаючий удар – технічний прийом атаки який полягає в тому, що 

гравець перебирає м‘яч однією рукою на сторону суперника вище верхнього 

краю сітки. Нападаючи удар виконується так: стрибок з місця або з розбігу, 
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удар, приземлення. Що стрибнути з розбігу, потрібно відштовхнутися однією 

або двома ногами, з місця – тільки двома ногами. Виконуючи стрибок 

відштовхуванням двома ногами під час бігу, гравець набирає швидкість, 

необхідну для високого стрибка [4]. 

Особливе значення має гра команди в захисті. Усі зусилля колективу 

зведуться нанівець, якщо його гравці допускатимуть помилки з захисних 

діях. Техніка захисту складається з техніки переміщення, приймання м'яча і 

протидій. Особливо важливе місце у захисту займають стійки і переміщення. 

У сучасному волейболі використовують такі способи прийому м‘яча: 

двома руками знизу, двома руками згори, однією рукою знизу в падінні. 

Прийом подачі в сучасному волейболі багато в чому визначає ефективність 

нападаючих дій команди. Показником якості прийому першого м‘яча 

служить точність першої передачі. 

Блокування – це основний спосіб з протидії атакувальним діям 

суперника над сіткою. У волейболі блокування застосовують для ефективних 

захисних і контратакувальних дій. Блокування складається з переміщення, 

стрибка, винесення і постановки рук над сіткою та приземлення. 

Вибір моменту стрибка блокувального гравця визначається діями 

нападаючого. Конкретними орієнтирами служать:  

- при швидкісному ударі з передачі, направленої близько до сітки, – 

перетин рукою вертикалі при замаху нападаючого гравця;  

- при швидкісному удару і передачі, віддаленій від сітки, – початок 

ударного руху нападаючого гравця;  

- при швидкісному ударі з низької швидкої передачі, – момент відриву ніг 

від підлоги або винесення рук над головою при відштовхуванні перед 

нападаючим гравцем [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що саме від техніки гри в волейболі 

залежить результат. Тому важливо знати технічні елементи гри та досконало 

їх виконувати, а також вміти їх затосовувати в залежноті від ігрових 

ситуацій. 
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ВИХОВАННЯ 

Аналіз протоколів Ігор Олімпіад, Чемпіонатів Світу та інших змагань 

свідчить про динаміку зростання результатів з різних видів спорту. Таке 

явище зумовлене підвищенням ефективності навчально-тренувальних занять 

за рахунок впровадження в багаторічній підготовці спортсменів новітніх 

технологій [5].  

Найбільш актуальною проблемою спорту вищих досягнень є питання 

підготовки спортивного резерву. Тому на початкових етапах багаторічної 

підготовки спортсменів різних видів спорту тренувальний процес повинен 

здійснюватися з урахуванням їх вікових функціональних можливостей, що 

сприятиме ефективній адаптаційній перебудові організму [6].  

Складовою фізичної підготовки є застосування в тренувальних заняттях 

спортсменів вправ, які сприяють покращенню силових здібностей [5, 6]. 

Однак, зловживання вправами силового спрямування на початкових етапах 

може негативно вплинути на функціональний стан серцево-судинної системи 

[7]. Тому вдосконалення майстерності юних спортсменів повинно 

відбуватись за умов комплексного підходу до процесу вдосконалення їх 

фізичної підготовленості [5]. 

Фізична підготовка - це спеціалізований педагогічний процес фізичного 

виховання, спрямований на покращення фізичної підготовленості. Фізичну 

підготовку поділяють на загальну та спеціальну [5]. 

Загальна фізична підготовка спрямована на розвиток фізичних якостей, 

корекцію тіла та оволодіння руховими навичками, які стануть передумовою 

успішного виконання різних видів роботи. ЗФП студентів, яка не 

вдосконалюється в обраному виді спорту, передбачає розвиток достатньої 

для життєдіяльності загальної витривалості, сили основних м'язових груп, 

швидкісних якостей, гнучкості, а також покращення постави, координації 

рухів, формування та вдосконалення життєво необхідних рухових умінь і 

навичок [7]. 

Спеціальна фізична підготовка спрямована на такий розвиток фізичних 

якостей, форм тіла та оволодіння руховими навичками, які стануть 

передумовою успішного виконання конкретної роботи, наприклад, для 

конкретної професійної діяльності чи занять будь-яким видом спорту. 

Загальна та спеціальна фізична підготовка знаходяться в тісному 

взаємозв'язку. Перша з них завжди є фундаментом для другої. Необхідно 

зазначити, що ЗФП та СФП студентів, які займаються в секціях з обраних 

видів спорту мають свої відмінності в порівнянні із здобувачами, які 

відвідують тільки навчальні заняття з фізичного виховання.[6, 7] 

Спеціальна фізична підготовка легкоатлетів повинна складатися із 

вправ, що більш подібні за амплітудою рухів, характером та величиною 

м'язових зусиль, навантаженням на серцево-судинну та дихальну системи, за 
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психічним напруженням, з елементом, частиною чи обраним видом легкої 

атлетики в цілому. [6] 

Характерною ознакою загальнорозвиваючих вправ на відміну від 

прикладних є стилізація рухів, яка визначається певними вимогами щодо 

виконання (випрямлені ноги і руки, відтягнуті носки, правильна постава, 

чіткі вихідні і кінцеві положення). В зв‘язку з цим необхідно вказувати на 

відхилення від даних норм під час виконання вправ. Загальнорозвиваючі 

вправи мають порівняно невеликий обсяг. Але умови виконання (зміна 

вихідних положень, застосування предметів, приладів для виконання вправ у 

висах і упорах, використання партнера, який допомагає чи перешкоджає 

виконанню вправ, зміна амплітуди та інтенсивності рухів, наявність складних 

взаємовідношень нервово-рухового апарату тощо) дають можливість 

впливати на показники фізіологічного навантаження під час виконання 

загально розвиваючих вправ. [8] 

Регулювання фізичного навантаження під час занять ЗРВ здійснюється 

за рахунок зміни кількості вправ, змісту вправ, інтервалу відпочинку між 

вправами (скорочення пауз для відпочинку збільшує навантаження), 

кількості повторень (кожну вправу повторюють 4, 8, 12, 16 раз), темпу 

виконання вправ (більш швидкий темп вправи має і більше навантаження),  

вихідних положень. Дозування вправ у комплексах ЗРВ здійснюється 

індивідуально відповідно до рівня фізичної підготовки. [8]  
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МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Основною проблемою сучасної системи вищої освіти є пошук 

оптимальних шляхів у підвищенні рівня фізичної підготовленості, фізичної 

працездатності, протікання психічних процесів, мотиваційної готовності 

студентської молоді до подальшої професійної діяльності. 

В даний час високий рівень сучасної техніки і технологій, постійне 

підвищення інтенсивності людської діяльності в умовах виробництва і темп 

сучасного життя сприяють відповідному рівню підготовки студентів вищих 

навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності [4].  

Одним з найпростіших, доступних і ефективних видів рухової 

активності циклічного характеру є оздоровчий біг. Крім високої аеробної 

ефективності оздоровчий біг прийнятний практично для всіх, незалежно від 

віку, статі та фізичної підготовленості людини. Техніка оздоровчого бігу, з 

усіх видів циклічних вправ, найбільш проста, доступна і не вимагає 

спеціального навчання. 

Легка атлетика - олімпійський вид спорту, який об'єднує спортивні 

дисципліни, як: 

– спортивна ходьба - на 20 км (чоловіки та жінки) і 50 км 

(чоловіки). Спортивна ходьба - це циклічний локомоторний рух помірної 

інтенсивності, яке складається з чергування кроків, при якому спортсмен 

повинен постійно здійснювати контакт з землею і при цьому винесена вперед 

нога повинна бути повністю випрямлена з моменту торкання землі і до 

моменту вертикалі. 

– біг - на короткі (100, 200, 400 м), середні (800 і 1500 м), довгі (5000 і 10 
000 м) і марафонські дистанції (марафонський біг - 42 км 195 м), естафетний 

біг (4 х 100 і 4 х 400 м), біг з бар'єрами (100 м - жінки, 200 м - чоловіки, 400 м 

- чоловіки і жінки) і біг з перешкодами (3000 м).  

Змагання з бігу - один з найстаріших видів спорту, були затверджені 

офіційні правила змагань, і були включені в програму з самих перших 

олімпійських ігор 1896 року. Для бігунів найважливішими фізичними 

якостями є: швидкість, витривалість, швидкісна витривалість, вибухова сила 

та спритність. 

Вплив оздоровчого бігу на людський організм надзвичайно великий. Для 

оцінки ефективності впливу бігу необхідно виділити два найбільш важливі 

напрямки: загальний і спеціальний ефект. Загальний вплив на організм 

молодої людини пов'язано із змінами функціонального стану ЦHС, 

компенсацією енерговитрат, функціональними зрушеннями в системі 

кровообігу і зниженням захворюваності. [4] 
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Тренування з бігу на витривалість є незамінним засобом розрядки і 

нейтралізації негативних емоцій, які виникають протягом навчального дня у 

студента, і викликають хронічне нервове перенапруження. Під час занять 

оздоровчим бігом знімається нервова напруга, поліпшується сон і 

самопочуття, підвищується працездатність [3]. 

В результаті позитивного впливу систематичних занять бігом на 

центральну нервову систему змінюється і тип особистості бігуна, його 

психічний статус. Психологи вважають, що любителі оздоровчого бігу 

стають більш товариські, контактні, доброзичливі, мають вищу самооцінку і 

впевненість в своїх силах і можливостях. 

Конфліктні ситуації у бігунів виникають значно рідше і сприймаються 

набагато спокійніше; психологічний стрес або взагалі не розвивається, або ж 

вчасно нейтралізується. Багато науковців відзначають підвищення творчої 

активності, плідності наукових досліджень після початку занять оздоровчим 

бігом [1]. 

Спеціальний ефект бігового тренування полягає в підвищенні 

функціональних можливостей серцево-судинної, дихальної систем і аеробної 

продуктивності організму. Підвищення функціональних можливостей 

проявляється у збільшенні скорочувальної і «насосної» функцій серця, 

зростанні фізичної працездатності. Регулярні тренування з оздоровчого бігу 

позитивно впливають на всі складові опорно-рухового апарату, 

перешкоджаючи розвитку дегенеративних змін, пов'язаних з віком і 

гіподинамією [22]. 
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Аналіз літературних даних показав, що здоров‘я студентської молоді у 

сучасних умовах існування суспільства вимагає особливої уваги, і велика 

роль у зміцненні здоров'я належить різноманітним засобам фізичної 

культури. Багато авторів вказують на необхідність впровадження нових форм 
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фізичної культури в навчальний процес з фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах, оскільки традиційні форми занять на сучасному етапі 

не завжди відповідають інтересам тих, хто займається [1, 4].  

Одними із завдань курсу фізичного виховання в системі вищих 

навчальних закладів України, з одного боку, виступають збереження й 

зміцнення здоров‘я студентів, сприяння правильному формуванню і 

всебічному розвитку організму, підтримка фізичної і розумової 

працездатності, вдосконалення спортивної майстерності студентів, які 

активно займаються спортом; з іншого – виховання у студентів мотивації до 

систематичних занять фізичною культурою і спортом [3]. 

Рівень спортивних досягнень у фізичному вихованні значною мірою 

залежить від фізичних якостей – сили, швидкості, гнучкості, витривалості та 

координаційних здібностей. Швидкісні здібності – це комплекс 

функціональних властивостей, який забезпечує виконання рухових дій за 

мінімальний час, що дозволяє продемонструвати високий спортивний 

результат. Сила як рухова якість – це здатність долати зовнішній опір або 

протистояти йому за рахунок м‘язових зусиль. Сила може проявлятися під 

час ізометричного (статичного) режиму роботи м‘язів, у ході якої вони не 

змінюють своєї довжини, і під час ізотонічного (динамічного) режиму, коли 

довжина м‘язів в процесі виконання вправ змінюється. Під витривалістю 

розуміють здатність людини ефективно виконувати фізичну роботу, долаючи 

розвиток втоми. Розрізняють загальну та спеціальну фізичну витривалість. 

Загальна витривалість характеризується здатністю тривалий час виконувати 

фізичне навантаження помірної потужності за участю великої кількості 

м‘язових груп. Під гнучкістю розуміють здатність виконувати рухи в 

суглобах з максимальною амплітудою. Розрізняють активну та пасивну 

гнучкість. Активна гнучкість проявляється під час виконання рухів із 

максимально можливою амплітудою за рахунок власних зусиль, а пасивна 

проявляється під час виконання рухів за допомогою сторонніх сил. Під 

координаційними здібностями (спритністю) слід розуміти здатність 

виконувати координаційно-складні рухові дії, а також раціонально діяти в 

неочікуваних ситуаціях [2]. 

За даними Т.А. Базилюк, у студенток спостерігається зниження рівня 

здоров'я, яке проявляється як зниженням фізичної працездатності, так і рівня 

функціональних можливостей серцево-судинної і нервової систем, про що 

свідчать самооцінка стану здоров'я (понад 36% дівчат оцінили стан здоров‘я 

як задовільний і незадовільний, більше половини дівчат не встигають 

відновитися за вихідні дні). Опитування дівчат, щодо їх рухової активності, 

свідчить про інтереси з переважанням до спортивних ігор (40% опитаних) і 

занять у воді (52% опитаних віддали перевагу заняттям на воді з елементами 

ігор). Виявлено, що в інтересах дівчат щодо занять з фізичного виховання на 

сучасному етапі переважають нестандартні види рухової активності (тільки 

4% студенток віддають перевагу звичайним традиційним елементам), серед 

яких - аквафітнес (58% опитаних віддали перевагу заняттям на воді з 

використанням сучасних технологій, 8% дівчат обрали засоби 
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екстремального характеру, 40% студенток обрали засоби, які розвивають не 

тільки фізичні якості, але і сприяють розвитку психофізіологічних і 

когнітивних здібностей) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Початковий рівень фізичної підготовленості у студентів І курсу денної 

форми навчання ВТЕІ КНТЕУ досліджувався в рамках щорічного 

оцінювання рівня фізичної підготовленості населення в період з 01.09.2018 

року до 12.10.2018 року.  

Застосовані методи дослідження дозволили встановити початковий 

рівень фізичної підготовленості студентів І курсів ВТЕІ КТЕУ, яку 

оцінювали за результатами тестів [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

4], що характеризують витривалість (рівномірний біг 3000м для юнаків та 

2000м для дівчат), вибухову силу (стрибок у довжину з місця), швидкість (біг 

на 100м) спритність (човниковий біг 4х9м), силову динамічну витривалість 

м‘язів плечового поясу (підтягування на перекладині для юнаків та  згинання 

і розгинання рук в упорі лежачи для дівчат), активну гнучкість хребта (нахил 

тулуба вперед з положення сидячи).  

Результати проведених досліджень показали, що із числа досліджуваних 

9,75% студентів мають високий рівень фізичної підготовленості (5,87% - 

юнаки та 3,88% - дівчата). 

Достатній рівень фізичної підготовленості виявлено у 29,61% 

студентської молоді, 11,28% з них юнаки та 18,32% - дівчата. 

У 32,78% учасників дослідження рівень фізичної підготовленості 

відповідав середньому (10, 34% - юнаків, 22.44% - дівчат). 

Кількість осіб, які отримали результати за низьким рівнем фізичної 

підготовленості складає 27,85%, з них 9,17% юнаки та 18,68% – дівчата.  

Середні значення результатів виконання тестів показали, що у студентів 

І курсу ВТЕІ КНТЕУ початковий рівень фізичної підготовленості відповідає 

«середньому».  
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БАСКЕТБОЛІСТІВ 

У сучасному житті все більше використання занять фізичними вправами 

направлене не на досягнення високих результатів, а на підвищення їх 

оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для вирішення такої 

глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, перш за все, 

спортивні ігри. Зараз існує велика кількість різних спортивних ігор, однією з 

них є баскетбол.  

Баскетбол є одним із засобів фізичного розвитку і виховання молоді. 

Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор в нашій країні, для неї характерні 

всілякі рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловлення, кидки і 

ведення м'яча, здійснювані в єдиноборстві з суперниками. Такі рухи 

сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, 

формують координацію. Різноманітність технічних і тактичних дій гри в 

баскетбол і ігрова діяльність мають унікальні властивості для формування 

життєво важливих навичок і вмінь, а також всебічного розвитку фізичних і 

психічних якостей. Освоєння рухові дії гри в баскетбол і сполучені з ним 

фізичні вправи є ефективними засобами зміцнення здоров'я і можуть 

використовуватися людиною протягом усього його життя в самостійних 

формах занять фізичної культури.  

Багато командних взаємодій засновані на вмінні вести м‗яч. Воно часто 

допомагає створити самому «дриблеру» або його партнерам добрі умови для 

кидка. Ведення допомагає перемогти пресинг. Практично кожен раз, коли 

команда переходить від захисту до нападу, гравці завжди використовують 

ведення. 

Ведення м`яча в баскетболі – прийом, який дає можливість гравцеві 

рухатися з м`ячем по майданчику з великим діапазоном швидкостей і в будь-

якому напрямку. Ведення дозволяє уникнути щільно опікаючого захисника, 

вийти з м`ячем з-під щита після успішної боротьби за відскок і організувати 

стрімку контратаку. За допомогою ведення можна поставити заслін партнеру 

або, нарешті, відвернути на час суперника, який опікує партнера, щоб потім 

передати йому м`яч для атаки.  

Існує безліч вправ для покращення техніки ведення м‘яча, які 

допомагають вдосконаленню прийомів техніки захисту. Ось декілька з них: 

  ведення м‘яча на місці, чергуючи високий вінок з низьким, вправу 
виконують поперемінно правою і лівою рукою; 

  ведення на місці двома м‘ячами правою і лівою рукою, при 
можливості змінювати висоту відскоку, не перериваючи ведення; 
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  вести м‘яч у баскетбольній стійці, посилаючи першим поштовхом 
вперед, а другим назад, вправу виконують поперемінно правою і лівою 

рукою або обома руками в кожній по м‘ячу.  

 ведення м‘яча:  
а) навколо ноги виставивши вперед праву ногу, правою рукою вести 

м‘яч навколо правої ноги в одну, а потім в іншу сторону, так само вести 

м‘яч лівою рукою навколо виставленої лівої ноги;  

б) ведення навколо обох ніг, поставити ноги на ширину плечей, 

спочатку вести в одну, потім в іншу сторону; 

в) ведення вісімкою. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що ряд 

прийомів техніки для удосконалення ведення м‘яча наближають гравців до 

успіху. Використання нових прийомів сприяє удосконаленню вмінь 

баскетболістів. Саме тому я переконана, що дані прийоми можуть 

застосовуватися на заняттях з фізичного виховання в школах та 

університетах. Вони значно покращують фізичне й ментальне здоров‘я дітей, 

що у наш час особливо важливо. Більше того баскетбол, як один з видів гри з 

м‘ячем, заслуговує на особливо увагу хоча б тому, що містить цілий 

комплекс фізичних вправ.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФУТБОЛІ 

Системний розвиток сфери фізичної культури і спорту в Україні 

визначають значимість постійного пошуку нових методик навчання, які 

характеризуються значним розширенням класу задач, елементом яких є 

особистість студента-спортсмена.  

Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні 

ігри, які за рівнем своєї популярності серед населення нашої країни займають 

провідні позиції. Найпопулярнішим видом спорту вважається – футбол [2]. 
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Постійний ріст конкуренції у футболі вимагає пошуку нових шляхів 

удосконаленні різних видів підготовки спортсменів. 

Прогрес не стоїть на місці і з кожним днем з'являються різноманітні 

нововведення, не оминули інноваційні технології і спорт. Нововведення 

намагаються поліпшити результати спортсменів. Інновація – це 

впроваджених нововведення, що забезпечує якісне зростання ефективності 

процесів. У наш час спортсменам і тренерам доводиться постійно працювати 

з нововведеннями [1].  

Чим далі розвивається суспільство, тим швидше нові технології 

знаходять своє застосування в побуті та спорті, футбол у цьому не є 

винятком.  

Brazucam – м'яч з вбудованими камерами. Brazucam – це технологічна 

варіація футбольного м'яча Brazuca, створеного компанією Adidas спеціально 

для Чемпіонату Світу в Бразилії. Але, на відміну від своєї першооснови, 

спортивний снаряд володіє шістьма вбудованими відеокамерами. Технічна 

інновація, реалізована в Brazucam, призначена не стільки для ігрової 

складової футболу, скільки для телевізійної. М'яч з вбудованими камерами 

дозволяє режисерам трансляції показувати гру під абсолютно новим кутом. 

Він поки що не планується використовуватись в офіційних іграх, у тому 

числі, і в рамках Чемпіонату світу в Бразилії. Він використовується лише для 

рекламної компанії цього футбольного турніру. Але в майбутньому компанія 

Adidas планує просувати цю ідею в «великому футболі» [4]. 

Adidas miCoach – персональний тренер і лікар для футболістів. Компанія 

Adidas кілька років тому запустила цілком вдалу технологію miCoach – 

цифрового персонального тренера, який допоможе любителям спорту 

займатися фізичними вправами: складе програму, навчить правильним рухам 

і проконтролює їх виконання. Але технологію miCoach стали 

використовувати не тільки спортсмени-любителі, але також професіонали, в 

тому числі, футболісти. Компанія Adidas навіть підписала контракт з 

американською футбольною лігою MLS, що має на увазі поставку всім 

командам з цього чемпіонату набору спеціалізованої ігрової форми, 

оснащеної безліччю датчиків, які відстежують дії і фізичний стан футболістів 

на полі. Датчики ці відправляють дані зі швидкістю 200 показників в 

секунду, так що тренерські і медичні команди клубів зможуть в режимі 

реального часу мати уявлення про корисні дії гравця [3]. 

Зрозуміло, подібні технології розвиває не тільки Adidas, а й інші 

компанії, що займаються виробництвом спортивних товарів. Наприклад, 

американська фірма Under Armour випустила на ринок «розумну» футбольну 

форму з назвою E39. Цей спортивний костюм оснащений датчиками, 

здатними вимірювати найважливіші показники життєдіяльності організму 

спортсмена. Йдеться про температуру тіла, тиск, частоту серцевих скорочень, 

рівні метаболізму, швидкості руху, положення тіла в просторі і т.д. За 

допомогою Under Armour E39 можна контролювати фізичний стан 

футболіста поза тренування або матчу. «Розумна» футбольна форма Under 

Armour E39 дозволяє в будь-який момент часу отримати максимально 
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докладну інформацію про фізичний стан гравця, щоб краще розуміти, чого 

від нього чекати, чи не час зменшити навантаження на нього під час 

тренувань або замінити по ходу матчу[4]. 

Багато років футбольна громадськість вела жваві суперечки, вводити чи 

не вводити в футболі систему, яка могла б замінити суддю в спірних 

моментах визначення гола. Прихильники цієї інновації вказували на 

величезну кількість кричущих помилок від рефері, які часто вирішують долю 

матчів. Противники пропонували не підривати авторитет арбітрів і не 

порушувати динаміку гри. Але футбольна влада все-таки змушені були 

ввести це нововведення під тиском громадськості. З усіх можливих варіантів 

системи визначення голів, в тому числі, і використовуються в інших видах 

спорту, була обрана німецька розробка GoalControl. Суть її полягає в 

установці по периметру поля чотирнадцяти камер, які відстежують 

положення м'яча. І при перетині ним лінії воріт, система GoalControl тут же 

відправляє повідомлення про це судді на екран «розумних» годин у нього на 

зап'ясті[4]. 

Футбол гра стара і багато в чому традиційна, але прийдешній Чемпіонат 

Світу з футболу можливо стане останнім в звичному нам форматі. Адже раз у 

раз з'являються нові технології, які можуть в самий найближчий час 

кардинально змінити як саму гру, так і турніри. М'яч з вбудованими 

камерами, розумна футбольна форма, система визначення голу ‒ все це в 

найближчий час радикально змінить нашу уяву про футбол. 
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Активна рухова діяльність студентів ЗВО у процесі занять фізичною 

культурою і спортом сприяє запобіганню перевантажень і перевтоми. 

Доцільність і ефективність рухової діяльності, як і будь-якої іншої, залежить 

від системи її реалізації, глибини наукового обґрунтування у ЗВО. Важливо, 

зокрема, знати характер і ступінь впливу на організм тих чи інших вправ, 

правильно варіювати навантаження під час занять фізичною культурою, для 

удосконалення техніки гри у футбол. Футбол – колективна спортивна гра, 
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використання правильного підходу щодо техніки гри сприятиме розвитку 

необхідних фізичних якостей футболістів, загальному фізичному розвитку 

особистості та принесе бажані результати від занять даним видом спорту.  

У ході матчу футболістам доводиться зупиняти м'яч, вести його, 

передавати один одному, бити по воротах і т.д. Якщо гравець виконує ці дії 

недостатньо швидко і неточно, то і команда в цілому витрачає зайві зусилля, 

що є серйозною перешкодою до досягнення перемоги. Від того, наскільки 

уміло володіє футболіст усією різноманітністю технічних засобів і як їх 

застосовує, залежить ефективність його дій. Освоюючи техніку, футболісти 

спочатку вчаться виконувати окремі прийоми і їх поєднання на заняттях 

фізичного виховання у ЗВО.  

За характером ігрової діяльності в техніці виділяються два розділи: 

техніка польового гравця і техніка воротаря. Кожний із розділів складається з 

конкретних прийомів, що виконуються різними способами. 

Техніка пересувань включає в себе біг, стрибки, зупинки, повороти. 

Оптимальне застосування прийомів пересування дозволяє успішно 

вирішувати тактичні завдання в атаці й обороні — відкривання для 

одержання м'яча, вибір позиції, закривання гравця, підстраховка і т.д. 

Ходьба футболіста дещо відрізняється від звичайної ходьби, оскільки 

він пересувається по футбольному полю, злегка зігнувши ноги в колінах. 

Цим забезпечується зручне вихідне положення для зміни ритму і швидкості 

пересування. Ходьба чергується з бігом. 

Біг — основний спосіб пересування у футболі — застосовується в 

основному для виходу на вільне місце, переслідування суперника, зайняття 

певної позиції в обороні. 

Біг спиною вперед, приставними кроками, перехресними кроками — 

специфічні способи пересування, які використовуються, як правило, у 

поєднанні зі звичайним бігом. Ефективним способом пересування є зміна 

напрямку руху. Залежно від місцезнаходження суперника після раптової 

зупинки здійснюються ривки в різних напрямках, відходи з м'ячем і без 

нього. Звичайно застосовуються два способи зупинки: випадом і стрибком 

[1]. 

Для удосконалення техніки гри у футбол у ЗВО, студенти можуть 

виконувати удари по: 

 нерухомому м'ячу (при виконанні початкових, штрафних, 

вільних, кутових ударів і ударів від воріт); 

 по м‘ячу, що котиться не відрізняються від виконання ідентичних 

способів по нерухомому м'ячу, головна задача полягає в тому, щоб 

скоординувати швидкість власного руху з напрямком і швидкістю м'яча; 

 по м‘ячу що, летить (при ударах по низьколетячему м'ячу 

структура руху така ж, як і при ударах по м'ячу що котиться), головна задача 

— визначити місце зустріч з м‘ячем, котрий летить; 

 удар з поворотом (використовується для зміни напрямку польоту 

м'яча, він виконується середньою частиною підйому по мячу котрий 
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опускається або низько летить), опорну ногу розвертають у напрямку удару, 

тулуб у бік опорної ноги, з поворотом тулуба починається ударний рух; 

 удар через себе (виконується середньою частиною підйому по 

мячу, що летить та стрибає, коли необхідно зробити несподіваний удар в ціль 

або передачу через голову назад); 

 удар з напівльоту проводиться середньою або зовнішньою 

частиною підйому стопи по м'ячу відразу ж після його відскоку від землі, 

опорна нога ставиться ближче до місця приземлення м'яча, безпосередньо 

після відскоку наноситься удар, гомілка в момент удару і «проводки» 

вертикальна. 

Зупинка м'яча ногою найбільш часто вживаний прийом. Він виконується 

різними способами: 

 внутрішньою стороною стопи (використовується при прийомі 

м‘яча,що котиться або летить, ногу виносять на зустріч мячу, стопу 

розвертають на 90˚, цей спосіб має високу ступінь надійності); 

 зупинка м'яча підошвою (використовується при зупинцім‘яча,що 

котиться або опускається, ногу виносять вперед, носок піднятий вгору під 

кутом 30-40˚); 

 зупинка м'яча підйомом (вимагає точного управління системою 

руху, стопа зупиняючої ноги розташована паралельно землі); 

 зупинка м'яча стегном (можна зупиняти м‘ячі, що опускаються з 

різною траєкторією, м'яч стикається з середньою частиною стегна, стегно під 

прямим кутом); 

 зупинка м'яча з переведенням (дозволяють не лише погасити 

швидкість м‘яча, що котиться або летить, але й цілеспрямовано змінити його 

напрямок, зручно підготуватися для подальших дій); 

 зупинка м'яча грудьми (зупинка м'яча, що летить на їх рівні і 

опускаються з різною траєкторією, ноги на ширині плечей обо у невеликому 

кроці, груди подаються вперед, руки зігнуті злегка. При прийомі м‘яча тулуб 

відводять назад, плечі і руки висувають уперед) [2]. 

Для удосконалення техніки гри воротаря у ЗВО здійснюються така 

вправа, як кидок м‘яча однієї і двома руками. Кидки одною рукою 

дозволяють більш точно направити м'яч партнеру. Застосовуються наступні 

способи кидка м'яча одною рукою: зверху, збоку і знизу. Кидок зверху – 

найбільш розповсюджений спосіб. Він дозволяє направити партнерові м'яч з 

різною траєкторією, на значну відстань і з достатньою точністю. Кидки 

виконуються на місці та у русі, їхнє використання в русі строго 

регламентується правилами [3]. 

Тільки удосконаливши заняття фізичного виховання ми можемо 

покращити техніку гри у футбол. Футбол розвиває силу, швидкість, 

витривалість, спритність, сміливість, рішучість, наполегливість, силу волі, 

почуття товариськості. Кожен футболіст має можливість виховувати в собі 

ініціативність, самостійність і творчу активність, але він не повинен забувати 

про інтереси колективу і про взаємодію з партнерами по команді. Опанувати 

технікою і тактикою гри у футболі студенти ЗВО можуть на заняттях і в 
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секціях, фізичної культури, футбол розвивається швидкими темпами 

характер гри постійно змінюється у бік інтенсифікації діяльності усіх 

футболістів під час матчу. 
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ЗАКЛАДАХ 

Фізичне виховання, як складова частина системи підготовки 

майбутніх фахівців, потребує вдосконалення в руслі сучасної концепції 

розвитку вищої школи. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах 

виступає, з одного боку, як фізкультурно-спортивна діяльність, а з 

іншого - є навчальною дисципліною, орієнтованою на підготовку 

особистості, яка має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну 

освіту й фізичну підготовленість. 

Спортивно-оздоровча робота у вищих навчальних закладах  не 

сприяє ефективному розв'язанню проблем зменшення дефіциту рухової 

активності студентів, що є однією із причин різних відхилень у стані 

здоров'я. З кожним роком, як свідчить практика, збільшується кількість 

студентів, котрі займаються у спеціальних медичних групах. Майже 90% 

молоді мають відхилення у стані здоров‘я, а понад 50% - незадовільну 

фізичну підготовленість [4, с. 45]. 

Провідні фахівці в галузі фізичного виховання та спорту, такі як Р. 

Раєвський, С. Канішевський, А. Домашенко, Ю. Канішевський, О. 

Іванов, Є. Іванов, вважають, що існуюча система фізичного виховання 

не вирішує в повному обсязі проблему фізичного вдосконалення 

студентської молоді в умовах оновлення суспільства в Україні й 

потребує корекції.  

Метою написання даної статті є аналіз основних аспектів 

спортивно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах. 

Держава приділяє значну увагу проблемам здоров‘я молоді. У 

Законі України ―Про фізичну культуру і спорт‖ висвітлено організаційні 

засади спортивно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері. 

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах включає: навчальні 

заняття із професійно-прикладної фізичної підготовки; факультативні 

https://studfiles.net/preview/5725821/
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/25871/1/МЕТОДИЧКА%20футбол.doc
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/25871/1/МЕТОДИЧКА%20футбол.doc
https://xreferat.com/103/383-1-tehn-ka-gri-u-futbol.html
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заняття; фізичні вправи в режимі дня; тренувальні заняття в секціях 

спортклубів; масові фізкультурно-спортивні заходи [2, с. 45].  

Основа Державного стандарту фізичного виховання у системі 

освіти - навчальні програми з фізичного виховання, що розробляються 

на підставі затверджених Державних стандартів освіти різних рівнів 

підготовки та нормативних документів, затверджених Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України як базові і визначають рівень 

обов‘язкової фізкультурної освіти, умінь, навичок і рухового режиму 

студентів, який держава гарантує на всіх етапах навчання. 

Конкретні спрямування та організаційні форми використання 

масових оздоровчих, фізкультурних та спортивних заходів в умовах 

вищих навчальних закладів залежать від статі, віку, стану здоров‘я, рівня 

фізичної і спортивної підготовленості студентів, а також від наявної 

спортивної бази, традицій ВНЗ та інших умов. Можна виділити 

гігієнічне, оздоровчо-рекреативне, загально підготовче, спортивне, 

професійно-прикладне, лікувальне спрямовання. 

Таким чином, організація спортивно-оздоровчої діяльності у вищих 

навчальних закладах є складовою національної системи фізичного 

виховання дітей і молоді в Україні. Фізичне виховання в навчальному 

закладі  базується на принципах індивідуального та особистісного 

підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання 

засобів і форм фізичного виховання, безперервності освітнього процесу 

та урахування регіональних умов. 

Ціллю фізичного виховання у ВНЗ є сприяння підготовці 

гармонійно розвинених, висококваліфікованих спеціалістів, формування 

розуміння ними ролі фізичної культури в розвитку особистості та 

підготовці її до професійної діяльності, мотиваційно - ціннісного 

ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, 

фізичне удосконалення та самовиховання [5]. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ  

Волейбол – це цікава, рухлива, захоплююча за напруженням спортивна 

гра. Заняття з волейболу можна назвати одним з найефективніших засобів 

покращення фізичної підготовки та спортивного здоров‘я людини. 

Техніка гри у волейболі характеризується різноманітністю прийомів, що 

виконуються в умовах переміщень по ігровому майданчику. Саме тому, 

волейболісти повинні уміти виконувати прийоми м‘яча та нападаючі удари, 

блокування, передача м‘яча. Успішною гра може стати, якщо гравці добре 

підготувалися . 

В основі фізичної підготовки юного волейболіста є швидкісно-силова 

підготовка і розвиток сили. Для усунення недоліків у розвитку гравців при 

грі у волейбол використовують різноманітні рухи. Всі вони мають природній 

характер, що базується на бігові, стрибках і метаннях м‘яча, тому при 

правильному навчанні їх засвоїти можна доволі легко.  

Вміння швидко, вільно і точно диференціювати м‘язові зусилля у малі 

проміжки часу це необхідна умова для правильного виконання багатьох рухів 

у волейболі .Основними засобами підготовки є загальнорозвивальні вправи, 

підготовчі вправи, вправи з предметами, акробатичні вправи, вправи з 

обтяженням, використання додаткового обладнання. Важливим засобом 

фізичної підготовки є вправи з предметами: набивними, баскетбольними, 

тенісними, футбольними м‘ячами, зі скалкою, гумовими амортизаторами, 

легкими гантелями тощо [4]. 

Також на заняттях з волейболу потрiбно використовувати спецiальнi 

вправи для розвитку сили, швидкостi, стрибучостi, витривалостi, спритностi i 

гнучкостi. У шкiльному вiцi силу розвивають змiцненням основних м‘язових 

груп. Засобами розвитку сили повиннi бути вправи динамiчного характеру з 

помiрним навантаженням. Застосовуються переважно вправи з 

обтяжуваннями власної маси (присiдання, стрибки, вiджимання тощо), також 

кориснi рухливi iгри, в яких потрiбнi короткочаснi швидкiсно-силовi 

напруження. Можна застосовувати також вправи iз зовнiшнiми 

обтяжуваннями (для цього використовуються набивнi м‘ячi, гантелi, кулi) 

[2]. 

Вправи на розвиток волейболістів мають бути різноманітними і 

охоплювати різні групи м‘язів. Вони мають сприяти вдосконаленню 

діяльності центральної нервової системи і координації гравців. Дослідники 

довели, що такі вправи є ефективними коли їх поєднувати зі стрибками. Для 

розвитку швидкості виконують вправи на самому початку основної частини 
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зайняття. Для того, щоб виконувати подачі потрібно розминати кисті і пальці 

рук. Для розвитку цих груп м‘язів використовують вправи : обертання, 

згинання кистей, підкидання набивних м‘ячів кистями [1]. 

Силу і швидкість метальних рухів при подачі і передачі м‘яча, слід 

розвивати за допомогою метання в ціль предметів невеликої ваги. 

Для того, щоб розвивати спритність, потрібно приділяти велику увагу 

координації рухів, оскільки саме від них залежить правильність виконання. 

Виховання спритності у волейболістів пов‘язане у першу чергу із 

симетричністю рухів, рівномірністю їхніх зусиль при прийомах і передачах 

м‘яча. Також спритність залежить від уміння волейболіста володіти своїм 

тілом при виконання різноманітних падінь, перекатів, при нападаючих 

ударах і блокуванні м‘яча [3]. 

У процесі індивідуального розвитку людини відбувається нерівномірний 

приріст фізичних якостей. Тому ефективність удосконалення фізичної 

підготовки у ході занять волейболом буде значно вищими, якщо тренер буде 

враховувати індивідуальні можливості кожного гравця.  

Отже, систематичне, раціональне та цілеспрямоване застосування 

різноманітних комплексів фізичних вправ у волейболі позитивно впливає на 

організм.  
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