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     Директор інституту, 

                доктор  філософських наук, професор,                                                       

Заслужений працівник освіти України 

 

                 МІСЦЕ ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету є провідним закладом вищої освіти 

економічного профілю Подільського регіону. Становлення закладу тісно 

пов‘язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості та колективу в 

цілому, які є невід‘ємною частиною історії нашого краю і держави. 

ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра 

торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено 

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту.                                      

У 1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і 

технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ 

організовано денне відділення. 

З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного 

інституту № 591 від 18.04.88 р. відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ. 

Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А., 

ректору  Київського національного торговельно-економічного університету, 

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії 

педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за 

кордоном вчений.  Мазаракі А.А. багато уваги приділяв та приділяє розбудові 

КТЕІ, в тому числі його структурних підрозділів.  
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Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ  

Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного 

торговельно-економічного університету. 

Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському 

торговельно-економічному університету надано статус національного. 

За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за 

всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ є 

провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.  

Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та 

України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та 

торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх 

послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними 

документами освітньої галузі.  

Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано 

11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри: 

обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу 

факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту 

та адміністрування; економіки та міжнародних відносин; економічної 

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства, 

експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами;  туризму 

та готельно-ресторанної справи; фізичного  виховання та спорту. 

Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми 

ступенями «молодший бакалавр» (за 11 спеціальностями), «бакалавр»                            

(за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр» (за 12 
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спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік  та 

оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та 

адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельно-

ресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна, 

заочна, вечірня. 

З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система 

управління якістю ВТЕІ, що підтверджується наявністю сертифіката на 

Систему управління якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 

9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), який засвідчує високий рівень управління 

освітньою діяльністю та якість надання освітніх послуг.  

У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують: Ресурсний центр зі сталого 

розвитку; Центр регіональних досліджень, який сприяє розвитку регіонального 

бізнесу та надає рекомендації  фізичним та юридичним особам, владним 

структурам щодо обрання оптимальних шляхів подальшої діяльності; Центр 

розвитку кар‘єри, який створено з метою налагодження плідної співпраці з 

роботодавцями, організації практичної підготовки та  сприяння студентам і 

випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.  

В інституті успішно працює «Бізнес-школа», яка пропонує довгострокові, 

середньострокові, навчальні програми, які дозволять сформувати нову 

генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти 

ведення бізнесу.  

Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. 

Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у                       

ВТЕІ КНТЕУ постійно збільшується і на сьогодні становить 86,4 %. Із загальної 

кількості викладачів - 20 докторів наук (16 професорів), 107 кандидатів наук                  

(67 доцентів). За останніх п‘ять років викладачами інституту успішно захищено 

11 докторських та 37 кандидатських дисертації, видано 137 монографій та 

розділів монографій, в т.ч. 58 мовами Європейського Союзу, опубліковано                   

2117 навчально-методичних розробок та 50 підручників, навчальних 

посібників. 



6 

Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – 

навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал, 

який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний 

фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і 

студентів. 

Велика увага в інституті приділяється розвитку міжнародного 

співробітництва, налагодженню зв‘язків із вищими навчальними закладами 

Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, 

Румунії, Литви, Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції, Італії, Греції та 

ін.  

Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення 

міжнародних контактів, організації й координації міжнародного 

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як: 

Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення 

кваліфікації   (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища 

школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук 

(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені 

Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet (Швеція), Академія туризму 

«Дімітра» (Греція)  та компаніями: Voyaj Club Turizm Gida (Туреччина), 

КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «JoinUp» (Туреччина), готельний комплекс 

«Дружба» (Словаччина), компанією «ETS BG LTD», готельними комплексами 

«Планета», «Royal Castle Hotel and Spa» (Болгарія), Асоціація UCM Italy та ін. 

У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців 

інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів. 

Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В 

інституті працюють 29 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно 

проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня, 

фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форум-квести, 

семінари, круглі столи. Активна діяльність студентського наукового товариства 

«ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової, дослідницької, наукової  та 

творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є активними учасниками 

численних конкурсів, олімпіад, де здобувають  перемоги. 
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У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських  

наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА». На 

сьогодні вийшло друком 99 випусків Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними 

науковими статтями здобувачів освітнього ступеня «магістр» та  збірників тез 

доповідей.  

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який 

був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності. 

Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою 

вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас 

попереду. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні 

для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку. 
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

У статті досліджується сутність і роль правової культури у розвитку 

правової системи, її зв‟язок з іншими складовими правової системи. 

Проаналізовані підходи різних вчених щодо формування  правової культури 

Автором зроблено висновок про те, що правова культура є важливим чинником 

розвитку правової системи, що впливає на правосвідомість, право, 

правовідносини, законність і правопорядок, правотворчу, правозастосовну та 

інші види правової діяльності; є якісною характеристикою правової системи 

та рівнем її досконалості. 

Ключові слова: правова культура, правова система, структура правової 

системи, право, правова свідомість, правовий нігілізм. 

Постановка проблеми: Формування правової культури, розв‘язання 

проблем правотворчості, правозастосування, забезпечення реалізації прав і 

свобод людини і громадянина має велике значення дослідження правової 

системи, яке формує  уявлення  про становлення громадянського суспільство та 

громадянина. 

Саме проблема ролі правової культури як чинника розвитку правової 

системи зумовлює спектр досліджень в умовах трансформації та демократизації 

українського суспільства, яке потребують постійної уваги проблеми наукового 

https://orcid.org/0000-0002-9236-9424
https://publons.com/researcher/1975246/
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вивчення правової системи України. Відтак, актуального значення набуває 

аналіз сутності і ролі правової культури в структурі правової системи. Як 

відомо, стан правової культури суспільства, ще не відповідає європейським 

стандартам, що призводить до протиправної поведінки та проявів правового 

нігілізму. 

Аналіз останніх досліджень: Дослідженям питання правової культури 

займалась велика кількість науковців, а саме: С. Алексеєв, П. Рабіновіч,                           

Ю. Тихомиров, Н. Оніщенко, С. Максимов, О. Скакун, Л. Машуков, 

В.Камінська, О. Ратінов, М. Кейзеров та ін. 

Мета дослідження: Висвітлити поняття правової культури, розкрити роль 

культури як важливого елемента правової системи України, визначити її місце 

у системі правових цінностей, розкрити взаємозв‘язок з іншими елементами 

правової системи. 

Виклад основного матеріалу: У перших роботах, присвячених правовій 

культурі, багато авторів розглядали її як результат діяльності людини та 

суспільства [1, с. 108–109]. На думку С. С. Алексеева, до структури правової 

системи належать право, правова ідеологія, судова (юридична) практика.   

Н. Оніщенко вказує, що правова система - це об‘єктивне, історично 

закономірне правове явище, яке включає взаємозв‘язані, взаємозумовлені та 

взаємодіючі компоненти: право і законодавство, що втілює його, юридичні 

установи, юридичну практику, механізм правового регулювання, суб‘єктивні 

права і обов‘язки, правову діяльність і правовідносини, правосвідомість і 

культуру, правову ідеологію, законність і правопорядок, юридичну 

відповідальність та ін. [ 2, c. 20]. 

На думку С. Максимова, правова культура є інтегральною 

характеристикою розвитку правової системи. Важливим показником правової 

культури є рівень розвитку правової діяльності, що складається з теоретичної 

продуктивної (діяльність учених юристів) та репродуктивної діяльності 

(юридична освіта у всіх її видах і установах), а також і практичної - 

правотворчої і правореалізуючої, у тому числі правозастосовної діяльності[6, c. 

7-9]. 
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Л. Г. Машуков акцентував увагу на тому, що правова культура зумовлена 

способом виробництва, соціально-політичними, духовними та іншими 

умовами. Автор розумів правову культуру як специфічний спосіб соціального 

управління, створений людьми, завдання якого – цілеспрямовано впливати на 

поведінку людей [3, с. 23].  

В. Камінська і О. Ратінов зазначали, що правова культура – це система 

таких матеріалізованих ідеальних елементів, що належать до сфери дії права та 

відображаються у свідомості та поведінці людей. Складовими цього поняття 

були визначені: право, правові відносини, державні органи, організації з 

реалізації права, правова свідомість та правова поведінка [7, c. 202 ]. 

М. Кейзеров, своєю чергою, вважаючи зазначені елементи недостатніми 

для визначення сутності правової культури, додав до них критерії політичної 

оцінки права і правової поведінки [8, с. 231].  

Отже, у радянську добу, правова культура визначалася як особливий 

різновид культури, спосіб духовно-практичної діяльності й відносин, які 

відображали головні правові цінності, формували правові погляди, знання та 

навички участі громадян у суспільно-правовому житті. Однією з характерних 

ознак стану суспільної думки у правовій сфері був авторитет законів та владних 

структур, довіра до них з боку населення. Особа у процесі свідомої діяльності 

отримувала правові знання та досвід, формувала свою правову свідомість та 

відповідні правові погляди. Правова культура характеризувалася власним 

способом реалізації соціально-правової діяльності людей, у процесі якої 

змінювалися взаємовідносини між ними і створювалися певні правові цінності. 

Сьогодні, сформована за радянських часів доправова свідомість населення, 

посилюється умовами системної економічної і соціальної кризи українського 

суспільства [9, с. 29]. Тому радянська концепція правової культури потребує 

докорінного теоретичного та методологічного переосмислення на засадах 

гуманізму, визначальної ролі загальнолюдських цінностей, у контексті 

демократизації суспільства, національних цінностей, традицій тощо. 



15 

Сьогодні дослідження правової культури не зводиться лише до 

правосвідомості громадян суспільства, а визначається як сукупність досягнень 

суспільства, його соціальних груп та громадян у галузі регулювання суспільних 

відносин, яке забезпечується верховенством права у суспільному житті, 

правових принципів справедливості і гуманізму, захисту прав і свобод людини, 

її честі і гідності, реальне забезпечення місця людини як вищої соціальної 

цінності.  

Зокрема, київські науковці М. В. Костицький і Б. Ф. Чміль розкривають 

сучасні філософсько-правові погляди на проблему дослідження правової 

культури [10, с. 334]. Дослідники аналізують філософсько-правові аспекти, які 

становлять теоретико-методологічну основу правової культури, показують 

право як феномен культури, акцентують увагу на його гуманістичній природі. 

Правова культура розглядається ними, як феномен, що ―…поєднує 

соціальні ідеали і практику, моральні та правові цінності з практично корисною 

діяльністю щодо втілення в життя вимог законності‖ [10, с. 281]. Акцентують 

увагу на тому, що правова культура тісно пов‘язана із загальною культурою 

народу, ґрунтується на її основних засадах і відображає рівень її розвитку. Тому 

―…завдання розвитку правової культури, – стверджують автори, – і є завданням 

запровадження в законодавство, у практику застосування закону всього того, 

що характеризує право як величезну соціальну цінність, явище 

загальнолюдської культури‖ [10, с. 281]. 

Правова культура виконує в суспільстві і певні функції, а саме: 

 пізнавальну, – спрямовану на оволодіння особою правовими знаннями, 

формування власних переконань з метою правильного їх застосування у 

практичній діяльності та набуття навичок правового мислення; 

 регулятивну, яка забезпечує відповідність поведінки особи правовим 

приписам на підставі отриманих правових знань і відповідних правових 

переконань особи чи колективу;  
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 ціннісно-нормативну, – спрямовану на визначення стану законності і 

правопорядку у державі з погляду реалізації суб‘єктами правових відносин 

чинного законодавства;  

 комунікативну, яка дає змогу особі на підставі набутих знань зорієнтуватися 

у правовому просторі з метою забезпечення безконфліктного співіснування з 

іншими суб‘єктами;  

 виховну, яка забезпечує свідоме та поважне ставлення особи до вимог 

чинного законодавства. 

Правовій культурі притаманний оцінний момент, що проявляється у 

необхідності визначення стану й рівня розвитку певного правового явища або 

правової системи в цілому. 

Висновки: Отже, правова культура є елементом правової системи, що 

виступає як критерій, на основі якого можна оцінити рівень розвитку правової 

системи і кожного її структурного елемента. Як одне з культурних надбань 

людства, вона має постійно вдосконалюватись з метою забезпечення 

гармонійного та прогресивного розвитку суспільства й окремих осіб. Важливим 

для правової системи є вдосконалення та підвищення рівня правової культури, 

вироблення нової системи правових цінностей, норм і принципів, забезпечення 

захисту прав і свобод, законних інтересів громадян. Саме рівень розвитку 

правової культури і правової системи вимагає таких критеріїв: суспільний 

прогрес як ступінь свободи природних прав, ступінь гарантованості державою 

свободи та захищеності особи, рівень розвитку нормативно-правових актів, 

правової діяльності, правової свідомості тощо. Правова культура у правовій 

системі Україні є системою правових цінностей, що відповідають рівню 

досягнутого суспільством правового прогресу та відображають у правовій 

формі ступінь основних прав і свобод людини. 
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У статті проводиться дослідження умов становлення і розвитку правової 

держави. Представлено авторське бачення взаємовпливу, взаємовідносин і 

взаємообумовленості правової держави з нормами права і моралі, з 

правосвідомістю і правовою культурою. Відзначається, що правова зрілість 

особистості характеризується включенням у свій зміст гармонійного 

співвідношення правових і моральних норм. 
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Постановка проблеми. У сучасній юридичній літературі правова держава 

в узагальненому вигляді розуміється як правова форма організації і діяльності 

політичної влади і її взаємовідносин з індивідами як суб‘єктами права, носіями 

прав і свобод людини і громадянина. Вона являє собою сучасну державу, 

формування якої в деяких країнах тільки починається, а в інших країнах вже 

отримала цілком реальні ознаки. 

Історія людства до цих пір розвивалася на основі культу сили, культу 

переможця і головна відмінність між минулим людства і його майбутнім 

зводиться до того, що в подальшому країни все більше і більше повинні 

відрізнятися рівнем забезпечення прав і свобод людини [13, с. 120–122]. 

Правова держава – це, з одного боку, результат реалізації права у 

формуванні державної влади і в її функціях; з іншого боку – умова ефективного 

застосування права, впровадження його в життя [17, с. 3]. В процесі реалізації 

права у поведінці та вчинках людей воно стає обов‘язковим явищем у їх 

повсякденному житті і культурі. Правова культура в даному випадку може бути 

https://orcid.org/0000-0002-%206119-2830
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позначена як право, запроваджене в життя людей. «Досвід розвитку 

цивілізованих суспільств показує, що добровільне і свідоме виконання своїх 

громадських обов‘язків є умовою подальшого розвитку демократії, 

усвідомленням відповідальності особистості перед суспільством, державою, 

своїми громадянами, є одним з найважливіших елементів правосвідомості, 

умовою високої реалізації прав, свобод і обов‘язків особистості, бо повага до 

права, закону має стати і стає особистим переконанням кожної особистості, 

перетворюється в звичку, в навик» [3, с. 431]. 

Поняття «правова держава» передбачає взаємообумовленість держави і 

права, їх взаємозалежність в контексті взаємовпливу з правовою свідомістю і 

правовою культурою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 

співвідношення і взаємообумовленості правової держави з правосвідомістю та 

правовою культурою займались такі вчені як В. Бойцова, М. Кельман, 

А. Колодій, В. Марчук, В. Нєрсєсянц, А. Олійник, Л. Петручак, Ф. Раянов, 

А. Соколов, М. Цвік та інші. 

Метою статті є дослідження взаємовпливу, взаємообумовленості правової 

держави з правосвідомістю і правовою культурою. 

Виклад основного матеріалу. Правова держава, правосвідомість і правова 

культура як наукові категорії і реальні державно-правові явища обумовлені 

правом. Це зумовлює необхідність формування у сучасному суспільстві 

позитивного ставлення до права і до правових явищ взагалі. Великий науковий 

і практичний інтерес представляють внутрішні механізми, які визначають вибір 

людиною такої моделі поведінки, яка диктується установками моралі, права, 

традицій, релігії і т. д., що є одним з вирішальних чинників в становленні і 

розвитку правової держави. 

Загальним нормативним регулятором поведінки людей виступає право‘. За 

допомогою права вирішуються загальносоціальні задачі. Виконання принципу 

верховенства права – найважливіша ознака стабільності суспільства. Право 

створює юридичну основу для боротьби зі свавіллям, порушенням 
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загальноприйнятих норм поведінки. Поза і повз права неможливо забезпечити 

безпеку і особисту свободу людей, розвиток ініціативи, підприємництва, 

творчості. Право позначає наявну свободу поведінки людей, сприяє 

утвердженню загальнолюдських цінностей [10]. 

Право в даному трактуванні розуміється як невід‘ємна соціальна 

властивість індивіда, якість людини, масштаб соціальної свободи. Саме 

пріоритет свободи особистості, що забезпечує її самовизначеність, зв‘язок з 

іншими людьми, з суспільством, передбачає пріоритет права в такому його 

розумінні. 

Безперечно, свобода можлива тоді, коли людина без шкоди для себе та 

інших може щось робити, коли у неї є можливість вибору, коли вона залежить 

тільки від своїх внутрішніх переконань і уявлень. В інших випадках в людях 

живе переконаність в тому, що все несправедливо, і вони намагаються 

відновити справедливість з позицій свого світогляду, доступним їм шляхом і 

таким чином, на який в даний момент вони здатні. При цьому загальне 

уявлення про правову державу виключає навіть найменші прояви насильства 

тому, що в правовій державі право стає мірою соціальної справедливості, яка 

забезпечується державою. 

Серед певної кількості дослідників, що зробили спробу дати своє 

визначення поняття «правова держава», слід виділити В.В. Бойцову і 

В.С. Нєрсєсянца, які запропонували такі формулювання: 

- правова держава – це сукупність державно-владних механізмів, що діють 

на законній і правовій основі з метою забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів громадян [1, с. 122]; 

- правова держава – це правова форма організації і діяльності публічно-

політичної влади та її взаємовідносин з індивідами як суб‘єктами права 

[9, с. 51]. 

На наш погляд, ці формулювання досить точно відображають головну 

думку концепції правової держави. Кожне з них відрізняється певною 

самостійністю і оригінальністю підходу, при цьому одне одному не суперечать. 
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Так, якщо В.В. Бойцова взяла за основу права і свободи громадян, то 

В.С. Нєрсєсянц розглядав правову державу через діяльність і організацію 

публічно-правової влади. 

Аналіз сучасних досліджень з даного питання дає підставу запропонувати 

наступне визначення поняття правової держави – це функціонування держави в 

громадянському демократичному суспільстві, суверенна влада якої заснована 

на пріоритеті права, реальному забезпеченні статусу громадянина [12, с. 8]. 

Доповненням до такого розуміння правової держави може бути думка 

А.Н. Соколова, що правова держава – це «не тільки одна із соціальних 

цінностей, покликаних стверджувати гуманістичний початок, свободу, 

справедливість, рівність, але й практичний інститут забезпечення і захисту 

свободи, честі і гідності особистості, засіб боротьби з бюрократією, місництвом 

і відомчістю, форма здійснення та існування народовладдя» [16, с. 15–16]. 

У вищезгаданих визначеннях, на наш погляд, відображені головні відмінні 

риси, за якими про державу можна судити як про правову. Тут мається на увазі 

високий рівень розвитку суспільних відносин, втілених в реальний результат – 

громадянське демократичне суспільство. При цьому не має значення устрій, 

тип або форма держави, які можуть бути основою для будівництва правової 

держави. 

У зв‘язку із запропонованим формулюванням поняття правової держави 

розглянемо теоретичну модель держави, в якій головними принципами 

функціонування є: 

1) панування права в організації і діяльності всіх державних органів і 

громадських організацій; 

2) здійснення публічної влади за принципом поділу влади; 

3) реальність прав і свобод громадян. 

Ці принципи відносяться до основних ідей сучасних концепцій правової 

держави, отже, їх можна визначити як головні відмінні принципи, з яких 

виходить більшість характеристик організації і діяльності правової держави. 

Вони виступають елементами єдиної логічної системи, в якій: 
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а) панування права є визначальною умовою життєдіяльності всього 

соціального організму; 

б) поділ влади показує внутрішню організацію, взаємодію владних 

структур, їх функціональну спрямованість; 

в) реальність прав і свобод виступає як результат втілення основної ідеї, як 

показник рівня цивілізованості суспільства і якості діяльності державних 

органів. 

Ф.М. Раянов пише, що підвищення ролі і значення права у суспільному 

житті повинне привести до встановлення верховенства права над іншими 

цінностями, що взаємопов‘язано з істотним осмисленням не тільки ролі і 

значення права у суспільстві, але й формуванням адекватної сучасним вимогам 

правосвідомості. Остання являється тією інстанцією, де право, яке формується, 

або чинне право оцінюється критично, в тому числі з позицій розумності, 

оптимальності співвідношення з моральністю [15, с. 33–35]. У той же час 

особливості правосвідомості виражаються у правовій культурі окремих людей і 

суспільства в цілому. У зв‘язку з цим правосвідомість і правова культура 

відіграють визначальну роль у формуванні правової держави. 

Правова культура є однією зі складових культури, яка являє собою 

специфічний результат становлення людства. Специфікою, що відрізняє її від 

інших проявів культури взагалі, є те, що правова культура формується в 

процесі державно-правового розвитку суспільства і стає одночасно умовою і 

основою становлення правової держави. 

При цьому стає важливим «розуміння правової культури як спеціалізованої 

сфери діяльності і розгляду права через призму взаємодії з культурним 

традиційним порядком, самобутнім національним духом, як зв‘язок між 

окремим і цілим при аналізі зв‘язку правової сфери з традиційною основою і 

духовними компонентами культури» [11, с. 37–38]. 

Правова держава є не тільки єдиним правовим полем, що охоплює все 

населення країни з притаманними йому світоглядом, стандартами поведінки, 

уподобаннями, але й своєрідним інформаційним та соціокультурним 
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простором, в якому функціонує безліч соціонормативних регуляторів. В зв‘язку 

з цим, як підкреслює Ф.М. Раянов, правова держава, так само, як і будь-яка 

інша, не втрачає своїх можливостей створювати правові норми, а подекуди і 

санкціонувати інші окремі регулятори, надавати їм юридичну силу (звичаїв, 

норм моралі, корпоративних норм тощо) [14, с. 46]. 

Система правового регулювання, яка діє у правовій державі охоплює всю 

територію країни, сприяючи оптимізації процесу впливу права на свідомість і 

поведінку людей. Примітно, що «функціонування соціальної системи пов‘язане 

з двостороннім процесом: з одного боку, відбувається адаптація людини до 

законів цієї системи і, з іншого боку – соціальної системи до потреб людини. В 

процесі цього з часом починає зростати роль небіологічних механізмів, зокрема 

культури, за допомогою яких вирішуються задачі, відбувається упорядкування 

навколишньої реальності» [5, с. 213]. 

Соціонормативні регулятори сприяють реалізації цього двостороннього 

процесу, інакше основним регулятором стає примусова сила держави. 

А.В. Васильєв відзначає, що на практиці органи держави не тільки самі 

розробляють і приймають нормативні правові акти, але й створюють їх шляхом 

санкціонування норм моралі, звичаїв, традицій, релігійних норм, правил 

ділового звичаю, норм громадських та інших організацій, інших правил, що 

формуються у суспільстві незалежно від держави і які стали звичними і 

визнаними суспільством [2, с. 21]. 

На думку Є.А. Лукашевої, «для характеристики стилю цивілізації слід, 

перш за все, відтворити її соціокультурну характеристику, систему нормативів, 

символів, цінностей. Вона охоплює економічні, соціальні, державні, правові, 

релігійні, етичні, естетичні, науково-технічні, традиційні норми, звичаї, тобто 

всю систему соціального регулювання спільності» [6, с. 88]. 

Сучасне суспільство прагне підпорядкувати діючим в ньому соціальним 

нормам поведінку і вчинки людей, в необхідних випадках звертаючись до 

державного примусу. В той же час свідомість людини вибирає соціальні норми, 

які сприяють вирішенню її проблем, в тому числі і правові норми, при цьому в 
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уявленнях людей про право переломлюються значні явища, факти і події, 

пов‘язані з чинним законодавством, існуючими в державі правовими 

цінностями і традиціями. У правосвідомості відображаються соціально-

економічні умови життя суспільства, культурно-правові традиції і сформований 

в державі правопорядок. Проте для підпорядкування закону його потрібно 

знати. Тільки знаючи і не порушуючи закони, люди реалізують свої права і 

свободи, користуються можливостями, забезпеченими державою, що стає 

важливим фактором для становлення правової держави. 

Правосвідомість дозволяє суб‘єкту права більш осмислено підходити до 

закону, до правової системи, що склалася в суспільстві. У зв‘язку з цим 

важливим є створення відповідної до сучасних вимог і специфіки менталітету 

населення підстави для того, щоб правомірна поведінка була пріоритетною і 

передбачуваною формою поведінки для всіх громадян. На наш погляд, такою 

підставою виступає правосвідомість і правова культура суспільства. 

Зміст правосвідомості включає в себе різні прояви духовного, 

інтелектуального, соціально-психологічного життя, які пов‘язані зі сферою 

права. Механізм дії правосвідомості замикається на чисто духовній сфері, при 

цьому він детермінується економічною, соціальною, політичною обстановкою. 

Правосвідомість проявляється через загальну правову оцінку соціальних 

фактів, через судження про їх відповідність нормам правового і законного, 

через почуття права і законності і виникаючу на їх основі вольову 

спрямованість поведінки людей. 

Безсумнівно, правосвідомість має риси нормативності. Вона виконує 

гносеологічну та аксіологічну функції у суспільному житті, так як має 

інформаційне та ціннісно-орієнтоване значення. У правосвідомості суб‘єкта 

(ним може виступати як індивід, так і соціальна група) є деякі 

загальнообов‘язкові, іноді навіть формально-визначені зразки, моделі 

поведінки, які формуються в процесі усвідомлення норм законності та 

юридичних норм. Через правосвідомість виробляються критерії правильності, 

соціальної виправданості поведінки або фактів. Суттєве значення для 

підвищення рівня правосвідомості та правової культури має правове виховання, 

яке являє собою систематичний і цілеспрямований вплив на свідомість і 
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культуру поведінки суб‘єкта з метою створення у громадян почуття поваги до 

права і навичок дотримання нормативно-правових актів на основі відповідного 

світогляду. 

При цьому, правова свідомість і правова культура в цілому володіють 

можливістю не тільки закріплювати відносини, які склалися в соціумі, але і 

створювати нові стосунки, до яких часто суспільство і законодавець, що 

виражає його інтереси свідомо прагнуть. У правовій культурі присутні як 

пережитки минулого, так і зачатки майбутнього. Успішно розвивається саме те 

суспільство, яке не чіпляється за віджиле, а використовуючи все краще з 

минулого, рухається вперед шляхом правових реформ. Ефективне праве 

регулювання може бути досягнуто тільки на основі глибоко усвідомленого 

об‘єднання у правовій культурі досягнутого рівня розвитку правових відносин з 

прогностичними напрямками юридичних наук, що ґрунтуються на 

гуманістичних принципах. 

В регулюванні суспільних відносин правосвідомість взаємодіє з іншими 

соціальними нормами, перш за все, з нормами моралі. Мораль – це невід‘ємна 

сторона духовного життя суспільства. Норми моралі отримують своє 

вираження в громадській думці, творах художньої літератури, у публіцистиці, 

релігійних постулатах тощо. Мораль і право найтіснішим чином 

взаємопов‘язані між собою як регулятори поведінки людей. При цьому вони 

мають багато спільних рис і значні відмінності. Право, хоча і належить, подібно 

моралі, до сфери духовного життя людей, являє собою сукупність норм, правил 

поведінки, встановлених і санкціонованих державою, зафіксованих в 

юридичних актах. Норми моралі формуються в процесі затвердження, розвитку 

моральних поглядів, ідеалів добра, правди, справедливості тощо. 

Вищим рівнем правової та моральної наповненості свідомості, який 

дозволяє гармонійно, безконфліктно і ефективно виконувати службові 

обов‘язки, реалізовувати свої життєві потреби з оптимальним «стисненням 

свободи» являється правова зрілість особистості. Засвоєння особистістю 

правових і моральних норм відбувається протягом всього життя і має 

теоретичний і практичний рівні. Правова зрілість особистості багато в чому 

залежить від правової зрілості всього суспільства. 
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Поняття «правова зрілість суспільства» включає рівень розвитку норм 

моралі, права, законодавства, обізнаність про нього у соціальному середовищі, 

а також стан законності і правопорядку. Найважливішим показником правової 

зрілості суспільства є високий рівень моральної і правової свідомості, тобто 

сукупність моральних і правових поглядів, почуттів, в яких виражене ставлення 

до діючого права, ступінь усвідомленої необхідності виконання прийнятих 

законів. 

Правова зрілість особистості проявляється: у знанні чинного 

законодавства; у шанобливому ставленні до права взагалі, до своїх прав і 

обов‘язків, до прав інших громадян; у прагненні громадянина поводитися 

відповідно до приписів юридичних норм [4]. 

Правова зрілість особистості характеризується звичкою у виконанні 

правових норм. Суспільство зацікавлене в її планомірному формуванні. 

Як зазначає Комаров С.А., «потрібна науково розроблена система 

раціонального впливу на волю і свідомість людини, на її емоції, почуття, щоб 

сприяти формуванню зрілого позитивного ставлення до права та інших 

соціальних норм і, в решті решт, виробленню соціально активної поведінки, так 

як досягнутим можна вважати тільки те, що увійшло в культуру, побут, звички» 

[3, с. 441]. 

На думку Мальцева Г.В. писав, що необхідно призупинити процес 

розбіжності між нормативно-регулятивними системами і відновити цілісність 

соціонормативної культури суспільства. Релігія, мораль і право, що позбавлені 

об‘єднуючого початку і змушені в ізоляції один від одного йти до власних 

цілей, обумовлених іноді поза даного часу і культури, руйнують цивілізацію, 

втрачають в значній мірі свою сутність, втрачають поступово функціональну 

ефективність [7, с. 531–532]. Ця ж думка отримала достатнє обґрунтування в 

дослідженнях Маскевич О.Л. [8]. 

При цьому очевидно, що будь-яка національна правова система стабільна і 

ефективна тільки тоді, коли в своїх принципах, базових нормах вона є 
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юридичним оформленням історично сформованих політичних, економічних, 

соціальних, культурних, духовно-моральних цінностей конкретної країни, нації. 

Ми повинні постійно пам‘ятати про цю істину: і коли приймаємо закони, і коли 

застосовуємо їх. Доводиться говорити про це, оскільки не припиняються 

спроби нав‘язування нашій державі правових установок, підходів, за якими 

проглядаються інші, часом чужі нам цінності (наприклад, паради ЛГБТ, 

одностатеві шлюби тощо). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Зі сказаного можна 

зробити висновок про те, що специфіка правової держави і функціональні 

особливості правосвідомості і правової культури за своєю природою є такими, 

що правова держава завжди буде розвиватися в активній взаємодії з правовою 

свідомістю і правовою культурою. Міра розвиненості правової держави буде 

визначатися мірою правової зрілості громадянського суспільства. Наповненість 

правової зрілості суспільства та її взаємообумовленість з правовою державою 

мають бути вивчені у подальших дослідженнях. 
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ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Тема булінгу є надзвичайно актуальною та масовою сьогодення.Явище булінгу 

надзвичайно поширене в освітньому середовищі, але цю проблему з різних 

причин приховують, не розголошують випадки знущань. З одного боку, 

педагогічний колектив, дбаючи про власну репутацію, не афішує її, а з іншогo – 

батьки, які хвилюючись за власних дітей, переводять їх до іншого навчального 

закладу. За таких умов проблему не усувають, а навпаки, вона набуває більших 

обсягів і жорстокості. У статті розкритoвиди булінгу (цькування),визначено 

правову кваліфікацію цього явища для всіх учасників та запропоновані способи 

протидії з ним.  

Ключові слова: булінг, приниження, цькування, кепкування, агресія, освітнє 

середовище. 

Постановка проблеми. Булінг — насамперед, психологічна та соціально-

педагогічна  прoблема. Уперше досліджувати її розпoчали лише наприкінці ХХ 

сторіччя в Скандинавії. В Україні на державному рівні визнали існування серед 

дітей такої проблеми як булінг (цькування) лише у 2017 році. У правовому  полі 

України фактичнo до 2019  року не  було  поняття  «булінгу» або «цькування». 

При цьому дослідження ЮНІСЕФ в Україні у 2017 р. свідчили, що 67% 

українських дітей віком 11-17 років зіштoвхувалися з цькуванням. В той же час, 

за даними останніх опитувань, майже чверть українських школярів вважають 

себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей, хто зіткнулися з випадками 
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булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам. При цьому, 44% із тих, 

хто спoстерігав, як знущаються над їхніми однолітками, не реагували на такі 

факти через острах піддатися аналогічному знущанню [1]. Вказану проблему 

визнали не простo складним соціально-педагогічним, психологічним явищем, 

але й прийняли той факт, що булінг — це  насильство, а не звичайний конфлікт. 

Аналіз останніх  досліджень і публікацій.Зокрема,  така тема висвітлена 

у робoтах таких учених правників, як І.Г. Богатирьов, П.А. Воробей, В.К. 

Грищук, О.М. Джужа, Г.В.Дідківська, М. Донеллі, М. Еванс, О.М. Ігнатов,                                     

В.Я. Ільницький, К.В. Катеринчук, В.В. Коваленко, О.Г. Колб, Л.В. Левицька, 

М.І. Мельник, А.А. Музика, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, М.І. Панов,                         

А.В. Савченко, Т.І. Слуцька, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій,                             

Г.Н. Телесніцький, В.О. Туляков, М.І. Хавронюк та ін. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати шляхи протидії булінгу 

(цькування) у освітньому середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Булінг (цькування), тoбто діяння учасників 

освітнього процесу, які полягають у психoлогічному, фізичному, економічнoму, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої осoби або 

такою особою стосoвно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 

могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здорoв‘ю 

потерпілого. 

Цькування можуть проявлятися як у вигляді психoлогічного тиску, так і 

фізичних знущань. Виділяють декілька видів булінгу: 

- фізичний (штoвхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, 

нанесення тілесних пошкоджень); 

- психолoгічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка 

обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, 

маніпуляції, шантаж); 

- економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших 

особистих речей, вимагання грошей); 
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- сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська 

та oбрази сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення 

образливих чуток, сексуальні погрози, жарти); 

- кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, 

інших електронних пристроїв). 

Закoном України від 18.12.2018 № 2657-VII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (набув 

чинності 19.01.2019) запроваджено адміністративну відповідальність за булінг. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 

173-4, якою передбаченo, що булінг (цькування), що вчиняється стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої осoби або такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров‘ю потерпілого, тягне за сoбою 

накладення штрафу від п‘ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сoрока годин. 

Якщо цькування вчинене групoю осіб або повторно протягом року після 

накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до 

двохсот неопoдатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 

на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Відповідальність за діяння, передбачене цією статтею, вчинене 

малолітніми або неповнолітніми осoбами віком від чoтирнадцяти до 

шістнадцяти років несуть батьки, або особи, які їх замінюють (штраф від 

п‘ятдесяти до ста неопoдатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сoрока годин). 

Справи про адміністративні правoпорушення, передбачених статтею                    

173-4 КУпАП, підлягають рoзгляду суддями районних, міських судів за 

поданням органів Національної поліції. 

Визначення ступеня завданої шкoди фізичному і психічному здоров‘ю 

зазначені в Кримінальному і Цивільному кодексах України і відповідній 

практиці судових розглядів. Шкода фізичнoму здоров‘ю в Кримінальному 
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кодексі України визначається як нанесення тілесних ушкоджень різного 

ступеню важкості (легкі, середні, тяжкі) та завдання фізичнoго болю без 

спричинення тілесних ушкoджень, що передбачено ст.ст. 121, 122, 125 

Кримінального кодексу України).  

Під фізичним бoлем розуміється такий психічний стан особи, який 

характеризується стражданнями внаслідок фізичнoго впливу. Багаторазове 

спричиненні болю називають мордуванням (ст. 126 КК України).  

Якщо умисне заподіяння фізичнoго болю або морального страждання мало 

на меті спонукати потерпілoго  вчинити дії, що суперечать його вoлі – це вже 

катування (ст. 127 КК України).  

Умисне тяжке тілесне ушкодження – це ушкодження, небезпечне для 

життя чи таке, що спричинилo втрату будь-якого oргану, його функцій, 

психічну хворoбу, переривання вагітності, непоправне знівечення oбличчя або 

інший розлад здоров'я, пoєднаний зі стійкою втратoю працездатності не менш 

як на одну третину.  

Oсудність за вчинення тяжких тілесних ушкоджень настає з 14 років. До 

ушкоджень середньої тяжкості відносять ті, щoспричинили тривалий розлад 

здоров‘я строком пoнад 3 тижні (більш як 21 день) і втрату більш як третини 

працездатності.  

До легких ушкoджень відносять такі, що:  

● мають незначні скорoминущі наслідки, тривалістю не більш як шість 

днів (синець, подряпина тощо);  

● короткoчасний розлад здоров'я, тривалістю понад шість днів, але не 

більш як три тижні (21 день);  

● незначна стійка втрата працездатності (до 10 %). 

 Відповідальність за вчинення легких ушкоджень настає з 16 років. Згідно 

з Кримінальним кодексом України шкода психічному здоров‘ю включена в 

oзнаки, за якими визначається рівень тяжкості тілесних ушкоджень, зoкрема, 

тяжкими визнаються такі ушкодження, що спричинили психічне захворювання, 

встановлене психіатричною експертизoю.  
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При визначенні шкоди психічнoму здоров‘ю використовується також 

поняття моральна шкода, яке визначається в Цивільнoму кодексі України. 

Мoральна шкода полягає:  

1) у фізичнoму болю та стражданнях, яких особа зазнала у зв‘язку з 

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров‘я; 

 2) у душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв‘язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім‘ї, близьких родичів;  

3) у душевних стражданнях, яких особа зазнала у зв‘язку із знищенням чи 

пошкодженням її майна;  

4) у приниженні честі та гідності особи, а також ділової репутації фізичної 

або юридичної особи». Oзнаки психічного здоров‘я особи визначені в статуті 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зокрема, ВООЗ характеризує 

психічне здоров‘я як стан благополуччя, при якому людина здатна реалізувати 

власний потенціал, долати звичайні життєві стреси, продуктивно й плідно 

працювати, а також робити внесок в життя своєї спільноти. 

Критеріями (oзнаками) психічного здоров‘я за визначенням ВООЗ є:  

1) усвідомлення і почуття безперервності, сталості та ідентичності свого 

фізичного та психічного «Я»;  

2) почуття сталoсті та ідентичності переживань в однотипних ситуаціях;  

3) критичність до себе і до власної психічної продукції (діяльності) та її 

результатам;  

4) відповідність психічних реакцій (адекватність) силі та частоті 

середовищних впливів, сoціальних обставин і ситуацій;  

5) здатність керування власною поведінкою відповідно до соціальних 

норм, правил та законів;  

6) здатність планувати власне життя і реалізовувати ці плани;  

7) здатність змінювати поведінку в залежності від зміни життєвих ситуацій 

і обставин[2].  

Протидіяти булінгу варто і на тих пoчаткових стадіях, коли дії булерів не 

можуть ще кваліфікуватися як нанесення тілесних ушкоджень, чи завдання 

фізичного болю, а стoсуються лише моральної шкoди і спричиняють душевні 

страждання, тoбто вадять психічному здорoв‘ю у визначенні ВООЗ.  
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З oгляду на наявну в Україні практику, найчастіше дії булерів 

кваліфікуються як хуліганство (ст. 296 КК України). Так, Заліщицьким відділом 

Чортківської місцевої прoкуратури скеровано до суду кримінальне 

провадження за ч. 2, ч. 4 ст. 296 (хуліганство вчинене групою oсіб, із 

застосуванням предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних 

ушкоджень) та ч. 2 ст. 146 КК України – (незаконне пoзбавлення волі 

малолітнього). Під час досудового розслідування встановлено, що 5 листопада 

2017 року група oсіб у складі 5 чоловік (3 з яких неповнолітні та один 

малолітній), перебуваючи на вулиці oдного із сіл Заліщицького району, 

схопили малолітнього потерпілого та надягнувши хлoпцеві на голову 2 

поліетиленових кульки, обмотали його тіло скотчем. Незважаючи на плач та 

крики малолітнього, oбвинувачені помістили хлопця в багажне відділення 16 

автомобіля і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади. 

Там обвинувачені побили потерпілого та, погрожуючи фізичною розправою, 

направили на малолітнього предмет, схoжий на пістолет та декілька разів 

натиснули на спусковий гачок, після чого припинили свої злочинні дії, перед 

тим записавши їх на камеру мобільного телефону [3].  

Найчастіше булінг (цькування) відбувається в місцях, де контроль або 

нагляд дорослих найменший або взагалі відсутній. Це можуть бути коридори, 

вбиральні, роздягальні, подвір‘я, схoди, їдальня тощо. Іноді дитина може 

піддаватися булінгу (цькування) й поза територією закладу освіти. Такі випадки 

можуть трапитися по дорозі додoму, у дворі дому, під час шкільних екскурсій 

тощо. 

 Крім того, за умови віртуалізації сучасного соціального простору 

закономірно, що і прояви опосередкованої агресії та булінгу (цькування) 

перемістилися в зону oн-лайн, в якій діти перебувають повсякчас незалежно від 

місця їх фізичного перебування.  

Вартo зазначити, що булінг (цькування) в освітньoму середовищі 

відбувається не тільки між учнями,  специфічною проблемою у освітньому 

середовищі є булінг (цькування) з бoку вчителів по відношенню до учнів. 
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Такий булінг (цькування) може прoявлятись через систематичні дії: 

необґрунтоване заниження оцінок, систематичне ігнорування думки учня або 

його дій, вішання ярликів на учня, принизливі слова. Іноді oб'єктом такого 

булінгу (цькування) може бути цілий клас або група, а іноді учні підпадають 

під булінг (цькування) з бoку одразу декількох вчителів. Таку фoрму поведінки 

вчителя можуть переймати й інші учні, що перерoстає у колективний булінг 

(цькування) жертви. 

Перше рішення по булінгу було винесено суддею Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області 05 лютого 2019 року. Саме тоді особу 

було визнано винною у скоєнні правoпорушення, передбаченого                                

ст.173-4 КУпАП України. Лідерами з розгляду справ виявилися Київська, 

Херсонська, Кіровоградськаі Черкаська області [4]. 

Для подoлання булінгу (цькуванню) в oсвітньому середовищі необхідно 

довести до всіх учасників освітнього процесу про види булінгу, які можуть 

існувати в oсвітньому середовищі та наслідки у разі їх вчинення учасниками 

освітнього процесу. У разі , якщо факт булінгу (цькуванню) відбувся, здoбувачі 

освіти, працівники та педагoгічні працівники, батьки та інші учасники 

oсвітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), 

учасниками або свідками якого стали, або підозрюють йoго вчинення по 

відношенню до інших осіб за зoвнішніми ознаками, або про як отримали 

достовірну інформацію від інших осіб зобов'язані повідомляти керівнику 

закладу.  

Рoзгляд та неупереджене з'ясування обставин випадків булінгу (цькування) 

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу 

(цькування). Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує 

секретар друкарка, яка зобов'язав термінoво повідомити керівника закладу та 

відповідальну особу. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює 

відповідальна особа, а в разі її відсутності - особисто керівник закладу або його 

заступник. Заяви реєструються в oкремому журналі реєстрації заяв про випадки 

булінгу (цькування).  
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 Фoрма та примірний зміст заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

закладу. Датою подання заяв є дата їх прийняття. Розгляд заяв здійснює 

керівник закладу з дотриманням конфіденційності. 

За результатами рoзгляду заяви керівник закладу видає рішення про 

проведення рoзслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням 

уповноважених осіб.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) 

уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у 

сторін. 

Для прийняття рішення за результатами рoзслідування керівник закладу 

створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування). Комісія створюється 

наказом керівника закладу, дo складу комісії можуть входити педагогічні 

працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого 

та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.  

Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими 

нормативними актам. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а 

не одноразовий конфлікт чи сварка тобто відповідні дії носять систематичний 

характер, то керівник закладу освіти зобов'язаний повідомити уповноважені 

органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей. 

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а 

постраждалий не згодний з цим, тo він може одразу звернутись до органів 

Національної поліції України із заявою, про керівник закладу освіти має 

повідомити постраждалого.  

Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в 

окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з oригіналами підписів 

всіх членів Комісії. Потерпілий чи його представник можуть звертатися відразу 

до уповноважених oрганів Національної поліції України (ювенальна поліція) та 

службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).  

Погоджуючись із Жебровою А.О., при застoсуванні примусових заходів 

виховного характеру, зважаючи на соціальну та психічну несформованість 

неповнолітнього, каральний вплив не є самоціллю, оскільки його здатні 
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забезпечити навіть мінімальні обмеження. На перший план у цьому випадку 

виходить превентивно-виховний, виправно-попереджувальний та 

соціальновідновлювальний (ресоціалізаційний) вплив [5]. Разом з тим вони все 

ж таки передбачають певні негативні наслідки для неповнолітньої особи, яка 

скоїла суспільно небезпечне діяння, застосовуються судом з дотриманням 

певної процесуальної форми. Oднак ефективність примусових заходів 

виховного характеру викликає дуже багато запитань на сьогодні, а тому 

потребує істотного удосконалення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Прoблема насильства у 

підлітковому середовищі свідчить про необхідність ретельного вивчення й 

розробки профілактичних заходів, спрямoваних на її вирішення, оскільки діти, з 

одного боку, є найнезахищенішою, найуразливішою й майже повністю 

залежною частиною суспільства, а з іншого, можуть самі ставати джерелом 

настання суспільно небезпечних наслідків. На нашу думку, що у протидії 

булінгу насамперед пріoритет треба надати превентивним заходам, а не 

каральним, оскільки такі заходи мають кращий та більш тривалий ефект.  

Відповіднo, пріоритетним завданням у антибулінговій робoті необхідно 

налагодити спілкування та співпрацю навчального закладу з батьками для 

допомоги учням-переслідувачам та учням-жертвам. У закладах вищoї освіти 

проводити інформаційні заходи, на яких oзнайомлювати із проблемою булінгу, 

надавати пoради, як діяти в ситуації пов‘язаної із бoулінгом, та залучати 

фахівців практиків -  психoлогів, правників у подoланні вказаного явища.  
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Актуальність обраної у статті тематики обумовлена сучасними 

викликами інформаційного суспільства, його впливу на політику та загальний 

алгоритм взаємодії у політичній сфері, культуру комунікації політиків із 

суспільством через соціальні мережі тощо. 

Варто відзначити, що різні аспекти проблематики політичної культури 

досліджувалися у працях  В. Андрущенка, О. Бабкіної, В. Бебика, М. 

Головатого, В. Горбатенка, В. Ребкала, С. Рябова, М. Остапенко, С. Телешуна, 

Л. Шкляра, П. Шляхтуна та багатьох інших вітчизняних науковців. Питанням 

культури політичної комунікації, політичної мови присвячені праці О. 

Асімович-Шевчук, Д. Дубового, О. Кулик, Л. Нагорної, Г. Почепцова та ін.  

Метою статті є дослідження особливостей політичної комунікації в 

умовах інформаційного суспільства, її зв'язку з такими складовими як 

політична мова, мовлення, політична культура. Зокрема, аналізуючи приклади 

комунікації вітчизняних політиків та представників влади, визначити 

взаємозалежність окреслених вище понять та їх вплив на розвиток політичної 

комунікації та публічну взаємодію  влади та   суспільства в сучасній Україні. 

Переважна частина фахівців вказують, що політична культура є таким 

феноменом, який відтворює культуру функціонування політичних інститутів,  

поведінку соціальних груп та окремих осіб. Поняття політичної культури у 

науковому середовищі визначається як «система певних переконань, установок, 

почуттів, що  історично обумовлені та як модель поведінки індивідів і груп;  а 

також, як стиль діяльності суб‘єктів політичного процесу, модель 

функціонування політичних інститутів і систем, які вони утворюють» [Цит. за: 

1, с. 11]. 

Комунікація в політичному просторі взаємозалежна з політичною 

діяльністю, а особливості використання її та культура спілкування, 

коментування відіграє одну з важливих ролей політичних акторів. Варто 

звернути увагу на те, що культура політичної комунікації висвітлює 

характеристики та відповідний рівень політичної свідомості суб‘єктів політики.  
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Однією із взаємопов'язаних характерних ознак і, водночас певним 

―продуктом‖ політичної культури є політична мова. Тому доцільно в межах 

дослідження культури політичної комунікації розглянути політичну мову, її 

особливості та функціональність. Як слушно зазначає Л. Нагорна «Політична 

мова в її інтерпретації розглядається не лише як інструмент описання тих або 

інших політичних явищ, але й як чинник активного впливу на політичний 

процес шляхом формування ціннісних настанов і поведінкових стереотипів» [2, 

с. 195].  

Науковці відзначають відсутність чіткого визначення поняття політичної 

мови і вказують на пов'язаність із нею таких понять та формулювань як 

«політичний дискурс», «політична комунікація», «політична (суспільно-

політична) мова», «мова суспільної думки», «мова публічної сфери» тощо [2, с. 

197]. 

Специфіка політичного дискурсу обумовлена боротьбою за владу, 

створенням позитивного політичного іміджу, ефективного впливу на електорат. 

Політична мова вважається певним видом комунікації, яка поширена в 

політичному середовищі і виникає внаслідок взаємодії суб'єкта політики і 

суспільства, донесення політичної інформації населенню.  У цьому контексті 

політична мова є не лише показником політичної свідомості та культури 

політика, а й інструментом впливу на аудиторію. Погоджуємося із тим, що 

особливістю мови політики є її варіативність: «... вона має бути достатньо 

дохідливою й зрозумілою широкому загалу і водночас функціонально 

зумовленою необхідністю бути на рівні найсучаснішого політичного знання і 

тому ускладненою»[2, с. 195]. 

Відповідно до цього, до ознак політичної мови відносять її певну 

завуальованість, «читання між рядків». Завуальованість може набути 

маніпулятивного характеру. Адже політики часто надають інформацію 

нечіткого характеру і не повного змісту. Прагнення подати інформацію у такий 

спосіб, уникнення прямих відповідей характеризують як вітчизняних, так і 

зарубіжних політичних лідерів. Прагнення «тримати певну дистанцію» між 
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суспільством та реальною політичною ситуацією в країні є рисою особливо 

авторитарних чи тоталітарних режимів. Водночас, у країнах, які переживають 

рух до демократії, також можна спостерігати  досить поширені  

маніпулятивність, і популістичність мови політики. 

З іншого боку, політична мова є певним індикатором політичної культури 

як політиків, так і суспільства в цілому. Політичні дебати, у яких опоненти 

демонструють повагу один до одного, здатні вести полеміку у межах правового 

поля та не порушуючи норми культури мовлення, свідчать про зрілість та 

сформованість демократичної політичної культури, бажання, здатність та 

відкритість влади до діалогу.  

Варто вказати, що соціальна, і політична комунікація мають свою історію 

та певні етапи розвитку. І якщо раніше переважно була ―статусна‖ комунікація, 

непряма, коли між комунікатором і отримувачем інформації було багато 

проміжних ланок. Наприклад, у телебаченні між тими, хто робить 

інформаційний продукт, і тими, хто його споживає, є екран, редактори і люди, 

які організовують все, продумують до дрібниць. У цьому випадку комунікація є 

одностороння, немає зворотнього зв'язку, як правило.   

Політична мова також має свої особливості. Погоджуємося із Л. Нагорною, 

що «Сьогодні вже є цілком очевидним, що систему політичних поглядів 

неможливо відокремити від її вербалізованих версій. Мова – усна, писемна, 

друкована, електронна – нерозривно пов‘язана із мисленням і пізнанням; лише 

на її основі може відбуватися вироблення, укорінення і поширення понять»             

[2  с. 195].  

Найпопулярнішим прикладом нової комунікації та політичного мовлення є 

комунікація в соціальних мережах. Наприклад, Facebook, Instagram та ін. Вони 

надають можливість прямого спілкування між комунікатором та отримувачем 

інформації. Такий формат комунікації має як переваги, так і недоліки. І, 

відповідно, потребує глибокого осмислення та дослідження. Політична мова 

також набуває дещо іншого характеру.  
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В останні часи набула актуальності проблема символізму у політиці, 

символічної політики. Варто підкреслити важливий зв'язок між символічною 

політикою і мовою. Науковці його розкривають у такий спосіб: «Від 

символічної функції мови прокладається місток до символічної політики як 

особливого різновиду політичної комунікації, в якій навіювання стійких 

символів бере гору над раціональним осмисленням» [2,  с. 197].  

Пріоритет символічності у сучасному житті пояснюється значним 

розвитком технологій, серед яких і інформаційно-комунікативні. Вони 

спрямовані на привернення уваги до певної події, формування відповідного 

ставлення до цього, створення чи зміну потреб та мотивів споживачів 

політичної інформації.  

Можливості сучасних технологій та розвиток символічної політики чи 

політики символів мають досить потужний мобілізаційний потенціал, що 

активізує соціальні групи. Наприклад, таке поняття як «Твіттер-революція» 

пояснює виникнення низки акцій протесту, які координувалися через соціальні 

мережі. 

Крім цього, як відмічає Л. Нагорна, «У своїх крайніх проявах символізація 

політики перетворює останню у різновид шоу-бізнесу, «політичний театр». 

Наскільки пропоновані «вистави» сподобаються публіці, величезною мірою 

залежить від гнучкості й досконалості політичної мови» [2, с. 197].  

Взаємодія з електоратом за допомогою відео-ефірів, коментування та 

висвітлення постів в соціальних мережах дозволяє політику бути ближчим до 

виборців. Завдяки такій комунікації людина відчуває себе потрібною і вважає, 

що політик розмовляє і контактує особливо та особисто з нею. Але, поряд з 

цим, існує ризик порушення культурних, етичних та естетичних меж. Це 

стосується коментувань публікацій, відповідей на «гострі» запитання, інтерв'ю 

та ін. 

Досліджуючи комунікацію в Інтернеті, О.Кулик вказує, що стиль  

сучасного мовлення є наближеним до розмовно-побутового. Характерними 

особливостями мовлення під час такої комунікації є: сленг, суржик, 
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жаргонізми, діалектизми, неологізми, просторічні слова, ненормативна лексика, 

що демонструє побутування комунікації в Інтернеті. Також дослідниця виділяє 

такі засоби як лінгвістичний (використання засобів мови, графічний 

(застосування графічних знаків – «смайликів», які слугують для вираження 

емоцій), пунктуаційному (використання розділових знаків для передачі 

емоційно-експресивного аспекту), психологічному (вираження власної думки, 

ставлення до подій, обговорень у коментарях) [3].  

Звертаючи увагу на сучасних політиків і їх мовлення, культуру 

комунікації, варто зауважити, що основними вимогами до сучасної мови 

політики мають бути з одного боку, звернення її до народу, зрозумілість фраз 

для широкого загалу, а з іншого, демонстрація професійної компетентності 

політика, його знань у сфері економіки, дипломатії, юриспруденції, 

міжнародних відносин, політична коректність та ін.  

Разом з тим, досліджуючи сучасний стан культури політичної комунікації 

та політичного мовлення вітчизняних політиків чи державних чиновників, 

збільшилася кількість прикладів, коли простота мови набуває ознак 

примітивізму чи навіть неосвіченості. Серед прикладів такої комунікації можна 

назвати допис у Facebook міністра освіти і науки України (з 29 серпня 2019 по 4 

березня 2020 р.) Ганни Новосад, в якому вона припустилася 9 орфографічних 

помилок [4]. Ще одним випадком, який обговорювала вся країна, була її 

відповідь на запитання журналістів про заробітну платню: «Наразі моя зарплата 

на руки у середньому становить 36 тис. грн, це на 10 тис. грн менше, ніж я мала 

на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб 

нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає 

часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як 

молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про 

пенсію, то безперечно цього не вистачить» [5].  

Не менш резонансним випадком, який підхопили тисячі людей по всій 

країні і який став предметом для троллінгу та мемів в Інтернеті, був виступ 

депутата Євгена Брагара під час ефіру на одному з українських телеканалів. У 
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відповіді на запитання пенсіонерки як оплачувати комунальні послуги, якщо 

коштів не вистачає, він мав необережність відповісти, що «можна продати  

собаку елітної породи і розрахуватися за газ» [6]. 

Можна навести ще один приклад — інтерв'ю Радіо НВ міністра юстиції 

України Дениса Малюська, під час якого він заявив, що засуджені до довічного 

ув‘язнення є «…найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених». І 

що, він взяв би на роботу собі таких людей [7]. Таке висловлювання миттєво 

поширилося в мережі і спричинило масове обурення населення. Адже не лише 

сучасна ситуація в країні з безробіття сягає антирекордних вершин, особливо в 

період карантину, а й моральний осуд «довічників» за вчинені злочини 

присутній в свідомості суспільства як негативний фактор. 

 Також, як відомо, комунікаційний процес реалізується за допомогою 

певних знакових систем. Згідно цих критеріїв можна виділяти невербальне та 

вербальне спілкування [8]. 

Невербальна комунікація відбувається, як правило, неусвідомлено, 

мимовільно. Хоча людям  вдається контролювати своє мовлення, проте шляхом 

аналізу міміки, жестів, інтонації можливо оцінити правильність, щирість  

такого мовлення.  

Серед регуляторів поведінки політиків та державних службовців 

відносять діловий етикет, дипломатичний протокол, де визначається їх 

поведінка під час ділових зустрічей.   

Як приклад порушення таких норм є поведінка колишнього голови 

адміністрації Президента України Андрія Богдана. Після Нормандської зустрічі 

в Парижі, 09 грудня 2019 р., під час брифінгу Президента України Володимира 

Зеленського, він почав співати пісню, заважаючи Президенту відповідати на 

запитання журналістів. Така поведінка обурила людей і миттєво набула 

розголосу та коментарів із засудженням [9]. 

Вище наведено лише деякі випадки, що відбулися за останній проміжок 

часу, і які, на нашу думку, впливають на якість самої політичної комунікації, 

мови і культури як окремих політиків, так і суспільства. І політикам доводиться 
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виправдовуватися й вибачатися за неприпустимий коментар чи поведінку, 

проте дуже важко відновити втрачений комунікативний зв'язок. 

Варто зазначити, що недооцінка політичної мови як складової політичної 

культури та засобу політичної комунікації, може впливати не лише на якість, 

зміст інформаційного повідомлення. Ці феномени — політична мова, культура 

та комунікація мають досить потужній потенціал для формування політичного 

мислення та світогляду, створення та культивування еталонів та моделей 

політичної поведінки, ―правил гри‖ для відносин між владою та суспільством. 

Також політична мова є одним із засобів політичного виховання.  

Отже, політична мова у політичній комунікації виступає не лише засобом 

передачі інформації, але й як засіб маніпуляції суспільною думкою, свідомістю; 

вона є інструментом боротьби за владу, суспільне становище і, важливо,  що  в 

часи інформаційної війни, коли все відбувається під пильною увагою 

відеокамер та моніторингу інформації, політикам варто дотримуватися 

культури комунікації з народом, чистоти політичної мови. Адже оволодіння 

етикою, методологією і технологією діалогового спілкування є шляхом до 

розв'язання соціальних конфліктів, засобом розвитку особистості політика та 

дієвим способом налагодження ефективної взаємодії між політиком і 

населенням.  
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Постановка проблеми. Конституція України встановила, що Україна є 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет 

України поширюється на всю її територію. Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади є народ, який здійснює владу як безпосередньо, так і через 

органи державної влади та місцевого самоврядування [1]. Одним з важливих 

етапів становлення Української держави було прийняття Декларації про 

державний суверенітет України. Цей документ було прийнято 16 липня 1990 p., 

коли Україна ще знаходилася в складі СРСР, але на відміну від Конституції 

УРСР, суверенітет сучасної української держави не декларативний, а 

наповнений реальним змістом. Основним завданням Декларації було урочисто 

проголосити про намір українського народу- створити незалежну суверенну 

державу. В буквальному розумінні демократія означає «владу народу». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Тематика становлення та 

розвитку держави досліджено у працях таких вчених: С.М. Алфьоров, А.М. 

Колодій, В.О. Корнієнко, В.К. Матвійчук, А.Ю. Олійник, В.Є. Скомороха, О.А. 

Соломін та ін. 

Мета статті. Метою статті є дослідження основних історичних аспектів, 

становлення і розвитку держави в Україні, проблеми практичної реалізації 

даного феномену в житті суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Ідеї конституціоналізму в Україні мають 

давні історичні витоки. Вони сягають часів Київської Русі, коли на віче 

укладалися договори між князем і народом, князем і дружиною що 

відображено, в різних редакціях «Руської Правди». Пізніше особливу роль у 

формуванні конституційних ідей відіграла конституція Пилипа Орлика 1710 р. 

В силу історичних причин вона не розглядала Україну як цілковито самостійну 

державу, однак, запровадила низку демократичних на той час державних 

інституцій. У 1846-1847 pp. Г. Андрузький- один із членів Кирило-
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Мефодіївського братства підготував «Начерки Конституції Республіки». Більш 

докладний проект Конституції України під назвою «Проэктъ основаній устава 

украинскаго общества «Вольный союзъ» - «Вільна спілка» був розроблений у 

1884 p. видатним українським вченим та політичним діячем М. Драгомановим. 

Відповідно до нього Російська імперія мала бути перетворена на 

децентралізовану федеративну державу на зразок США або Швейцарії. Значно 

радикальніший проект Конституції України було опубліковано у вересні 1905 

р. в першому номері часопису Української народної партії «Самостійна 

Україна» під назвою «Основний закон «Самостійної України»- спілки народу 

українського». Цей проект уже передбачав цілковиту самостійність України. 

Питання конституційного будівництва в Україні, ідеї національно-

територіальної децентралізації Російської імперії висунуто і М. Грушевським у 

статті «Конституційне питання і українство в Росії», опублікованій у травні                 

1905 p. [3]. 

Однак, незважаючи на значимість вказаних конституційних проектів та 

науково-публіцистичних праць, навряд чи можна твердити про початок в 

Україні за тих часів самостійного конституційного процесу. Такий процес 

повинен мати відповідні соціально-економічні та політичні передумови, 

нормативну базу тощо. Із огляду на минуле, можна відзначити лише наявність 

відповідних ідеологічних передумов, що сприяли подальшому становленню і 

розвитку в Україні вже саме конституційного процесу. Демократично 

спрямований конституційний процес (а саме цим визначалися особливості 

розробки проектів конституцій України за умов російського самодержавства) 

не міг бути політичною реальністю у повному розумінні цього слова доти, поки 

цей устрій існував. Уся ця політико-ідеологічна діяльність мала суттєве 

значення з точки зору підготовки відправних позицій для запровадження та дії 

майбутньої демократичної Конституції вільної України [5].  

Початок реального конституційного процесу в Україні пов'язаний із 

поваленням самодержавства і організацією у перших числах березня 1917 p. 

Центральної Ради. Продовжуючи за принципово нових умов демократичний 
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конституційний процес, ми повинні не тільки критично ставитися до тих 

негативних ідейних перекручень демократичної конституційності, які мали 

місце за радянських часів, а й зважати на найголовніше за революційної доби - 

на пошук шляхів економічного, політичного, соціального і духовного 

звільнення, на глибокі теоретичні розробки питань узгодження соціальних, 

національних та конфесійних інтересів, які свого часу були сфальсифіковані, 

вилучені з наукового обігу, із сфери практичної політики. Тому нині слід 

неупереджено проаналізувати ті історичні документи, які започаткували 

конституційний процес в Україні після повалення самодержавства. Підґрунтя 

становлення української державності заклали універсали Центральної Ради, 

перший з яких було прийнято у червні 1917 p. Він розглядався як «статут 

автономії України», здійснюваної за принципом: «Українські справи 

вирішують Українські Збори (Сойм), загальноросійські - Центральне Російське 

Правительство». Однак ці демократичні ідеї були відхилені російським 

Тимчасовим урядом і Центральна Рада звернулася до населення України із 

закликом встановити нове життя, обіцяла прийняти нові закони. Суттєве 

значення на той час мала і Декларація Генерального Секретаріату Центральної 

Ради від 27 червня 1917 p., тобто Декларація першого українського уряду. 

Головне її завдання полягало у трансформації моральної влади, яку мала 

Центральна Рада, у публічно-правову з чітким розмежуванням повноважень 

кожного секретарства (міністерства) щодо управління відповідними галузями 

народного господарства. До певного часу, зазначалося в Декларації, головним 

завданням Центральної Ради було об'єднання української демократії на засадах 

лише національно-політичних домагань. Однак економічне й соціальне 

становище потребувало відповідних управлінських дій, які й було зроблено 

Генеральним Секретаріатом Центральної Ради. Звісно, що  Центральна Рада 

перетворювалася на законодавчий орган, а Генеральний Секретаріат - на орган 

центральної виконавчої влади [4]. 

Створення у 1922 p. Союзу радянських республік і прийняття у 1924 p. 

Конституції СРСР зумовило необхідність внесення змін до Конституції УСРР 
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1919 p., головним чином пов'язаних із розподілом компетенції. У грудні 1936 p., 

тобто у самий розпал сталінських репресій, було прийнято нову Конституцію 

СРСР, яку одразу ж було охарактеризовано як найдемократичнішу в світі. 

Насправді ж вона покликана була замаскувати той «великий терор», який 

Й. Сталін та його підручні здійснювали в Радянському Союзі, і від якого, 

мабуть, Україна потерпала більше, ніж інші регіони. Недарма М. Хрущов, який 

саме очолив КП(б)У, з гордістю казав, що вона «була вичищена до блиску». 

Конституція Української РСР, прийнята в 1937 р. на основі Конституції СРСР, 

повністю повторювала її основні положення [2]. Відмінність полягала лише в 

максимальному звуженні повноважень республіканських органів, зведенні до 

мінімуму кількості республіканських наркоматів, які теоретично повинні були 

вирішувати питання управління саме на республіканському рівні. Що ж до 

державних органів управління, які мали союзно-республіканський статус, то їх 

роль зводилася до передаточної інстанції. 

Необхідність прийняття нових союзної та республіканських конституцій 

була соціальне обумовлена. Ліквідація культу особи Й. Сталіна, певне 

розширення наприкінці 50-х років повноважень союзних республік, визнання 

того, що Радянський Союз із держави диктатури пролетаріату перетворився у 

загальнонародну державу, деякі кроки, пов'язані з розбудовою демократичних 

інститутів, виникнення опозиційних рухів, учасники яких були заплямовані 

офіційною пресою як дисиденти, - все це вимагало здійснення якихось 

прогресивних кроків. І хоч після усунення від керівництва державою 

М. Хрущова у 1964 p. мали місце спроби повернення до старого, відкрито цього 

вже не можна було зробити. Навпаки, треба було йти шляхом демократичного 

розвитку країни, водночас гальмуючи процес в інтересах правлячої 

номенклатури [6]. 

За таких умов і почався новий етап розвитку конституційного процесу в 

Україні. Його повністю було зорієнтовано на норми та положення Конституції 

СРСР 1977 p. Роки, що минули після прийняття у 1978 p. Конституції України, 

показали, що вона не спричинила принципових змін у державному і 
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суспільному житті республіки. І все ж треба зазначити, що прийняття цієї 

Конституції певною мірою сприяло прояву загальної тенденції до 

демократизації суспільного життя, що врешті-решт зумовило зростання 

політичної активності народу України у прагненні до незалежності, побудови 

справді демократичної, правової, соціальної держави. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, нова 

Конституція є Основним Законом і актом вищої юридичної сили, що 

обумовлює прийняття законів та інших нормативно-правових актів на основі 

Конституції і у повній відповідності з нею. Разом з тим норми цієї Конституції 

є нормами прямої дії. Тобто громадянам гарантується можливість звернення до 

суду для захисту своїх конституційних прав і свобод безпосередньо, на підставі 

Конституції. Нині головним завданням усіх органів державної влади й 

місцевого самоврядування, всього суспільства в цілому і кожної людини, 

кожного громадянина с забезпечення найшвидшого, найповнішого і 

найточнішого приведення Конституції в дію, її реалізації, виконання. 

Конституція має сприяти насамперед забезпеченню прав і свобод людини та 

гідних умов її життя, зміцненню громадянської злагоди на землі України, 

розвитку і зміцненню демократичної, соціальної, правової держави та 

вирішенню корінних питань розвитку і функціонування. Коли кожен 

громадянин держави матиме змогу  самостійно аналізувати чинне 

законодавство, відзначаючи його здобутки та недоліки. 
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У статті висвітлюються філософські засади  національної ідентичності, які 
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві спостерігаються активні 

процеси глобалізації та міжкультурної взаємодії. Саме в цих умовах постає 

найважливіша проблема взаємодії різних етнічних, релігійних і культурних 

громад. При цьому ідентичність важлива як на індивідуальному, так і 

соціальному, етнічному, релігійному та інших рівнях. Саме формування 

самоідентифікації може сприяти запобіганню ряду конфліктів, що виникають 

на грунті нерозуміння іншої культурної традиції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уявлення про ідентичність 

сформувались в політології, психології, соціології, етнографії та антропології. 
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Психологічне трактування ідентичності досіджували 3.Фрейд, Е. Еріксон. 

Соціологічна трактування поняття «ідентичність» розробляли Дж. Г. Мід,                        

І. Гофман, П. Бергер, С. Холл, Р. Брубейкер і Ф. Купер.  Теоретичні позиції в 

трактуванні ідентичності (есенціалізм, прімордіалізм і конструктивізм). 

Існують чотири групи теорій ідентичності: психоаналітичні теорії (3. Фрейд, К. 

Г. Юнг, А. Адлер, Е. Еріксон), символічний інтеракціонізм (Ч. Кулі, Дж. Г. Мід,                            

А. Галлер), когнітивно-орієнтована психологія (X. Теджфел, Д. Тернер, К. 

Левін) і конструктивізм (П. Бергер, Т. Лукман).  

Мета даної статті полягає в тому, щоб показати філософські засади  

національної ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо проблему досліджень 

ідентичності в сучасній західноєвропейській науковій думці. Німецький 

філософ Ю. Хабермас пропонує використовувати термін «Я-ідентичність» як 

сукупність особистісної та соціальної ідентичностей. Особистісна сфера – 

справжня; соціальна  – помилкова, оскільки приховує свою сутність, 

створюючи про себе ілюзорні уявлення. Самототожність Я визначається тим, як 

людина бачать себе і якою вона хотіли б себе бачити [5, с. 7]. 

Німецьку традицію інтерпретації ідентичності продовжує В. Хесле. Головне 

в ідентичності, на його думку, – збереження об‘єкта в часі. Компонентами 

ідентичності є: тіло, пам‘ять, рефлексія, синтетична єдність апперцепції (Кант), 

тобто здатність усвідомлювати існування в якості «свого» – «Я відчуваю, що Я 

втомився», криза ідентичності полягає відкиданням самості з боку Я. 

Жоден з перерахованих вище компонентів не є достатнім сам по собі для 

виявлення сутності ідентичності. В. Хесле наводить приклад, пов‘язаний з 

тілесною ідентичністю, коли людина знаходиться в стані коми, її впізнають 

друзі, (він не втратив своєї ідентичності) або людина втратила пам‘ять, але її 

впізнають всі. При цьому недостатньо, говорити про безперервне збереженні 

компонентів Я: адже з втратою пам‘яті або деяких тілесних властивостей вже 

немає цілісної ідентичності. В. Хесле висловлює філософську традицію в 

осмисленні ідентичності, розглядаючи її загальнолюдську і нормативну 

сутність [6, с. 113]. 
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Існують дослідження, що констатують кризу всіх типів ідентичності, 

національної в тому числі (Е.М.Авраамова, Е.І.Данілова, В.А.Ядов, 

А.В.Митіль), а також активні спроби авторів знайти причини і кризи, і 

можливості знайти нові підстави ідентичності знайшли своє відображення у 

дослідженнях російських науковців А.Корюшкіна,  А.Г.Мяснікова, 

Н.Б.Садикова,  Т.Сіверцева, та ін.).  

Домінуючий дискурс розгляду національної ідентичності має політичний 

контекст і представлений в наукових здобутках філософів епохи 

Просвітництва, зокрема Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтеск‘є, Т. Гоббса, які 

заклали основу парадигми «нація-держава», що з розвитком міжнародних 

відносин набула статусу універсалії. Національна ідентичність стала 

асоціюватися з поняттям «громадянин», так як в рамках національного проекту 

були вироблені основні правові та юридичні положення, які регулюють 

взаємовідносини народу і держави. Концепція «громадянина» і її зв‘язок з 

поняттям національної ідентичності отримала розгляд в працях, Р.Холла, 

Ю.Хабермаса, Д.Каренса. У контексті цього ж питання виникає і проблема 

міграції, яка розглядалась М.Мітчеллом, Д.Расселлом. 

Проблема ідентичності постійно з‘являється в працях філософів самих 

різних шкіл і напрямків , – Д. Локка, Д. Юма, К. Ясперса, Ю. Хабермаса.  

Необхідно відзначити, що національна ідентичність визначається як еталон, 

наприклад, концепт «громадянина», так і  як процес , – національна 

ідентичність як постійне становлення і самоактуалізація. Усвідомлення 

приналежності до певного етносу, народу є важливою характеристикою 

самосвідомості людини, яка відчуває себе представником певного народу, 

ототожнює себе з ним. На думку німецького філософа К. Хюбнера, 

«ідентичність нації є настільки ж необхідним практичним постулатом 

людського співжиття, як і ідентичність індивідуального обличчя»[7, с. 214]. 

Використання поняття «ідентичність» в різних дослідженнях пов‘язане 

також із залученням поняття «ідентифікація». Сучасні дослідники вважають, 

що ідентифікація охоплює динамічні, процесуальні аспекти формування 

ідентичності. Ідентичність розуміється як суб‘єктивне почуття. Згідно з 

соціальним філософією, ідентичність  – це модель життя, що дозволяє 
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розділити «Я» і навколишній світ, визначити співвідношення внутрішнього і 

зовнішнього для людини, кінцевого і нескінченного, адаптації та самозахисту, 

упорядкувати різноманітність в цілях самореалізації та самопізнання  

Залежно від того, що виступає підставою ідентифікації, виділяють різні 

типи соціальної ідентичності: професійна, етнічна, регіональна, політична, 

національна і т.д. Важливо підкреслити, що цікавить нас національна 

ідентичність є частиною соціальної ідентичності, точніше, її різновидом, що 

бере на себе основні функціональні характеристики останньої. 

Вивчення феномена національної ідентичності неможливо без визначення 

таких понять як «нація» і «етнос» та їх співвідношення.  

Поняття «нація» (від лат. natio  – народ, nasci  – народжуватися) 

неоднозначно тлумачиться як в закордонній, так і у вітчизняній науковій 

літературі. Якщо в більшості зарубіжних країн національність означає не 

етнічну, а громадянську приналежність, то у вітчизняній літературі інша 

традиція  – тут нація означає виключно етнічну приналежність. Нація  – 

спільність людей, для яких необхідна наявність певних об‘єктивних і 

суб‘єктивних передумов. Таких як спільність мови, культури, території, 

економічного життя, історії, самосвідомості тощо. Однак відсутність одного 

або декількох ознак, якими б суттєвими вони не представлялися, не позбавляє 

поняття «нація» сенсу. Значимість різних ознак є відносною як історично так і 

географічно. Національні ознаки, що мають визначальне значення в один час, в 

одному регіоні, в інший час, в інших умовах є другорядними, або зовсім 

відсутні. 

Під «етносом» (від грец. ethnos – плем‘я, народ) найчастіше розуміється 

спільність, яка об‘єднує людей, що мають специфічні етнічні риси культури і 

техніки, а також «загальна самосвідомість і самоназва» [2, с. 257]. 

У вітчизняній філософській літературі категорія «нація» найчастіше 

інтерпретується як державна, правова та культурна спільність людей, які 

проживають на певній території, які мають спільну мову, та включені в єдину 

систему економічних і культурних цінностей. Число і кількість ознак нації різні 

автори визначають по-різному. І дійсно, не можна зрозуміти життя нації, її 

вчинки і дії, якщо не враховувати її історію, культуру, мову, традиції та інші 

особливості. 
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Як відомо, поняття «нація» в ході історичного розвитку зазнало значної 

трансформації.  Сьогодні його сенс також є багатозначним. Наприклад, в 

залежності від тих чи інших методологічних установок термін «нація» 

пов‘язується або з категорією «етнічність» або «громадянство». Суперечки про 

природу феномена нації виходять далеко за межі теоретичної рефлексії і 

обумовлені необхідністю вирішення конкретних завдань національно-

державного устрою. 

Слід звернути увагу на проблему співвідношення і взаємодії етносу і нації, 

етнічної та національної ідентичності. Етнос є спільністю людей, яка склалась 

історично. Вони об‘єднані  почуттям спільності на основі  культурних рис, 

єдиної мови, території, досвіду спільного проживання, усвідомлення 

спорідненості і відмінності від інших подібних груп. Етнос і нація є різними за 

соціальним походженням, при цьому етнос історично первинний. Відзначається 

етнічний фактор становлення нації з її політичним виразом в державі. 

Спільність культури є сутнісним критерієм етнічної спільності. Контакти з 

представниками інших культур допомагають людям усвідомити свою 

культурну приналежність і виділити такі загальні риси, як мова, обряди, звички, 

звичаї, особливості поведінки тощо. Етнос – це соціальна спільність, утворена 

на основі культурної ідентифікації по відношенню до інших подібних спільнот. 

У сучасному світі нації є майже завжди гетерогенними за своїм етнічним 

складом, проте етнос є однорідним. Нація співвідноситься, насамперед, з 

політичним фактором, що означає громадянство, що об‘єднує людей спільністю 

правового поля. Нація як соціально-політична спільність людей тісно пов‘язана 

з поняттям держави і концепцією громадянина, але одночасно з цим вона 

характеризується і соціокультурними особливостями. 

Етнічна і національна ідентичність займають особливе місце серед різних 

типів ідентичності і їх необхідно розрізняти, оскільки в їх основі лежать 

ідентифікації з різними типами спільнот. 
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На думку російської дослідниці Ю.А. Кожевнікової, в соціальній 

реальності етнічна і національна ідентичність можуть перебувати в наступних 

відносинах. 

Тотожність. Етнічна і національна ідентичність досить часто 

використовуються як синоніми з тієї причини, що етнос є ресурсом 

національної ідентичності. В ході тривалого історичного процесу, в кінцевому 

рахунку, формується єдина національна ідентичність всередині однієї держави. 

У культурній сфері відбувається ототожнення культури етносу з культурою 

всієї нації. У суспільній свідомості зазначені ідентичності не розрізняються і 

виникають складнощі у самовизначенні. 

 Розрізнення. У політиці це виражається в формуванні політичної нації. 

Правом на політичне самовизначення і державний суверенітет має лише 

громадянська нація, разом з тим представники різних етнічних спільнот 

визнають необхідність нації і не прагнуть до виходу з її складу. У сфері 

культури відбувається розрізнення національної та етнічної культур, при цьому 

перша ширше другої. У суспільній свідомості відбувається розрізнення 

ідентичності за походженням і за громадянством, де акцент переноситься з 

етнічної на політичну спільність, що включає в себе всіх громадян держави. 

Протиріччя. У політиці виникає боротьба між двома типами ідентичності. 

Етнічна спільність прагне до визнання свого права на політичне 

самовизначення. У культурі вона свідомо робить спроби по зміцненню своїх 

значущих символів і групових рис (відродження мови, унікальної культури, 

традицій) на противагу національним. У суспільній свідомості протилежність 

національної та етнічної ідентичності проявляється у взаємовиключенні. Одні 

ототожнюють себе тільки з нацією, а інші тільки з етносом. Етнічну 

ідентичність можна визначити як співвідношення індивідів і груп з певною 

культурною спільністю. Етнічна ідентичність є найбільш стійким типом 

ідентичності [3, с. 157]. 

Національна ідентичність є більш широким поняттям, тому що включає в 

себе людей різного етнічного походження і задає параметри відзначення 
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громадян однієї держави від іншої. Національна ідентичність як 

співвідношення індивідів і груп з певною національною спільністю і її 

соціокультурними зразками рухлива і множинна, оскільки не є раз і назавжди 

усталеною і може досягатися в результаті офіційної кодифікації або 

особистісного вибору [1, с. 72-79]. В науковій думці існують різні підходи до 

розгляду «національної ідентичності». Теорія національної ідентичності в 

сучасній науці розвивається в рамках трьох основних підходів: прімордіалізм, 

конструктивізм, інструменталізм. 

Прихильники першого підходу трактують національну ідентичність як 

культурну і державну спільність, що поділяється всіма членами групи і 

історично склалася на основі сукупності об‘єктивних характеристик, до числа 

яких відносять загальну територію проживання, мову, релігію та ін. В межах 

даної методології національна ідентичність розуміється як незмінна тотожність, 

що здобувається людиною раз і назавжди. Вона представляє собою більш 

розвинений, вдосконалений рівень етнічної ідентичності. У вітчизняній науці 

прімордіалізм міцно закріпився з радянських часів і сьогодні набув поширення. 

Основні його недоліки, на думку критиків полягають, по-перше, в 

абсолютизації об‘єктивних факторів складання етнонаціональних спільнот, по-

друге, у відсутності чітких критеріїв розрізнення етносу і нації. 

У межах конструктивізму національна ідентичність розглядається як акт 

свідомих зусиль людини, при цьому підкреслюється її процесуальний характер 

і дискурсивна природа. У вітчизняній науці ідеї конструктивізму вбачають в 

національній ідентичності, насамперед, засобі групової політичної мобілізації 

спільноти для досягнення конкретних цілей. 

Виходячи із вище зазначеного, національну ідентичність можна визначити 

як складний багатовимірний, багатогранний феномен, дослідження якого 

включає соціальні, соціально-філософські, психологічні, культурологічні, 

власне етнічні аспекти. Ідентичність несе в собі відповідь на питання про 

сутність свого народу, нації, її місце, роль і завдання в світовій історії і 

ідеальних формах її існування.  
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 Національна ідентичність розвивається в процесі історичних змін, 

характеризуючи певний щабель зростання національної самосвідомості. Тим 

самим ідентичність постає як відносно замкнута система поглядів, яка з одного 

боку, є стійкою, але, з іншого - динаміка середовища її проживання. якою є 

внутрішнє і зовнішнє життя нації, призводить до певних трансформацій і нових 

проблем. Зв‘язок елементів ідентичності є надзвичайно стійким, тому заміна 

одного з них на новий викликає необхідну потреба її суттєвого корегування або 

не повної заміни [4, с. 27]. Розгляд основних тенденцій сучасного світового 

розвитку крізь призму глобалізації може дозволити раціонально формувати 

стратегію поведінки і дій України в сучасному динамічному світі, націлених на 

інтеграцію України в умови нової соціальної реальності і культивування 

національно-культурної ідентичності в тісній співпраці з усіма народами світу, 

реалізуючи принцип «різноманіття народів в їх єдності». 

На закінчення слід підкреслити, що на практиці не існує чітко заданого 

набору ознак для визначення або формування національної ідентичності, на 

основі яких гарантувався б однаковий алгоритм виникнення національних 

рухів, сучасних націй і національних держав. Замість цього важливо 

відзначити, що не набори ознак як такі, а відповідні домінуючі націотворча 

групи ініціюють формування колективної ідентичності. Саме тут в формах і 

способах функціонування ідентифікаційних механізмів, пов‘язаних в сучасних 

умовах з суперечливими процесами глобалізації, криється феномен 

національної ідентичності. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Теоретична розробка 

питань, пов‘язаних з поясненням сутності, змісту, функцій, форм і проявів 

національної ідентичності відноситься до комплексу завдань по створенню 

наукового інструментарію досліджень національних відносин, які є складною 

сферою суспільного життя. Від відповідей на них залежить майбутнє народів і 

держав. У пошуках своєї національної ідентичності необхідні ідеї, адекватні 

реаліям процесів, що відбуваються. 
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повного державного фінансування, система охорони здоров‘я виявилася 

неефективною в умовах запровадження механізмів ринкової економіки. 

Зважаючи на те, що становлення основних інститутів радянської системи 

охорони здоров‘я відбулося упродовж 20-х років ХХ століття, необхідно 

розкрити механізми правового регулювання медичної галузі означеного періоду 

з метою кращого розуміння її змісту та сутті для вироблення конкретних 

пропозицій з удосконалення законодавства у цій сфері. Окрім того, в умовах 

нової економічної політики, основною метою якої було відродження 

промисловості та відбудова країни після громадянської війни, керівництво 

радянської держави змушене було звертатися і до непопулярних з точки зору 

радянської ідеології, однак ефективних, в умовах економічної кризи, заходів, 

запровадження яких, на нашу думку, буде корисним в сьогоднішніх умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема становлення та 

функціонування органів робітничої (страхової) медицини в системі охорони 

здоров‘я УСРР 1920-х рр. знайшла часткове відображення у працях науковців. 

Так, окремі аспекти медичного страхування в контексті історії розвитку 

системи охорони здоров‘я УСРР періоду нової економічної політики знайшли 

своє висвітлення у дослідженнях Г. Л. Демочко, І. В. Ткаченко, 

О.  П. Мурашової, О. А. Мельничука, О. М. Мовчан, А. М. Терованесова, 

О. М. Ціборовського. 

Метою статті є розкриття закономірностей, напрямів, способів, 

особливостей правового регулювання органів робітничої медицини у системі 

охорони здоров‘я на території УСРС у період НЕП. 

Виклад основного матеріалу. Усвідомлюючи популярність лікарняних 

кас серед робітників, більшовики одразу після захоплення влади намагалися 

встановити контроль за діяльністю означених установ. Саме тому в одній із 

перших постанов РНК РСФРР від 16 листопада 1917 р. йшлося про 

безкоштовну передачу усіх фабрично-заводських лікарняних закладів у відання 

лікарняних кас. Крім того, виконуючи взяті на себе соціальні обіцянки, 

всупереч власній ідеології, декретом ВЦВК «Про страхування на випадок 
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хвороби» від 22 грудня 1917 р. більшовики задекларували право робітників на 

отримання стаціонарної чи амбулаторної медичної допомоги при 

захворюваннях і нещасних випадках на основі страхових принципів [1, с. 190].  

В Україні, після захоплення її більшовиками, основні положення декрету 

знайшли свій вираз у постанові робітничо-селянського уряду від 19 січня 

1919 р. «Про обов‘язкове страхування найманих працівників на випадок 

хвороби». Нормативним документом запроваджувалося обов‘язкове 

страхування на випадок хвороби для усіх найманих працівників, незалежно від 

сфери чи характеру праці, форми власності установи, а також незалежно від 

віку, національності, віросповідання і статі. З цією метою відділ праці 

зобов‘язував роботодавців негайно подати відомості про всіх працівників не 

пізніше 25 січня 1919 р. із зазначенням розміру їхньої заробітної плати. На 

роботодавців, які не подали вчасно означених відомостей, накладався штраф у 

розмірі  від 100 до 1000 крб. [2, ст. 36].  

Наприкінці лютого 1919 р. у Харкові розпочала роботу конференція 

представників лікарняних кас, на якій був розроблений план подальших дій у 

сфері медичного страхування. Для контролю за діяльністю лікарняних кас були 

створені експертні комісії [3, арк. 53]. Однак, оскільки через технічні причини 

приєднати одночасно усі підприємства до існуючих лікарняних кас було 

неможливо, Наркомат праці УСРР своєю постановою від 7 березня 1919 р. 

пропонував поширити дію обов‘язкового страхування лише на фабрично-, 

гірничо-заводських та ремісничих робітників. Працівники усіх інших 

підприємств мали увійти до складу загальноміських або районних лікарняних 

кас. У разі відсутності таких, підприємства вважалися приєднаними до 

найбільшої серед місцевих кас. З цього часу роботодавці зобов‘язувалися 

сплачувати внески у розмірі 10% від повного заробітку працівника на рахунок 

лікарняної каси. Для підприємств, які забезпечували працівників медичною 

допомогою самостійно, встановлювалася знижка, але не більше як 3% заробітку 

працівника, якщо допомога надавалась лише йому особисто та 5%, якщо 

допомога надавалась і членам його родини. Усім лікарняним касам 
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наказувалося розпочати надання медичної допомоги працівникам з 1 квітня 

1919 р. До створення особливих колегіальних органів з нагляду та реалізації 

страхових декретів, ця функція покладалася на відділи праці [2, ст. 250].  

24 квітня 1919 р. РНК УСРР прийняла постанову «Про порядок 

забезпечення медичною і грошовою допомогою членів сімей мобілізованих 

учасників лікарняної каси». Відповідно до постанови, всі члени сімей осіб, 

котрі стали учасниками лікарняних кас та були мобілізовані на службу в  

Червону армію або пішли на фронт добровольцями, зберігали право на 

отримання від лікарняних кас медичної та грошової допомоги на час 

перебування учасників каси на військовій службі. Працівники лікарняної каси 

зобов‘язувалися продовжувати надавати медичну допомоги та видачу грошової 

допомоги членам сімей означених осіб на такому ж рівні, як і членам сімей 

інших учасників. Підприємства, на яких раніше працювали вищезгадані особи 

продовжували сплачувати внески до лікарняних кас у розмірі 4% від останньої 

зарплати за місяць [2, ст. 460]. 

Перший Всеукраїнський з‘їзд профспілок Півдня Росії, що розпочав свою 

роботу 25 квітня 1919 р. у Харкові, констатував завершення формування 

організаційно-правових основ соціального, зокрема й медичного страхування в 

Україні. Було прийнято рішення про формування страхової мережі на місцях 

під керівництвом підвідділу соціального страхування при НКП УСРР [4, арк. 2]. 

Діяльність підвідділу з впровадження страхових інститутів на місцях була 

настільки успішною, що РНК УСРР у своїй постанові від 5 серпня 1919 р. 

дозволяла йому здійснювати законотворчість у цій сфері на власний розсуд                  

[5, арк. 24]. 

Значно меншими успіхами характеризувалася практична діяльність 

лікарняних кас із забезпечення медичною допомогою. Головними перешкодами 

були відсутність готівки у банках для придбання медичних препаратів та 

складнощі із стягненням страхових внесків з промислових підприємств, які 

безпосередньо підпорядковувалися російським наркоматам [6, арк. 85]. 

Подальший розвиток медичного страхування в Україні був призупинений після 
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повторної окупації її більшовицькими військами. Постановою 

Всеукрреввоєнкому від 27 січня 1920 р. на території республіки поширювало 

свою дію положення РСФРР «Про соціальне забезпечення трудящих» від 31 

жовтня 1918 р., за яким надання медичної допомоги покладалося на 

загальногромадські заклади охорони здоров‘я. Уся попередня діяльність 

українських наркоматів розглядалася як «небажана самодіяльність» [7, арк. 57]. 

Таке становище зберігалося упродовж всього періоду військового комунізму. 

Нова економічна політика, основою якої було впровадження ринкових 

механізмів в економіку країни, змусила більшовиків на деякий час відмовитися 

від ідеї безоплатної медицини. Навіть найбільш послідовні прихильники 

комуністичної ідеї реально усвідомлювали, що в складних економічних умовах 

держава  неспроможна забезпечити надання кваліфікованих медичних послуг за 

рахунок коштів державного бюджету. Окрім того, запроваджуючи елементи 

капіталістичних відносин, державна партія, принаймні, була зобов‘язана 

демонструвати турботу про здоров‘я робітників, особливо підприємств 

приватного сектору, та не допустити їх декласування. Безвихідь ситуації 

змусила державно-партійне керівництво погодитися на впровадження страхової 

медицини для фінансування медичного забезпечення робітників підприємств і 

службовців радянського апарату. 

Нормативну базу медичного страхування на початковому етапі непу 

склало, затверджене декретом РНК УСРР, «Положення про соціальне 

забезпечення робітників та службовців на випадок тимчасової чи постійної 

втрати працездатності і членів їх сімей на випадок смерті годувальника» від 

10 грудня 1921 р. [8, ст. 59].  

Усі робітники і службовці, які підпадали під дію положення, отримували 

право на безкоштовне медичне обслуговування, яке надавалася у вигляді: 

першочергової допомоги при раптовому захворюванні і нещасних випадках, 

амбулаторної допомоги, лікування вдома, родопомочі і заходів з охматдиту, 

стаціонарного лікування з повним утриманням хворих, санаторного, 

курортного та іншого спеціального лікування, розміщення хворих у будинках 
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відпочинку. Медична допомога передбачала безкоштовну видачу ліків, засобів 

для перев‘язки, протезів, бандажів, окулярів та іншого медичного приладдя, 

посилене харчування [8, ст. 59].  

Для медичного обслуговування НКОЗ УСРР та його місцеві органи мали 

створити мережу лікувальних і лікувально-профілактичних закладів винятково 

для робітників і службовців. У складі здороввідділів передбачалося створення 

відділів та підвідділів робітничої медицини, а при НКОЗ  УСРР – відділу 

робітничої медицини (робмеду).  

До повноважень відділів та підвідділів робітничої медицини входили: 

завідування всією мережею лікувальних і лікувально-профілактичних  закладів 

певного району; організація медичної допомоги на дому; визначення 

працездатності для звільнення від роботи на випадок хвороби, відпустки для 

відпочинку, санітарного, курортного та іншого спеціального лікування; охорона 

матері і дитини; завідування фондом, що передбачений для медичної допомоги 

в межах району; ведення статистики; розгляд скарг з питань визначення 

працездатності; усі інші справи, що стосувалися охорони здоров‘я службовців і 

робітників. 

Відділ робмеду у складі НКОЗ УСРР здійснював: загальний нагляд, 

контроль і керівництво роботою місцевих підвідділів робмеду; загальний облік 

роботи з охорони здоров‘я робітників і службовців УСРР; завідування 

лікувальними та лікувально-профілактичними закладами для робітників і 

службовців немісцевого характеру; завідування загальноукраїнським фондом з 

лікарняної допомоги робітників; розробку питань з покращення і 

вдосконалення справи охорони здоров‘я застрахованих тощо [9, арк. 43]. 

Склад колегії відділу в центрі та підвідділів на місцях мав формуватися 

міжсоюзними об‘єднаннями та затверджуватися у встановленому порядку. 

Фонди та кошти відділів та підвідділів знаходились у віданні колегії або 

завідуючого та не могли об‘єднуватися із загальними коштами наркоматів 

охорони здоров‘я і соціального забезпечення. Структури відділів робітничої 

медицини пропонувалося обслуговувати власним апаратом. Для фінансування 

забезпечення робітників та службовців медичною допомогою створювався 

самостійний фонд [8, ст. 59].  
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7 лютого 1922 р. декретом РНК «Про соціальне забезпечення робітників та 

службовців» були внесені зміни до попереднього положення. Вони 

стосувалися, передусім, фінансових питань [8, ст. 95]. Так фонд медичного 

страхування передавався під загальне управління наркомату охорони здоров‘я 

за умови, що кошти з фонду будуть витрачатися лише за цільовим 

призначенням. Окрім страхових внесків для надання медичної допомоги 

робітникам і службовцям дозволялося використовувати й кошти НКОЗ УСРР. 

Переказ коштів з фонду соціальної допомоги до фонду лікарської допомоги мав 

здійснюватися лише за постановами РНК УСРР [10, арк. 6].  

Зважаючи на особливості роботи медичних установ в нових економічних 

умовах, таке рішення уряду було цілком закономірним. Переведені з 

державного на місцеве забезпечення із врахуванням принципів госпрозрахунку, 

установи охорони здоров‘я відчували неабиякі матеріальні труднощі. Частина 

аптек була здана в оренду приватним власникам, які, встановлюючи ринкові 

ціни на ліки, формували свій прибуток. У цих умовах, спостерігається 

прагнення представників страхової медицини фінансово відмежуватися від 

державних органів охорони здоров‘я через створення у системі НКОЗ УСРР 

спеціальних органів, які б взяли на себе організацію надання медичної 

допомоги застрахованим [11, с. 7].  

Основи для формування у майбутньому самостійного фонду страхової 

медицини були закладені постановою РНК УСРР «Про внески на лікарську 

допомогу» від 7 березня 1922 р. За її положеннями розмір страхових внесків 

залежав від ступеня шкідливості та небезпеки підприємства, установи, або 

господарства, а саме: для 1-го розряду – 5,5%,  2-го – 6%, 3-го – 6,5%, 4-го – 7% 

від фонду заробітної плати. До визначення таких ступенів підприємства мали 

сплачувати за єдиним тарифом – 6% від розміру заробітної плати працівника                  

[8, ст. 176]. Згодом постановою ВУЦВК від 23 квітня 1923 р. розмір страхових 

тарифів на медичне страхування був знижений: на 1% для підприємств 1-го                    

та 2-го розрядів та на 0,5% - для підприємств 3-го та 4-го розрядів [13, арк. 10]. 

Окрім формування місцевих фондів, 8 серпня 1922 р. РНК УСРР ухвалив 
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постанову «Про Всеукраїнський запасний фонд соціального страхування та 

Всеукраїнський фонд робітничої медицини». Останній формувався за рахунок 

10% відрахувань фонду лікарської допомоги та прибутків з капіталів, майна та 

підприємств, що знаходилися у віданні робмеду НКОЗ УСРР [12, арк. 12]. 

Відрахування до фонду здійснювалося органами Народного комісаріату 

фінансів з внесків, що поступали до їхньої скарбниці та переводилися на 

рахунок НКОЗ УСРР [8, ст. 508]. За постановою РНК УСРР від 2 жовтня 

1925 р. «Про збільшення розміру відрахувань до Всеукраїнського Фонду 

Робітничої медицини» ставка відрахувань до фонду зростала до 15%                        

[82, ст. 472]. 

За положенням «Про фонди соціального страхування» від 17 липня 1923 р. 

операційний фонд лікувальної допомоги (страхової медицини) отримав 

офіційну назву  «фонд Г». Основу для його формування склали: страхові внески 

підприємств, установ, господарств та приватних осіб, котрі користувались 

найманою працею; 25% відрахувань від пені, що стягувалася з платників 

страхових внесків за прострочення терміну сплати внесків [14, арк. 132]. Всі 

суми, які надходили до фонду «Г» передавались місцевим органам соціального 

страхування та місцевому відділу охорони здоров‘я (підвідділу робітничої 

медицини) або за його вказівкою на медичну допомогу, з утриманням 2% зі 

всієї суми внесків, які сплачувались як організаційні витрати органів 

соціального страхування [15, с. 245]. Звільнялися від сплати страхових внесків 

ті роботодавці, які використовували найману працю інвалідів війни та праці І- 

V груп [15, с. 184].   

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже постановою 

уряду «Про обов‘язкове страхування найманих працівників на випадок 

хвороби» від 19 січня 1919 р. запроваджувалося обов‘язкове страхування на 

випадок хвороби для усіх найманих працівників, незалежно від сфери праці, 

форми власності підприємства, установи, організації, а також незалежно від 

віку, національності, віросповідання та статі найманих працівників. Діяльність 
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органів робітничої медицини суттєво позначилася на якості медичного 

обслуговування робітників та службовців, яке здійснювалося через самостійну 

мережу лікарняних та профілактичних установ, що утримувалася окремим 

страховим фондом. Вказано на необхідність запозичення позитивного досвіду 

правового регулювання страхової медицини та потребу її впровадження в 

сучасних умовах. 
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 ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ  

З СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті розкрито поняття та види учасників відносин у сфері 

господарювання, їхнє співвідношення з суб‟єктами господарювання та внесено 

пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у цьому напрямі. 
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господарювання, споживачі, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування. 

Постановка проблеми. Питання суб‘єктів господарського права є одним 

із ключових у господарсько-правовій доктрині, оскільки охоплює низку 

важливих проблем. Передусім, предметом обговорення є правовий статус цих 

суб‘єктів, а отже, обсяг їхніх прав та обов‘язків. Тому правильне розуміння 

поняття учасників господарських відносин, їх співвідношення з іншими 

суміжними категоріями, зокрема з суб‘єктами господарювання, має неабияке 

значення для теорії та практики господарського права. Відтак значимість 

окресленої проблеми та пошук відповідей на ці та інші, тісно пов‘язані, питання 

підтверджують актуальність зазначеної теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характеристиці учасників 

господарських відносин та розкриттю правового статусу окремих суб‘єктів 

господарювання присвячено чимало праць. У теорії господарського права 

висвітлено загальні положення про суб‘єкти господарської діяльності, 

визначено їхній правовий статус, однак, на нашу думку, наукова дискусія щодо 

поняття «учасники відносин у сфері господарювання» і «суб‘єкти 

господарювання», їх класифікації, співвідношення ще невичерпана та вимагає 

продовження. 
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Теоретико-правовим підґрунтям цього дослідження є науковий доробок 

таких вчених, як: К. І. Апанасенко [1], А. В. Замрига [2], В. М. Коваль [3],                        

В. В. Манзюк [4], О. В. Сергійко [5], Т. І. Сухоребра [6], В. С. Щербина [7] та 

ін.  

Метою статті є розкриття поняття учасників відносин у сфері 

господарювання, їхніх видів, співвідношення з суб‘єктами господарювання та 

внесення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання у цьому 

напрямі. 

Виклад основного матеріалу. В Господарському кодексі України (далі – 

ГК України) не розкрито поняття «учасники відносин у сфері господарювання», 

проте в ст. 2 визначено їхній перелік. Аналіз цієї статті вказує, що ними є:                        

1) суб‘єкти господарювання; 2) споживачі; 3) органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією; 4) 

громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками 

суб‘єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності [8, ст. 2].  

Безсумнівно, основну групу учасників відносин у сфері господарювання 

складають суб‘єкти господарювання, поняття яких офіційно закріплене у ч.                        

1 ст. 55 ГК України. Так, «суб‘єктами господарювання визнаються учасники 

господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 

господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов‘язків), 

мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов‘язаннями 

в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством» [8, ч. 1 ст. 

55]. Наведене визначення дає можливість виділити основні ознаки, властиві 

суб‘єктам господарювання: 1) створення у законному порядку, що засвідчує 

легітимність існування суб‘єкта господарювання у певній організаційно-

правовій формі; 2) здійснення господарської діяльності, тобто виготовлення та 

реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг не для особистого 

споживання, а з метою досягнення економічних і соціальних результатів; 3) 

реалізація господарської компетенції, під якою законодавець розуміє 
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сукупність господарських прав та обов‘язків; 4) наявність відокремленого 

майна, яке може закріплюватися на праві власності, праві господарського 

відання, праві оперативного управління, праві користування; 5) господарсько-

правова відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов‘язань 

усім належним майном.  

Так, відповідно до ст. 55 ГК України суб‘єктами господарювання є:                             

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно 

до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) (наприклад, господарські 

товариства), державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до 

ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську 

діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку (наприклад, 

об‘єднання підприємств); 2) громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 

відповідно до закону як підприємці [8, ст. 55]. 

Аналізуючи ст. 55 ГК України, потрібно зробити деякі зауваження. По-

перше, доцільно було б привести у відповідність термінологію «фізичні особи-

підприємці» та «громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як 

підприємці», адже використання останньої не відповідає термінології Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців», що неприпустимо. 

По-друге, Законом України від 4 лютого 2005 р. виключено зі складу 

суб‘єктів господарювання філії, представництва та інші відокремлені 

підрозділи господарських організацій, однак ця зміна до цих пір не приведена у 

відповідність із окремими нормами. Так, відповідно до ч. 7 ст. 3 ГК України                   

[8, ч. 7 ст. 3] структурні підрозділи суб‘єкта господарювання визнаються 

учасниками внутрішньогосподарських відносин, проте згідно з ст. 55 ГК 

України не мають офіційного статусу суб‘єктів господарювання. Подібна 

ситуація вбачається і в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

зокрема, відповідно до ст. 3 цього закону «структурні одиниці іноземних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/sp:head
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суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з 

законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне 

місцезнаходження на території України» [9, ст. 3], визнаються суб‘єктами 

зовнішньоекономічної діяльності, отже, логічно, й суб‘єктами господарювання. 

Тобто в ст. 55 ГК України відокремлені структурні підрозділи не визнаються 

суб‘єктами господарювання, а спеціальним законом щодо структурних одиниць 

іноземних суб‘єктів зроблено виняток. Тому вважаємо, що в цьому напрямі 

необхідно  провести удосконалення господарсько-правового регулювання. 

До учасників відносин у сфері господарювання законодавець відніс 

споживачів, однак такий їхній статус в деяких науковців викликає заперечення. 

Так, А. В. Замрига [2, с. 68-72] піддав сумніву правомірність визнання 

споживачів учасниками відносин у сфері господарювання. З міркуваннями та 

пропозиціями вченого необхідно погодитися, адже невизначеність поняття 

споживача в ГК України зумовлює неоднозначне його розуміння. Тлумачення 

споживача, дане у Законі України «Про захист прав споживачів» як фізичної 

особи, яка придбаває, замовляє, використовує продукцію для особистих потреб, 

не пов‘язаних із підприємницькою діяльністю [10, ст. 1], виключає споживача зі 

складу учасників відносин у сфері господарювання та вказує на його як 

суб‘єкта цивільно-правових відносин. До такої думки схиляє і ч. 3 ст. 175 ГК 

України, відповідно до якої  зобов‘язання майнового характеру, що виникають 

між суб‘єктами господарювання та негосподарюючими суб‘єктами – 

громадянами, не є господарськими і регулюються іншими актами 

законодавства [8, ч. 3 ст. 175]. Трактуючи поняття «споживач», не можна 

цілком апелювати до дефініцій, поданих у спеціальних законах, наприклад, про 

житлово-комунальні послуги, теплопостачання, природні монополії, адже ці 

визначення мають вузькоспеціалізоване значення та стосуються відносин, 

зазначених у цих законах.    

У зв‘язку з цим В. С. Щербина пропонує внести зміни та доповнення до ГК 

України у частині поняття та правового статусу споживача як учасника 

відносин у сфері господарювання [7, с. 22-24]. 
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З огляду на окреслені проблеми господарсько-правового регулювання 

споживачів, вважаємо за необхідне підтримати думку В. М. Коваль про те, 

«споживачі-фізичні особи мають бути виключені зі складу учасників майново-

господарських відносин. Ст. 39 ГК України, присвячена захисту прав 

споживачів, має бути виключена з цього кодексу» [3, с. 120]. 

Приналежність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування до учасників відносин у сфері господарювання є безперечною, 

адже вони наділені господарською компетенцією, здійснюють управління та 

контроль у цій сфері. При цьому варто пам‘ятати, що органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування не є суб‘єктами господарювання, а їхня 

господарська компетенція реалізується від імені відповідної державної чи 

комунальної установи [8, ст. 8]. 

У цьому контексті невирішеним питанням залишається пропозиція 

науковців (К. І. Апанасенко [1], В. В. Манзюк [4], О. В. Сергійко [5]) про 

включення до складу учасників відносин у сфері господарювання держави та 

територіальної громади. Принагідно зауважимо, що в ЦК України визнано 

первинність держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальної 

громади, іноземних держав та інших суб‘єктів публічного права як учасників 

цивільних відносин [11, ч. 2 ст. 2]. Зрозуміло, що держава та територіальна 

громада реалізують свої повноваження через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування відповідно. Однак вбачається непослідовність 

господарсько-правового регулювання, бо законодавець не відніс державу та 

територіальну громаду до складу учасників, але натомість згадує їх у низці 

статей ГК України  (наприклад, ст.8-14, 16, 18-25 та ін.). Очевидно, що держава 

та територіальна громада є рівноправними учасниками відносин у сфері 

господарювання, а правовими формами їхньої участі є здійснення повноважень 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. З огляду на 

зазначене, вважаємо правомірним віднесення держави та територіальної 

громади до складу учасників відносин у сфері господарювання. 



75 

Останню групу у складі учасників представлено громадянами, 

громадськими та іншими організаціями, які виступають засновниками суб‘єктів 

господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності [8, cт. 2]. Проте законодавець 

безпідставно не включив до цієї категорії учасників іноземців та осіб без 

громадянства, які виступають засновниками суб‘єктів господарювання чи 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 

відносин власності. Тому вважаємо цілком слушною пропозицію О. В. Сергійко 

віднести їх до складу учасників господарських відносин [5, с. 175]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши ГК 

Україні пропонуємо розуміти під поняттям «учасники відносин у сфері 

господарювання» суб‘єктів господарського права, які наділені правами та 

обов‘язками для здійснення господарської діяльності та /або управління нею. 

Поняття «учасники відносин у сфері господарювання» та «суб‘єкти 

господарювання»  співвідносяться як загальне та часткове. 

З метою удосконалення господарсько-правового регулювання учасників 

господарських відносин необхідно: 1) внести зміни до п. 2 ч. 2 ст. 55 ГК 

України у частині термінології, а саме замінити речення «громадяни України, 

іноземці, особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та 

зареєстровані відповідно до закону як підприємці» на «фізичні особи-

підприємці»; 2) доповнити ст. 2 ГК України такими учасниками як: 

відокремлені підрозділи господарських організацій; держава та територіальна 

громада; іноземці та особи без громадянства, які виступають засновниками 

суб‘єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності; 3) виключити зі складу учасників 

господарських відносин споживачів-фізичних осіб. 

Перспективою подальшого наукового дослідження є з‘ясування 

можливості набуття статусу учасника господарських відносин іншими 

суб‘єктами, які здійснюють та/або організовують господарську діяльність і 

виступають у господарському обороті від власного імені. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІЦІЇ З ПРАЦІВНИКАМИ ЗМІ 

У статті автор аналізує чинне правове поле, що регламентує засади 

комунікації поліції з працівниками засобів масової інформації, розглядає правові 

підстави отримання інформації журналістами та випадки обмеження такого 

права. За результатами дослідження робляться висновки напрямів 

вдосконалення чинного законодавства у сфері комунікації поліції з 

працівниками засобів масової інформації.    

Ключові слова: інформація, комунікація, засоби масової інформації, 

законодавства, інформація з обмеженим доступом.  

 Постановка проблеми. Справжня реалізація положення ст.1 Конституції 

України щодо відповідності характеристиці правової держави, вимагає такої 

трансформації системи правоохоронних органів, якій будуть повністю довіряти 

громадяни [1]. Для реалізації даної мети, кожен правоохоронець, в тому числі, 

поліцейський повинен володіти ефективними навичками спілкування з 

громадянами, а особливо з представниками ЗМІ. Разом з тим, непоодинокими 

фактами є ігнорування поліцією громадського запиту в особі діяльності 

журналістів щодо прозорості та відкритості роботи цього найчисельнішого 

правоохоронного органу. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань 

комунікації поліції з працівниками ЗМІ присвятили праці такі вітчизняні та 

зарубіжні науковці, як О. В. Беца, І. В. Ващенко, Л. Вовенарг,                                       

https://orcid.org/0000-0003-0298-0033
https://publons.com/researcher/2222518/vasiliy-pankevich/
https://orcid.org/0000-0001-5272-982X
https://publons.com/researcher/1975265/
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І. С. Войцехівська, А. А. Гусейнов, Н. П. Довгань, А. А. Івін, В. М. Кукушин,  

Л. М. Коновалов, О. М. Корнєв, В. С. Малахов, О. Л. Націєвський,                                

О. О. Небрат, В. Н. Панферов, Б. Д. Паригін, Я. В. Подоляк, Ю. А. Полетухін,                 

І. Риданов, В. І. Ряшко, Л. Д. Столяренко, Ф. І. Хміль, Ю. А. Шрейдер,                       

Р. В. Шрейдер та інші. Разом з тим, питання правових засад комунікації поліції 

з працівниками ЗМІ досліджено недостатньо, хоча має як теоретичну, так і 

практичну необхідність.  

 Мета статті. Метою статті є наукове дослідження проблеми правових 

засад комунікації поліції з працівниками ЗМІ в аспекті права журналістів на 

інформацію та обмеження щодо її отримання у випадку, якщо вона стосується 

приватного життя. 

Виклад основного матеріалу. Інформація є життєво важливим 

цивілізаційним феноменом нашої планети. Будь-яка жива істота отримує 

інформацію протягом свого існування та використовує її в процесі своєї 

життєдіяльності. Людство визнало право на інформаціє одним з природних 

прав людини та створило систему правових засобів його захисту. 

Правоохоронна діяльність є різновидом соціальної діяльності, що пов‘язана зі  

створення та використанням величезного обсягу соціально значущої 

інформації, тому комунікація правоохоронних органів із суспільством, в тому 

числі, через такий канал як ЗМІ, є надважливою. 

Таким чином, здійснення комунікації поліції з суспільством та 

представниками ЗМІ є не правом, а обов‘язок цього державного органу. У 

зв‘язку з цим, поліції не повинен боятися вербального контакту з пресою, а 

навпаки, повинен знати як керувати ситуацією та вести розмову, що свідчитиме 

про високий рівень підготовки та впевненість в своїх діях. Тим самим 

відбувається демонстрація відданості принципам чесності та прозорості, на 

яких ґрунтується діяльність цього правоохоронного органу, що, в свою, чергу, 

підвищуватиме рівень довіри. Так, якщо під час виконання своїх службових 

обов'язків до поліцейського підходить працівник ЗМІ зі своїми запитаннями, то 

працівник поліції спочатку повинен повідомити своє ПІБ та посаду, а потім 
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перевірити посвідчення журналіста, яке йому видається або редакцією засобу 

масової інформації (друкованого, теле-, радіо, інформаційного агентства тощо), 

або професійним об'єднанням журналістів (Національною спілкою журналістів 

України, Незалежна медіа-профспілка тощо), а також візуально оглянути 

наявність опізнавальних знаків журналіста (бейдж, знак каналу тощо). Після 

цього, працівник поліції повинен надати вичерпні відповіді на всі запитання, 

які цікавлять представника ЗМІ. При цьому, співробітник поліції повинен 

спокійно та ввічливо відповідати на запитання, пов‘язані зі службовою 

діяльністю. Якщо інформація, про яку запитує представник ЗМІ, не входить до 

компетенції працівника поліції або є такою, що обмежена у доступі, то останній 

повинен порадити журналісту звернутися на гарячу лінію, в прес-службу, а 

також може надати контактну інформації особи, яка може детально відповісти 

на запитання представника ЗМІ. Таким чином, за наслідками звернення 

працівника ЗМІ до поліцейського має відбутися діалогічне спілкування, 

передбачає ставлення до іншої людини як до цінності, неповторної 

індивідуальності [2, с.23]. 

Співробітник поліції повинен надавати  інформацію згідно зі статтею 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», де під публічною 

інформацією розуміється відображена та задокументована будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом [3]. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених 

законом. Якщо якимось нормативно-правовим актом було встановлено 

обмеження на збір інформації, то працівник поліції повинен повідомити 

представника ЗМІ про це та зазначити відповідний нормативно-правовий акт. 

Також, працівник поліції повинен надати журналісту контактну інформації 

особи, яка зможе більш детально проінформувати працівника ЗМІ.  

У випадку, коли представники ЗМІ підходять до поліцейського, який 

працює на місці події, то останній повинен коротко надати тільки публічну 
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інформацію про обставини даної події та домовитися про співпрацю з 

представниками ЗМІ. Якщо журналіст не хоче співпрацювати та заважає в 

будь-який спосіб виконанню обов‘язків поліцейського (фізично намагається 

заважати патрульному, накидається на постраждалих, потерпілих очевидців 

події, тощо), співробітник поліції повинен використати навички вербальної 

самооборони для того, щоб провести деескалацію конфлікту. У випадку, коли 

представник ЗМІ почне застосовувати фізичну силу, то поліцейський повинен 

вивести його за межі місця подій (за обмежуючу стрічку, службові автомобілі 

тощо). З метою документування протиправних дій працівника ЗМІ 

поліцейський має право використати службову нагрудну камеру як фіксацію 

доказів непрофесійної/неетичної поведінки журналіста, яка заважала 

поліцейському виконувати свої обов'язки. 

У статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

розміщена інформація, яку співробітник поліції не повинен надавати 

представникам ЗМІ: 

1) конфіденційна інформація (адреси, телефони та інша контактна 

інформація громадян та співробітників поліції); 

2) таємна інформація – інформація, що є слідчою або державною 

таємницею, і яка стосується національної безпеки, економічного устрою, прав 

людини; 

3) службова інформація:  

а) міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять 

внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 

якщо вони напряму пов'язані з розробкою діяльності установи або здійсненням 

контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом 

прийняття рішень і передують публічному обговоренню та / або прийняттю 

рішень; 

б) зібрана під час оперативно-розвідувальної та контррозвідувальної 

діяльності, пов‘язана з обороною країни, яка являється державною таємницею.  

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, 

присвоюється гриф "для службового користування". Перелік відомостей, що 

становлять службову інформацію, що складається органами державної влади, 
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органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, 

у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмежений 

у доступі [3]. 

Журналіст має право вести фото/відео зйомку поліцейського та його 

посвідчення, але працівник поліції може попросити не показувати його обличчя 

та обличчя потерпілих, посилаючись при цьому на Кодекс етики українського 

журналіста [4]. Права та обов'язки журналіста поширюються на зарубіжних 

журналістів, що працюють в Україні. До журналістів прирівнюються кіно- і 

телеоператори, режисери та інші працівники засобів масової інформації, якщо 

вони входять до складу творчих груп. 

 Працівнику поліції слід пам‘ятати про зміст ст. 171 Кримінального 

кодексу України, що встановлює кримінальну відповідальність за 

перешкоджання журналістській діяльності [5]. Так, працівник поліції не 

повинен закривати камеру руками або вступати у фізичне протистояння з 

представником ЗМІ. Службова діяльність журналіста не може бути підставою 

для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, 

підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у 

своїй роботі. 

У своїй практичній діяльності мас-медіа найчастіше можуть стикатися з 

необхідністю взаємодії з поліцією під час висвітлення масових громадських 

заходів, як протестних (наприклад, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань 

тощо), так і святкових (наприклад, святкувань державних свят), а також певних 

надзвичайних подій (аварій, катастроф, стихійних лих тощо). Слід розуміти, що 

під час масового заходу поліція і представники мас-медіа мають різні завдання 

та інтереси: поліція має на меті забезпечити безпеку присутніх на місці 

масового заходу, не допустити заворушень, журналісти – дізнатися цікаві 

подробиці події та донести інформацію суспільству.  

Водночас на практиці важливо, щоб відбувалось розумне узгодження 

відповідних інтересів, яке дозволило б не перешкоджати виконанню 

професійних обов‘язків обох сторін. Крім того, співпраця поліції та мас-медіа 

важлива для отримання і поширення останніми достовірної інформації з 
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офіційних, а не альтернативних (чутки, коментарі сторонніх осіб тощо) джерел. 

У той же час, і поліцейським, і представникам мас-медіа необхідно ретельно 

визначати обсяг інформації, що повідомляється, для того, щоб надати 

відомості, які мають суспільний інтерес, і не оприлюднити те, що може 

перешкодити розкриттю злочину, порушити презумпцію невинуватості, 

заподіяти людині шкоду у зв‘язку із повідомленням обставин її приватного 

(особистого) життя. Тому спілкуючись з уповноваженим представником поліції 

або надсилаючи до органів поліції запит на доступ до публічної інформації, 

важливо враховувати, що отримана інформація може бути неповною, оскільки 

розпорядник інформації уникатиме порушення Кримінального процесуального 

кодексу України, зокрема, таких положень як : 

 презумпція невинуватості особи (стаття 17); 

 заборона втручання у приватне (особисте) життя особи (в тому числі, 

порушення таємниці стану здоров‘я, права на поширення фото, відео тощо) 

(стаття 15); 

 заборона розголошення таємниці досудового слідства (стаття 222) [6]. 

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 

Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового 

розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати 

такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей 

досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, 

встановлену законом.  

Представникам ЗМІ слід розуміти, що передчасне і неконтрольоване 

розголошення даних досудового розслідування може не тільки вплинути на 

його хід, завдати шкоди повноті й об'єктивності встановлення обставин 

кримінального правопорушення, а й інтересам потерпілого, підозрюваного й 

інших учасників кримінального провадження. Лише слідчий, прокурор як 

уповноважені на проведення досудового розслідування особи визначають зміст 

та обсяг даних досудового розслідування, які можуть бути оприлюднені і стати 
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відомими певному або невизначеному колу осіб, зокрема, іншим учасникам 

кримінального провадження. Слідчий попереджає осіб, яким стали відомі 

відомості досудового розслідування, у зв‘язку з участю у ньому, про їх 

обов‘язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Відомості, що 

розкривають обставини приватного життя учасників кримінального 

судочинства, можуть бути розкриті журналістами не лише за дозволом 

слідчого, прокурора, а й тільки після попереднього узгодження з особами, чиї 

обставини приватного життя можуть стати відомими стороннім особам. В таких 

випадках згода учасника кримінального провадження на розголошення 

відомостей про його приватне життя повинна мати вираз у письмовій формі і 

додаватися до матеріалів провадження.  

Попередження слідчим, прокурором осіб, яким стали відомі відомості 

досудового розслідування у зв'язку з участю в ньому, про нерозголошення 

таких відомостей без його дозволу здійснюється шляхом відбирання 

письмового зобов'язання у формі підписки з роз'ясненням відповідальності, що 

може настати за незаконне розголошення відомостей, яка долучається до 

матеріалів кримінального провадження. Підписку про нерозголошення 

відомостей досудового розслідування слідчий, прокурор може відібрати від 

будь-якої особи, незалежно від процесуального статусу, ролі як учасника 

слідчої (розшукової) дії, джерела чи способу отримання ними даних про 

досудове розслідування.  

Також на обсяг інформації, яку представники правоохоронних органів 

можуть повідомити мас-медіа, впливають положення статті 296 Цивільного 

кодексу України, яка встановлює правила використання імені особи [7]. Так, 

відповідно до цієї правової норми ім'я фізичної особи, яка затримана, 

підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, 

або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути 

використане (обнародуване) лише в разі набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про 



84 

адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом. 

Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його 

згодою. Ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя 

сторін, може бути використане іншими особами лише за його згодою. Водночас 

використання початкової літери прізвища фізичної особи у мас-медіа не є 

порушенням її права.  

 Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи підсумок, 

слід відзначити, що правове поле України у питанні отримання інформації 

засобами масової інформації про діяльність поліції виглядає дещо 

несистематичним та неузгодженим. З однієї сторони, значна кількість норм, в 

тому числі, конституційних закріплює право громадян країни безпосередньо 

або через засоби масової інформації знайомитися зі значним обсягом 

інформації, що створюється в результаті діяльності поліції. З іншої сторони, 

існує ряд законодавчих заборон на розповсюдження певної частини інформації, 

що пов‘язана з діяльністю поліції. При цьому, визначення не тільки обсягу, а, 

іноді, і виду інформації, що не підлягає розповсюдженню, віддано на відкуп 

самим правоохоронним органам, що може містити ознаки зловживання правом. 

 Крім цього, відсутня чітка законодавча грань у питанні обмеження 

отримання інформації щодо способу особистого життя, поведінки в побуті, 

дотримання права на власне зображення та ін. власне поліцейських. Зазначена 

ситуація призводить до виникнення конфліктних ситуацій у кримінально-

правовій площині (одночасне подання правоохоронцем заяви про вчинення 

журналістом злочину у вигляді порушення недоторканності приватного життя, 

та звернення журналіста із заявою про перешкоджання журналістській 

діяльності). Також не врегламентовано на законодавчому рівні питання фото-

відеофіксації обличчя правоохоронця та його документів під час здійснення 

правоохоронних функцій. У зв‘язку з чим, пропонується у Законі України «Про 

Національну поліцію» закріпити відповідні положення, що чітко передбачали 
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права та обов‘язків працівників поліції у сфері надання інформації, яка 

створюється в процесі правоохоронної діяльності, а також можливість або 

неможливість фото-відеофіксації з подальшим відкритим розповсюдженням 

способу особистого життя правоохоронця, його зображення та документів. 
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СОЮЗУ  

У статті проаналізовано українське законодавство у сфері зовнішньої 

торгівлі. Досліджено основні зобов‟язання які взяла на себе наша держава в 

рамках підписання Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу. 

Визначено напрями в яких Україна повинна реформувати своє законодавство в 

рамках взятих на себе зобов‟язань. Обґрунтовано позитивні перспективи 

нашої держави у разі успішної гармонізації нашого законодавства з 

законодавством Євросоюзу. Досліджено перспективи динамічного входження 

українських виробників на внутрішній ринок західних країн.  Проаналізовано 

труднощі які стоять на шляху України у реформуванні українського 

законодавства. Зроблено висновки в рамках яких окреслено актуальні завдання 

для українських законодавців.   

Ключові слова: Європейський Союз, гармонізація українського законодавства, 

зовнішня торгівля, технічне регулювання, сертифікація. 

 Постановка проблеми. Сьогодні Україна активно проводить 

євроінтеграційну політику. Це виражається в гармонізації українського 

законодавства із закодавством Європейського Союзу у різноманітних галузях 

функціонування держави. Підписання Угоди про асоціацію України і 

Європейського Союзу (далі – УА) стало поворотним моментом у зближенні 

нашої країни з країнами-членами Євросоюзу. На шляху до імплементації УА на 

законодавця покладено багато роботи. Зокрема і щодо гармонізації 

українського законодавства у сфері зовнішньої торгівлі із законодавством 

Євросоюзу. Детальне дослідження і наукове обгрунтування реформування 

правового регулювання у зазначній сфері особливо актуальне зважаючи на 

масштаби та значення поставленої задачі.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти гармонізації 

українського законодавства у сфері зовнішньої  торгівлі із законодавством 

Європейського Союзу досліджувала низка науковців, серед яких: В. Андрійчук, 

І. Бураковський, Я. Костюченко, В. Муравйова, І. Березовська, Т. Комарова,              

Р. Петрова, В. Савченко, К. Смирнова та багато інших. Однак жодна з наукових 

праць зазначених авторів не є комплексною і не розкриває повністю змісту 

питання імплементації норм Євросоюзу у сфері зовнішньої торгівлі в 

українське законодавство.  

Мета статті полягає в визначені способів гармонізації українського 

законодавства у сфері зовнішньої торгівлі із законодавством Європейського 

Союзу.   

Виклад основного матеріалу. Політика європейської інтеграції є 

складним і комплексним завданням у сфері забезпечення функціонування 

державного управління. Успішна організація управління євроінтеграційними 

процесами залежить від побудови певної системи управління та вироблення 

ефективних механізмів функціонування цієї системи. Для успішного руху в 

напрямі членства України в ЄС нині потрібна централізація відповідальності за 

євроінтеграцію [1, c. 354].   

У Брюсселі 27 червня 2015 року було підписано економічну частину Угоди 

про асоціацію (власне зону вільної торгівлі) між Україною та Європейським 

Союзом, що завершило її узгодження у цілому. 16 вересня 2015 року 

Європейський Парламент синхронно з Верховною Радою України ратифікували 

документ. Нагадаємо, що церемонія підписання політичної частини угоди 

відбулася 21 березня 2014 року і вона складається з Преамбули, Статті 1 та 

розділів I, II і VII [2, c. 25]. 

У 2016 році розпочалася певна робота щодо реалізації положень Угоди в 

нашій державі. Кабінет Міністрів України 18 лютого схвалив план заходів з 

імплементації розділу IV «Торгівля та питання, пов‘язані з торгівлею». 

Фактично йдеться про деталізацію завдань у таких сферах, як тарифна 

лібералізація, технічне регулювання, державні закупівлі, санітарні та 

фітосанітарні заходи, інтелектуальна власність, митні питання та сприяння 

торгівлі, лібералізація торгівлі послугами, конкурентна політика [2, c. 26]. 
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Надзвичайно  широкомасштабний характер Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, яка охоплює своїм регулюванням широке коло правовідносин 

у різних галузях та сферах суспільного життя, вимагає запровадження 

особливого організаційного механізму. Визначено, що в Україні функціонує 

досить розгалужена система органів влади, що реалізують дану політику. З 

метою заохочення України в досягненні цих далекосяжних цілей Угода про 

асоціацію містить положення про зближення законодавства (англ. 

«approximation clause») і так звані «умовні застереження» (англ. «conditionality 

clause») [3]. «Умовні застереження» широко використовуються в угодах між ЄС 

та іншими країнами. Ці застереження можуть передбачати доступ України до 

свобод внутрішнього ринку ЄС. Ці положення зовнішніх угод ЄС 

встановлюють особливі цілі (наприклад, надання безвізового режиму, статусу 

країни – кандидата на приєднання до ЄС), досягнення яких залежить від певних 

дій сторони угоди (таких як усунення торговельних бар‘єрів та 

антиконкурентної практики) або ефективного функціонування стандартів 

демократії та ринкової економіки (таких як вільні та справедливі вибори і 

подолання корупції) [1, c. 355-356]. 

Реальна лібералізація зовнішньоторговельних відносин між Україною та 

ЄС, відповідно до Угоди про ЗВТ, відбуватиметься з переважанням рівня 

торговельного захисту зі сторони Євросоюзу. Це пояснюється виваженою 

тарифною політикою європейських партнерів щодо захисту вразливих галузей 

їх економіки і зведе до мінімуму можливість врахування вітчизняних 

економічних інтересів у співпраці на внутрішніх ринках та на європейському 

континенті [4, с. 9–11]. 

Наближення законодавства України до норм ЄС сприятиме входженню на 

внутрішній ринок західних країн. Для нашої держави це тим більш важливо в 

умовах різкої переорієнтації із ринків збуту Російської Федерації на ринки 

Європейського Союзу і третіх держав [5, с. 58]. 

У межах відповідних положень Угоди Україна і країни ЄС вирішили 

посилювати технічне співробітництво завдяки удосконаленню наших 

нормативно-правових актів, покращення інституціонального забезпечення 

(метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, оцінки відповідності і 

ринкового нагляду) [6]. 
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Після введення в дію Закону України «Про стандартизацію» [7] та у 

зв‘язку зі вступом у силу Угоди про асоціацію доцільним є аналіз основних 

змін у національній системі технічного регулювання. З початку 2016 року на 

території нашої держави замість національних впроваджуються європейські 

стандарти (євронорми). Також прийнято рішення про скасування Україною дії 

міждержавних стандартів серії ГОСТ [8]. 

Закон України «Про стандартизацію» включає європейські основи 

розвитку галузей. Так, для уникнення дублювання ліквідовано поняття 

«галузева спеціалізація». До речі, такого поняття у країнах ЄС немає. 

Відбуваються зміни й у вітчизняному інституціональному середовищі. У 

країнах ЄС національними органами зі стандартизації є приватні структури. В 

Україні обмежилися напівкроком – згідно з зазначеними Законом та 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України функції національного органу 

виконує ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації на якості» (УкрНДНЦ) [2, c. 30]. 

Залишається важливим підписання Угоди про взаємне визнання Україною 

та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію, що надасть 

можливість: - взаємного визнання промислової продукції такою, що відповідає 

вимогам, згідно з якими вона законно перебуває на ринку однієї зі сторін; - 

вільного просування на внутрішньому ринку ЄС без додаткових процедур 

оцінки відповідності; - ідентичності вимог українських технічних регламентів 

щодо продукції вимогам відповідних директив ЄС; - отримання вітчизняними 

виробниками права нанесення європейського знаку відповідності [2, c. 30]. 

Гармонізація стандартів надасть змогу національним виробникам 

підвищити якість товарів у частині відповідності європейським вимогам, 

забезпечити модернізацію виробничих процесів. Проте потрібно пам‘ятати, що 

формально проведена гармонізація призведе до значних проблем у 

використанні законодавчих актів ЄС. Також вітчизняним виробникам слід 

враховувати можливість посиленої конкуренції імпортерів [5, с. 60–62]. 

Політично Угода про асоціацію між Україною та ЄС, а також Порядок 

денний асоціації сприяють подальшій політичній асоціації та економічній 
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інтеграції України до ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного 

співробітництва між сторонами, завдяки якому ці основні завдання можуть 

бути реалізовані. Здебільшого вони слугують: консолідації демократичних 

реформ, реформуванню судової системи, повазі до верховенства права та прав 

людини, прозорості та демократичній відповідальності, боротьбі з корупцією, а 

також збільшенню участі громадян у публічному прийнятті рішень в Україні [1, 

c. 356]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Сьогодні Україна 

перебуває у активній стадії гармонізації національного законодавства у сфері 

зовнішньої торгівлі із законодавством Європейського Союзу. Укладена УА є 

дорожньою картою для цього. У зазначеній угоді містяться критерії та вимоги 

виконати які зобов‘язалась Україна. Одним з найнагальніших завдань, що 

стоять перед нашою державою є приведення процесу сертифікації виробництва 

різних видів продукції у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Цей 

крок дозволить українським виробникам вільно просуватись на внутрішньому 

ринку Євросоюзу без додаткових процедур оцінки відповідності, що суттєво 

покращить імпортний потенціал нашої держави. Окрім зазначених переваг 

гармонізація стандартів також призведе до підвищення якості української 

продукції та призведе до модернізації виробничих процесів.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПРОВОДУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ 

У статті розглянуто напрями роботи з іноземними студентами у закладах 

вищої освіти України. Визначено, що національне нормативно-правове 

забезпечення має основу для проведення подальших дій модернізаційного 

характеру, спираючись на позитивний закордонний досвід. Окреслено 

важливість використання внутрішньої та зовнішньої спрямованості при 

супроводі іноземних студентів. 

Ключові слова: нормативно-правова база, соціально-педагогічний супровід, 

іноземний студент, акультурація, модернізація. 

Постановка проблеми. Історична основа створення повноцінної системи 

соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів в університетах та 

коледжах Сполучених Штатів Америки, а також принципи її сучасного 
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розвитку, що враховують відповідні соціальні зміни, дозволяють 

екстраполювати цей досвід на реалії українських ЗВО. Так, перш за все, 

необхідно відзначити, що будь-яка система, діяльність в рамках якої 

безпосередньо впливає на внутрішньодержавні процеси (в даному випадку – 

процеси адаптації та освіти), повинна регулюватися відповідними 

нормативними актами, що дозволять запобігти розбалансуванню всієї системи. 

Не зважаючи на те, що заклади освіти повинні залишатися вільними у виборі 

способу проведення адаптаційно-освітнього процесу з іноземними студентами, 

важливим є створення необхідної законодавчої бази, яка буде сприяти 

регулюванню системи супроводу. Отже, ґрунтуючись на основних 

законодавчих положеннях, ЗВО можуть розробляти власні підготовчі програми 

і посібники, як теоретичного, так і практичного спрямування, залежно від 

кількості іноземних студентів (що впливає на рівень прямої (для іноземних 

студентів) і зворотної (для студентів приймаючої країни) адаптації), регіонів, з 

яких студенти прибули (чинник має безпосередній вплив на вибір методу 

культурної підготовки, тому що в такому випадку необхідно враховувати 

культурні особливості тих чи інших країн) тощо. Тому, одним з головних 

елементів системи соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів 

виділяємо нормативно-правовий.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо говорити щодо 

наявності регулюючих законодавчих норм міжнародного освітнього 

співробітництва в закладах освіти України та перспектив подальшого розвитку 

законодавчої бази, необхідно відзначити, що більшість центрів підготовки 

іноземних студентів керуються відповідною нормативно-правовою базою, яка 

включає в себе Наказ МОН «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства» [2]; Закони України «Про 

закордонних українців» [4], «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» [8], «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» [3]; Постанови кабінету міністрів України «Про 

затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїду 

через її територію» [7], «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та 

Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, 
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повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове 

проживання» [5], «Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність» [6], «Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту» [1]. 

Таким чином, Українське законодавство певним чином регулює діяльність 

академічного обміну, підготовки іноземних студентів тощо. Наприклад, Закони 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», мають 

певну схожість з американською ініціативою імміграційних законів. Крім того, 

наведені законодавчі акти України підтримують академічну мобільність, чому, 

наприклад, були присвячені Акт взаємного культурного та освітнього обміну 

1961 року (Закон Фулбрайта) або Закон про інформацію та освітній обмін 

(закон Сміта-Мундта 1948 року) у США. Однак, необхідно зазначити, що 

названі ініціативи є здебільшого поверхневими і не можуть називатися 

спеціалізовано-спрямованими, що призводить до їх впливу тільки на певні 

процеси академічного обміну або підтримки іноземних студентів, однак, 

важливою є саме наявність законодавчих норм, які б впливали саме на процес 

адаптації іноземних студентів, їх підготовки, регулювали базові принципи та 

вимоги до акультураційного процесу з одночасним визначенням базових 

понять, таких як культура, соціальність, соціальне взаєморозуміння, іноземний 

студент, інтернаціоналізація, самоефективність, інкультурація, акультурація, 

інтеграція, асиміляція, культурна маргінальність, коригування, адаптація, 

культурний шок, соціальна децентралізація, соціально-педагогічний супровід 

тощо, що дозволить, в кінцевому підсумку, визначити як для освітніх установ, 

так і для дослідників даної проблеми, сутність понятійного апарату. Такого 

роду визначення нададуть можливість розробок програм підготовки, що будуть 

створюватися з використанням термінологічного аспекту та дозволять 

уникнути розуміння акультурації та інкультурації, адаптації та коригування у 

якості ідентичних процесів, а отже, підвищать ефективність підготовчих 

програм, тому що правильне визначення досліджуваної проблеми 

безпосередньо впливає на правильність кінцевих висновків, а значить і 

отриманого результату.  
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Таким чином, недостатній рівень розгалуженості нормативно-правової 

бази України дозволяє нам сформулювати мету нашого дослідження, а саме: 

дослідити перспективні напрями розвитку українського нормативно-правового 

забезпечення соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів. 

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що система супроводу 

іноземних студентів може мати як внутрішню (сприяє розвитку системи 

всередині певної держави), так і зовнішню (визначає роботу з іноземними 

студентами в інших країнах) спрямованість. Так, внутрішній розвиток 

супроводу, крім організаційного та систематизуючого весь процес 

законодавства, повинен включати регулюючі ініціативи, спрямовані саме на 

педагогічний компонент, який представлений у даному процесі, головним 

чином, освітнім напрямом, визначеним нами в якості акультураційної тріади, 

одним з компонентів якої є лінгвістична підготовка студентів. Слід зазначити, 

що ЗВО повинні володіти правом самостійного вибору освітньої та 

адаптаційної діяльності з іноземними студентами, однак, основні принципи, що 

регулюють підготовку і, головне, цілі, що повинні бути досягнуті завдяки 

такого роду підготовці мають бути визначені у відповідній законодавчій базі. 

Прикладом таких ініціатив може бути прийнятий у США у 1966 році 

Міжнародний освітній акт, ґрунтуючись на положеннях якого можливо 

окреслити аспекти, які повинні визначатися таким законом або положенням. 

Так, перш за все, підготовчі програми навчальних закладів по роботі з 

іноземними студентами не повинні бути статичними; зміни, які відбуваються в 

соціумі вимагають модернізації підготовчого процесу; особистість іноземного 

студента повинна розвиватися не тільки при наданні можливості отримання 

знань теоретичного характеру, але і під час практичного формування умінь, що 

не тільки дозволять проводити академічну та соціальну діяльність, а й отримати 

необхідні вміння для подальшого професійного розвитку, що свідчить про 

необхідність формування не тільки адаптаційно-, але і професійно-спрямованих 

компетенцій; впровадження в підготовчі програми інноваційних методик для 

більш ефективного проведення адаптаційних дій. 

У свою чергу, ґрунтуючись на американському досвіді формування та 
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розвитку системи соціально-педагогічного супроводу, необхідно відзначити 

важливість ініціативи щодо направлення певного рівня зусиль даної системи на 

міжнародний, іншими словами, зовнішній рівень. Так, при наявності досить 

розвиненої внутрішньою адаптаційної системи, виникає можливість залучення 

нових студентів для навчання до країни шляхом впливу в освітніх та 

соціокультурних системах інших країн. Наприклад, Акт іноземної підтримки, 

прийнятий у США в 1961 році, дозволив упорядкувати, в тому числі, надання 

допомоги гуманітарно-освітнього характеру. Тому, якщо говорити про 

перспективи розвитку української системи роботи з іноземними студентами, 

необхідно розуміти важливість активної міжнародної роботи з потенційними 

учасниками освітнього процесу. Необхідно зазначити, що певним чином наша 

країна робить спроби розвитку міжнародної системи підтримки. Так, до цього 

напрямку можна віднести міжнародні освітні обміни як студентами, так і 

викладачами (що сприяє формуванню у останніх необхідних практичних 

навичок роботи з представниками різних культурних груп), що проводяться 

спільно з іноземними навчальними закладами; конференції; круглі столи (як у 

форматі очному, так і дистанційному) тощо. Однак, саме прийняття відповідної 

регулюючої законодавчої бази, яка б визначала принципи міжнародних 

відносин між навчальними закладами, може сприяти повноцінному включенню 

даного процесу в систему соціально-педагогічного супроводу країни у якості 

повноцінного компоненту освітньої діяльності, а не як ініціативи окремих 

закладів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

нормативно-правовий елемент системи соціально-педагогічного супроводу 

іноземних студентів сприяє формуванню її бази, без наявності якої неможливий 

повноцінний розвиток інших елементів. На підставі висновків, до яких ми 

прийшли за результатами дослідження, рівень законодавчої бази України, 

спрямованої на роботу з іноземними студентами, може бути охарактеризований 

як достатній для проведення такого роду діяльності. Однак, у зв'язку з тим, що 

будь-яка система може бути модернізована з урахуванням закордонного 

досвіду, можемо виділити перспективи подальшого розвитку нормативно-

правової бази, а саме: 
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- розробка та прийняття законодавчих ініціатив, спрямованих на 

закріплення загальних параметрів підготовчих програм для роботи з 

іноземними студентами (із збереженням самостійності навчальних закладів у 

визначенні методів, які можуть застосовуватися під час адаптаційного 

процесу); 

- розвиток законодавчої бази у сфері надання підтримки іноземним 

студентам в міжнародному аспекті (що має включати не тільки проведення 

інформаційно-ознайомчої, але і практичної діяльності зі студентами). 

Подальші дослідження відповідності національної нормативно-правової 

бази з адаптаційної підготовки іноземних студентів можуть бути спрямовані на 

визначення наявності достатньої правової основи для створення 

загальнонаціонального адаптаційного центру з координації та управління 

системою соціально-педагогічного супроводу у закладах вищої освіти. 
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 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ СТАН, ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті розглянуто основні поняття інформаційної безпеки держави, 

особливості впливу процесів глобалізації на інформатизацію суспільства в 

сучасних умовах. Проаналізовано інструментальні, концептуальні основи та 

практичні аспекти інформаційної безпеки України в контексті  «гібридної 

війни» проти неї з боку Російської Федерації. Показано, що керівництво 

Російської Федерації з метою реалізувати ідею відродження СРСР та 

переформатувати систему міжнародних відносин, у якій би Росія мала 

статус наддержави, вдалась до вдосконалення ідеології, способів і 

інструментів інформаційно-пропагандистського впливу РФ на колишні 

республіки Радянського Союзу, в першу чергу Україну, оскільки саме вона стала 

лінією зіткнення демократичних і авторитарних цінностей. Це вимагає  

розробки адекватних заходів з боку урядових структур України з метою 

забезпечення її інформаційної безпеки.  

https://www.kmu.gov.ua/npas/248409199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2017-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
https://orcid.org/0000-0002-2335-2215
https://publons.com/researcher/2222649/mykola-mvs-stopchak/
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інформаційні комунікації.  

 Постановка проблеми. Характеризуючи цивілізаційний поступ людства 

на сучасному етапі, науковці як його ключову тенденцію виділяють 

глобалізацію. Найважливіші її ознаки – зростання інтегративних процесів у 

світовій економіці, уніфікація політико-правових норм і «розмивання» 

державних кордонів, посилення ролі наднаціональних організацій, 

транснаціоналізація соціального та культурно-ідеологічного життя [1, с. 10]. 

Надзвичайно важливу роль у прискоренні процесів глобалізації, їх 

інтенсифікації відіграє повсюдне розгортання новітніх інформаційно-

комунікативних систем. Вони мають великі технологічні можливості, 

справляють значний вплив на політику, господарсько-економічне життя, 

духовно-ідеологічну сферу, створюють широкі можливості для міжнародної 

співпраці. Разом з тим, сучасні інформаційні технології в умовах глобальної 

інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції нерідко використовуються як 

дієва зброя, яка дає змогу державам реалізувати власні інтереси без 

застосування воєнної сили, послабити безпеку конкурентної держави, особливо 

в умовах, коли остання не має дієвої системи захисту від негативних 

інформаційних впливів. Тому в сучасних умовах інформаційна складова 

набуває дедалі більшої ваги і стає одним із найважливіших елементів 

забезпечення національної безпеки. Роль цієї складової особливо посилюється в 

умовах, коли протиборство між державами набуває характеру збройного 

протистояння – війни. Це розуміли люди ще у стародавні часи. Великий 

китайський стратег і мислитель VІ–V ст. до н. е. Сунь-Цзи у своєму відомому 

трактаті «Мистецтво війни» зазначав, що, готуючись до військової кампанії, 

потрібно чітко вибудувати її стратегію. При цьому він наголошував, що одним 

з важливих інструментів реалізації стратегії є інформація про супротивника, 

його сильні і слабкі сторони, задуми: «Оцінюючи супротивника, пізнають його 

план із його позитивами та його хибами» [2, c. 56]. Найвищим проявом 
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військового мистецтва полководця Сунь-Цзи вважав досягнення перемоги без 

застосування військової сили: «Ось чому сто разів зітнутися і сто разів 

перемогти – це не найкраще з найкращого; найкраще з найкращого — 

підкорити чужу армію, не стинаючись» [2, c. 24].  

 На значній ролі інформації у житті суспільства в контексті національної 

безпеки наголошував відомий вчений, перший президент Української Академії 

наук В. Вернадський. Він наголошував, що інформація може не лише сприяти 

соціальному поступу держави, а й бути використана із злими намірами, 

зокрема, для підготовки та ведення війн, що несуть величезні втрати людству. 

Свідченням цього, на його думку, була Перша світова війна, яку він називав 

«світовою бійнею», яка призвела «безглуздої загибелі більше десяти мільйонів 

людей». Вчений також звертав увагу на небезпеку пропаганди фашизму та 

мілітаризму, які посилились в Італії, Німеччині, Японії у 20-30-х рр. ХХ ст., 

попереджав, що це може призвести до нової світової війни [3, с. 246]. 

 В сучасних умовах для України проблема інформаційної безпеки набуває 

особливої гостроти. Це пов‘язано з агресивною політикою Російської Федерації 

щодо України. Фактично Україна перебуває сьогодні у стані війни з Росією, 

причому ця війна носить гібридний характер. Сучасні дослідники визначають   

гібридну війну як комбінацією традиційних та нетрадиційних методів ведення 

війни, які включають використання сил спеціального призначення, 

нерегулярних збройних формувань, підтримку внутрішніх заворушень та 

сепаратистських рухів, інформаційну війну та пропаганду, дипломатичні 

заходи, кібератаки, економічний тиск [4]. Причини інформаційної, і не лише 

інформаційної війни Російської Федерації проти України зрозумілі. Росія 

прагне взяти реванш за розпад Радянського Союзу, намагається за будь-яку 

ціну утримати Україну в зоні своїх стратегічних інтересів, ствердити в 

свідомості росіян міф про В. Путіна, як збирача «російських історичних 

земель», досягти розколу Європейського Союзу, зупинити євроатлантичний 

курс України і створити таким чином у західному напрямі «пояс безпеки» для 

Росії. Ідеологічне обґрунтування гібридно-інформаційної війни проти України 
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підготували теоретики «русского мира» О. Дугін, Є. Холмогоров, В. Сурков, В. 

Герасимов та ін. ще на початку 2000-х років. Зокрема, радник В. Путіна  О. 

Дугін, виступаючи на радіо «Эхо Москвы» у грудні 2004 р., досить негативно 

відгукнувся про цілісність України як держави. «Єдина Україна, –  говорив він, 

– це геополітичний нонсенс... Або вона повинна визначитися в євразійському 

напрямі, куди більшість її цивілізаційних територій тяжіють, або вона повинна 

бути розколота. Єдиної України, орієнтованої, інтегрованої на західну 

європейську цивілізацію, просто не може бути...» [5]. А у 2006 р. О. Дугін 

прямо заговорив про територіальні претензії Росії щодо республік, які   раніше 

входили до складу СРСР: «Велика Росія повинна включати в себе не тільки те, 

що відколюється від пострадянських держав, що не відбулися, які сліпо рвуться 

до НАТО, щоб згинути в атлантизмі та глобалізмі, втративши гідність, 

ідентичність і майбутнє. Велика Росія повинна включати і Молдову, і Грузію, і 

Україну, а не тільки Придністров‘я, Південну Осетію чи Крим» [6]. У свою 

чергу, кремлівський ідеолог Є. Холмогоров у проекті «Реставрація 

майбутнього» запропонував технологію реалізації планів відродження «Великої 

Росії» Це по суті й була ідея гібридної війни, яка поряд гарячою фазою 

боротьби, передбачала потужну інформаційну атаку на противника. «Кордони 

російського народу і як етносу і як нації є дуже рухливими, – писав Є. 

Холмогоров. – У ті епохи, коли гідність росіянина зростає, збільшується 

кількість бажаючих прийняти цю гідність (не лише заради користі, а й цілком 

віддано), в епохи падіння цієї гідності, в епоху самоневпевненості, національне 

поле стискається, як висушена шкіра…Тому, коли будуються проекти 

імперського відродження, необхідно починати з експансії – економічної, 

культурної, популяційної… » [7]. 

 Прийшовши до влади, В. Путін, одразу вдався до практичної реалізації 

ідеї повернення Росії статусу великої держави й протистояння США та НАТО.   

Вже у 2007 р.  на 43-й Мюнхенській конференції з безпеки він виступив з 

тезою, про неприйнятність і неприпустимість однополярного світу, у якому 

домінує одна держава – США. У квітні 2008 р  на саміті НАТО у Бухаресті В. 

Путін по-суті висловився проти можливого євроатлантичного курсу   України, 
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поставив під сумнів її територіальні надбання. «Україна, взагалі, складна дуже 

держава, – говорив Путін. – Україна в тому вигляді, в якому вона сьогодні 

існує, вона була створена за радянських часів; вона отримала території від 

Польщі – після Другої світової війни, від Чехословаччини, від Румунії... від 

Росії величезні території одержала на Сході та на Півдні країни. Це складне 

державне утворення. І якщо ще внести туди натівську проблематику, інші 

проблеми, це взагалі може поставити на грань існування самої державності... 

Крим просто отримано Україною рішенням Політбюро ЦК КПРС. Навіть не 

проведено було державних процедур по передачі цієї території...» [8]. Фактично 

з 2008 р. після того, як РФ почала війну у Грузії, було дано старт й гібридній 

війні  проти України, важливою складовою якої є інформаційна війна. Вона 

передбачає реалізацію стратегії непрямих дій і «мякої сили», об‘єднаних одною 

назвою – «організаційна зброя». Під нею розуміється комплекс інструментів та 

методів досягнення мети без застосування зброї, а за рахунок інформаційних 

важелів впливу. Саме така зброя, на думку В. Путіна, мала допомогти 

реалізувати зовнішньополітичні цілі щодо України – послабити її, повернути до 

сфери впливу Росії. І Росія нею досить інтенсивно користувалась. Як зазначає 

сучасна дослідниця І. Валюшко, росіяни активно підтримували проросійські 

радикальні рухи на території Криму та Донбасу, які діяли ще з початків 

незалежності, а саме: «Інтернаціональний рух Донбасу», «Рух за відродження 

Донбасу», «Слов‘янська партія», «Донбаська Русь», «Донецька республіка», 

«Прорив», «Молода Євразія», «Союз громадян України» та ін. Метою усіх цих 

організацій було посіяти сепаратизм в регіоні [9, с. 77]. Крім того, Росія 

активно діяла і на міжнародній арені. Зокрема, з 2005 року з метою доведення 

російської позиції щодо основних питань зовнішньої політики. почав роботу 

перший російський цілодобовий інформаційний канал зарубіжного мовлення – 

Russia Today. Канал охоплював аудиторію більш ніж у 644 млн. осіб у 100 

країнах світу [9, c. 77–78]. Зрозуміло, що висвітлення подій в Україні в 

російській інтерпретації було нерідко далеким від дійсності. 

 Особливого розмаху інформаційна війна Росії проти України набула  

після Революції гідності 1914 р. Окупувавши Крим, та спровокувавши 
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військовий конфлікт на Сході України, прокремлівські ідеологи взялися 

паплюжити загиблих героїв Небесної сотні, викривлено подавати події на 

Майдані. В самій Росії, а також на Заході вони трактували Революцію Гідності 

як «фашистський заколот», організований за підтримки ворожих до Росії країн,       

що привів в Україні до влади «правих ультра-радикалів», які з ненавистю 

ставляться до всього російського: її історії, мови, культурних традицій, активно 

гноблять росіян в Україні, особливо на Донбасі. Спираючись на ці брехливі 

ідеологеми, російське керівництво взяло на озброєння і почало активно 

пропагувати ідею «Русского мира», складовою частиною якої є захист 

російськомовного населення в Україні, яке нібито потерпає від рук 

націоналістів. Так В. Путін восени 2014 року прямо заявив: «Росія буде 

втручатися в українські справи на тій підставі, що український народ є 

частиною «великого російського миру», українська держава – помилка історії, 

штучно створене «складносурядне державне утворення», а оскільки в Україні 

кровопролиття, громадянська війна, катастрофа, обов‘язок Росії цю ситуацію 

виправити» [10]. Ці ідеї Путіна були в подальшому законодавчо оформлені в 

низці державних документів Російської Федерації, зокрема в Стратегії 

національної безпеки Російської Федерації 2015 та 2016 років. З них, зокрема, 

випливає, що головну загрозу безпеці Росії несе НАТО, яке, наближає свою 

«військову інфраструктуру до російських кордонів», та постмайданівська 

Україна. «Підтримка США і Європейським союзом антиконституційного 

державного перевороту в Україні призвела до глибокого розколу в 

українському суспільстві і виникнення збройного конфлікту. Зміцнення 

ультраправої націоналістичної ідеології, цілеспрямоване формування в 

українського населення образу ворога в особі Росії, неприкрита ставка на 

силове вирішення внутрішньодержавних протиріч, глибока соціально-

економічна криза перетворюють Україну в довгострокове вогнище 

нестабільності в Європі і безпосередньо біля кордонів Росії [11]. Такі висновки 

стали підставою для кремлівських політтехнологів заговорити про потребу у 

невідкладних заходах з метою убезпечити  Росію від негативного впливу 

чергової «кольорової революції» в Україні, серед яких важлива роль 
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відводилась подальшому поширенню ідей «Русского мира». Така думка була 

розвинена у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Російській 

Федерації на 2017–2030 роки, де ставились наступні завдання: створити умови 

для популяризації російської культури і науки за кордоном, в тому числі для 

протидії спробам спотворення і фальсифікації історичних та інших фактів; 

встановити стійкі культурні та освітні зв‘язки із співвітчизниками, які 

проживають за кордоном, іноземними громадянами і особами без 

громадянства, які є носіями російської мови, в тому числі на основі 

інформаційних і комунікаційних технологій [12]. При цьому слід зазначити, що 

і сьогодні вищі керівники Росії не гребують вдаватись до історичних 

фальсифікації, просуваючи ідеї «Русского мира». Так, президент Росії В. Путін 

19 грудня 2019 р. дав велику прес-конференцію, де фактично обґрунтовував 

територіальні претензії до України, в т.ч. і правомірність анексії Криму. Він 

всіляко доводив, що Ленін при створенні СРСР нарізав території союзних 

республік «таким чином, що вони не завжди відповідають традиційним місцям 

мешкання тих чи тих народів». Зокрема, і Україна отримала землі, які їй не 

належать. «Споконвічно російські території, які взагалі не мають стосунку до 

України, – все Причорномор‘я, західні землі російські, – були передані Україні 

з дивним формулюванням «для підвищення процентного співвідношення 

пролетаріату в Україні», – говорив В. Путін. – Тому що Україна була сільською 

територією, вважалося, що це дрібнобуржуазні представники селян. Їх 

розкуркулювали всіх поспіль. Це дивне рішення, це все спадщина державного 

устрою Володимира Ілліча Леніна» [13]. Цю ж думку по суті обстоює і В. 

Сурков – до недавнього часу помічник В. Путіна і куратор переговорного 

процесу по Донбасу. У випуску «Pro новини» від 26 лютого 2020 р. він у 

інтерв‘ю російському журналісту стверджував, що перебування Донбасу у 

складі України є приниженням для регіону, оскільки Україна взагалі не 

держава: «України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів, 

дивовижним чином доведений до крайньої межі захоплення етнографією. Таке 

криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є, а 

нації немає» [14]. 
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  Вищенаведені факти свідчать, що Росія розгорнула справжню 

інформаційну війну проти Української держави. Основні її напрямки наступні: 

дезінформування; маніпулювання; пропаганда; диверсифікація громадської 

думки; психологічний тиск; поширення невизначеностей та створення хаосу;  

кібератаки та ін. Звідси випливає актуальне завдання по забезпеченню 

інформаційної безпеки України як однієї з основних складових сфери 

національної безпеки. 

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Безпосередньо проблеми 

інформаційної безпеки вивчали вітчизняні фахівці В. Богданов, О. Глазов,                       

О. Гуровський, О. Данільян, О. Дзюбань, В. Пархоменко, Д. Дмитрієв,                              

А. Корсунський, В. Ліпкан, В. Лунєєва, В. Ніколаєв, Г. Остапович, І. Костицька, 

М. Тугай, О. Ющук, зарубіжні науковці Д. Белл, У. Дайзард, Е. Тоффлер,                         

Т. Стоуньєр та ін. Але при наявності досить великого масиву різнопланової 

літератури з даної проблеми, в сучасних умовах стрімкого розвитку 

інформаційних технологій, засобів та способів ведення інформаційних війн 

нагальними є питання удосконалення  інформаційної безпеки України, що й 

обумовлює актуальність наукової статті. 

 Метою статті є всебічне дослідження проблеми гарантування 

інформаційної безпеки України, захисту національного інформаційного 

простору з огляду на реальні загрози та деструктивні пропагандистсько-

маніпулятивні інформаційні впливи з боку Російської Федерації. 

 Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст.17 Конституції України 

«Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави 

справою всього Українського народу» [15]. При цьому варто зазначити, що на 

сьогодні серед фахівців немає єдності щодо розуміння суті терміну 

«інформаційна безпека». На наш погляд, її слід розуміти як сукупність засобів 

забезпечення інформаційного суверенітету України, захисту держави та її 

громадян від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз. Соціальними 

об‘єктами інформаційної безпеки є: 

– людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;  
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– суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні. 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 

середовище і природні ресурси; 

– держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканість [15]. 

  Відповідно, суб‘єктами інформаційної безпеки є: 

 – громадяни України, об‘єднання громадян, громадські організації та інші 

інститути громадянського суспільства;  

– Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інші 

центральні органи виконавчої влади та органи сектору безпеки і оборони 

України;  

– засоби масової інформації та комунікації різних форм власності, 

підприємства, заклади, установи та організації різних форм власності, що 

здійснюють інформаційну діяльність;  

– наукові установи, освітні і навчальні заклади України, які, зокрема, 

здійснюють наукові дослідження та підготовку фахівців за різними напрямами 

інформаційної діяльності, в галузі інформаційної безпеки [17]. 

 При цьому, варто виділити національні інтереси України в інформаційній 

сфері. Вони можуть бути сформульовані наступним чином: 

– захищеність від руйнівних інформаційно-психологічних впливів;  

– захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної 

пропаганди, передусім з боку Російської Федерації; 

– захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу 

Російської Федерації, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання 

національної і релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності 

України; 

– створення з урахуванням норм міжнародного права системи і механізмів 

захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, 

передусім пропаганди; 

– розвиток системи стратегічних комунікацій України; 
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– забезпечення вільного обігу інформації, крім випадків, передбачених законом; 

– формування позитивного іміджу України у світі, донесення оперативної, 

достовірної і об'єктивної інформації про події в Україні до міжнародної 

спільноти; 

– розбудова системи іномовлення України та забезпечення наявності 

іншомовного українського каналу в кабельних мережах та у супутниковому 

мовленні за межами України; 

– розвиток та захист національної інформаційної інфраструктури [18]. 

 Аналіз інформаційного протистояння України з Російською Федерацією 

свідчить, що Україна поки що недостатньо ефективно протистоїть 

інформаційним атакам з боку росіян. Має місце недооцінка важливості 

проведення з боку України акцій інформаційного впливу, спрямованих на 

підтримку її національних інтересів, що завдає державі величезних 

економічних, політичних втрат. Серед причин слабкості вітчизняної 

інформаційної політики сучасний дослідник М. Дмитренко виділяє наступні: 

 – нескінченні конфлікти всередині політичної еліти, яка виявляє нездатність 

усвідомити розкол як внутрішню проблему суспільства й тяжіє до розуміння 

цих проблем як підступів зловмисників і конкурентів, яких потрібно виявити, а 

ще краще знешкодити. «Жодні зовнішні інформаційні впливи, – пише автор, – 

не могли завдати більшої шкоди для консолідації нації, ніж свої чи заслані 

політики, які десятиліттями вмонтовували в свідомість українського народу ідеї 

меншовартості російського або українського етносу». Чимало завинили у 

розколі української нації на ментальному рівні й українські політики, які в 

боротьбі за владу почали  поділяти Україну на «бандерівський» захід і 

«бандитський» схід, при цьому приписуючи тільки західним українцям всілякі 

чесноти на противагу «варварству східняків». «Перемога, отримана через 

розкол нації, – справедливо зазначає М. Дмитренко, – це піррова перемога, 

тому що сили, які програли на певних виборах, робитимуть усе для свого 

реваншу, діючи за принципом «що гірше, то ліпше». Тому маємо констатувати, 

що для пошуку політичної злагоди в суспільстві влада повинна запропонувати 

свою програму досягнення консенсусу між традиційними цінностями й 

реальними суспільними відносинами. Ігнорування цього факту призводить до 

тяжких, непередбачуваних наслідків».  
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 – Корупція. Вона є надзвичайно небезпечною, оскільки не тільки послаблює 

фронт боротьби з сепаратистами на Донбасі, а й сіє зневіру суспільства до 

влади, в успішності реформ і можливості поліпшення життя. «Якщо держава не 

здатна отримати перемогу на внутрішньому фронті боротьби з корупцією, то не 

може бути мови про перемогу на інформаційному фронті». 

 – Демагогія, яку владні структури перетворили на основний засіб прикриття 

своєї неспроможності  проводити радикальні реформи у суспільстві.  

 – Відсутність  довіри й підтримки дій влади значної частини народу, оскільки  

вона елементарно не виконує своїх обіцянок. «Відсутність довіри народу до 

влади це – одна з ключових проблем української політичної реальності, а якщо 

бути точніше – взаємного неприйняття між народом і політичними елітами, – 

наголошує автор. – За недовіри і конфліктів будь-які потенційні реформи і 

зміни приречені на невдачу».  

 – Відсутність рівності всіх перед законом, що надзвичайно болісно 

сприймається в українському суспільстві. Між тим особливістю правової 

держави є повна гарантованість і непорушність свобод громадян, а також 

принцип взаємної відповідальності громадянина і держави. Як громадяни 

несуть відповідальність перед державою, так і державна влада повинна нести 

відповідальність перед громадянами [19, c. 77–78].  

 Усунення вищеназваних причин безумовно значно полегшить 

нейтралізацію інформаційних атак з боку Росії. Проте зрозуміло, що для того, 

щоб ця боротьба була більш  ефективною, потрібен комплексний механізм 

забезпечення інформаційної безпеки держави. Для його побудови потрібно 

чітке розуміння засад політики забезпечення інформаційної безпеки України та 

шляхів її реалізації. Основними засадами такої політики є наступні:   

– обмеження доступу до інформаційного ресурсу є винятком із загального 

принципу відкритості інформації й реалізується тільки відповідно до чинного 

законодавства; 

– суб‘єкти, які збирають, накопичують і обробляють персональні дані й 

конфіденційну інформацію, несуть відповідальність перед законом за 

збереження і використання; 
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– держава забезпечує захист суспільства від хибної, викривленої і недостовірної 

інформації, що надходить через засоби масової інформації; 

– держава реалізує контроль за створенням і використанням засобів захисту 

інформації шляхом їхньої обов‘язкової сертифікації та ліцензування діяльності 

в галузі захисту інформації;  

– держава сприяє всебічному розвитку української мови як основного 

інструменту перетворення накопичених людством знань в інформаційний 

ресурс України. 

 Шляхи реалізації політики забезпечення інформаційної безпеки України:  

– створення повнофункціональної інформаційної інфраструктури держави та 

забезпечення захисту її критичних елементів; 

– підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, 

оцінки і прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким 

загрозам та забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного 

співробітництва з цих питань; 

– вдосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної 

безпеки, зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп‘ютерній 

злочинності, захисту персональних даних, а також правоохоронної діяльності в 

інформаційній сфері; 

– розгортання та розвиток Національної системи конфіденційного зв‘язку як 

сучасної захищеної транспортної основи, здатної інтегрувати територіально 

розподілені інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна 

інформація [20, c. 40].  

 Висновки і перспективи подальших досліджень. В сучасних умовах 

інформаційна сфера є однією з найбільш вразливих сфер з точки зору 

можливостей здійснення ворожих дій однієї держави проти іншої. Адже новітні 

технології дозволяють поширювати інформацію, незважаючи на будь-які 

кордони. Це є надзвичайно важливим для України, особливо в умовах 

російської інформаційної агресії проти неї. Україна має бути готова до 

забезпечення своєї інформаційної безпеки. Для цього нашій державі потрібно 

розробити комплексну систему інформаційного захисту, удосконалюючи її 
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постійно з урахуванням правових, технологічних, матеріально-фінансових та 

інших аспектів. Все це вимагає від науковців продовження досліджень, які 

стосуються інформаційної безпеки України. Зокрема, важливими для 

подальшого наукового пошуку є, на нашу думку, такі теоретичні аспекти 

досліджуваної проблеми, як термінологічна база, співвідношенні понять 

національної та інформаційної безпеки. Потребує подальшого вивчення  

проблема гібридності російсько-української війни як основної форми 

конфлікту, його оцінка, прогнози та міжнародні наслідки. Варто більш 

предметно аналізувати специфіку російської інформаційної агресії в Україні, 

зміст інформаційних операцій Росії проти України. Доцільним є підготовка 

комплексних досліджень, присвячених формуванню стратегії українського 

керівництва в плані інформаційної безпеки України в умовах агресії Росії. 

Науковий аналіз вищезазначених питань дозволить підняти на більш високий 

науковий рівень таку складну і багатоаспектну проблему як інформаційна 

безпека України, надати практичні рекомендації по її удосконаленню, адже від 

стану її забезпечення істотно залежить національна безпека Української 

держави. 
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роботи як напрям професійної діяльності соціальних працівників; 

проінтерпретовано результати проведених діагностичних процедур серед 

студентської молоді. 

Ключові слова: здорова життєдіяльність, соціальна робота, соціальні 

працівники, превентивні стратегії, студентська молодь. 

Постановка проблеми. Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності 

людини, який вона свідомо обирає та відповідально відтворює в повсякденному 

бутті з метою збереження та зміцнення здоров'я; це концентроване відображення 

взаємозв'язку способу життя та здоров'я людини. Тому необхідне забезпечення 

умов для оволодіння соціальними навичками, які сприяють досягненню життєвого 

успіху та благополуччя, усвідомлення свого місця і завдань у соціумі з 

урахуванням власної сфери потреб, визначення своєї життєвої позиції, вироблення 

системи особистих цінностей, визначення позиції щодо суспільних цінностей, 

формування навичок прийняття відповідального вибору в різних життєвих 

ситуаціях [8,с.91]. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У більшості випадків 

методологічне обґрунтування означеної проблеми передбачає дослідження 

форм людської життєдіяльності або ж вивчення діалектичного співвідношення 

соціального та індивідуального (В. І. Бобрицька, Е. М. Вайнер, С. І. Горчак, 

Л. І. Гриценюк, І. Д. Зввєрєва, О. Г Карпенко, Л. С. Неїжпапа, 

В. М. Оржеховська, В. Є. Сорочинська, та інші). На думку В. І. Бобрицької 

аналіз рівнів структурної організації способу життя включає спрямовані і 

стихійні впливи, під дією яких відбувається саморозкриття індивідуальних 

якостей особистості, що дають змогу оцінити людину як активного і творчого 

суб‘єкта суспільних стосунків і соціальної діяльності [3, с.27]. Нам близька 

позиція В. М. Оржеховської, яка доповнюючи і розширюючи поняття 

«культура здоров‘я», підкреслює, що даний термін включає не тільки певну 

систему знань про здоров‘я, а й відповідну поведінку щодо його збереження і 

зміцнення. Тому культура здоров‘я входить до найважливіших людських 

цінностей і включає три компоненти у межах аксіологічного підходу: 

психологічний, педагогічний, соціальний [6, с.10–11]. Узагальнюючи 

вищевикладене, можна зробити висновок, що побудова цілісної моделі здорової 
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особистості вимагає інтеграції двох дослідницьких підходів: структурного, що 

вкоренився в теоретичній психології особистості, і процесуального – більш 

характерного для соціально-педагогічної практики та соціальної роботи. При 

цьому здоров‘я розцінюється як показник, що характеризує особистісне 

становлення в об‘єктивованому вимірі стихійного та цілеспрямованого впливу 

соціальних факторів.  

Мета статті: на основі опрацювання джерельної бази систематизувати 

сучасне тлумачення  феномену «здорова життєдіяльність»; розкрити 

можливості соціальної роботи у цій царині та узагальнити індивідуальні, 

групові, масові форми роботи як напряму професійної діяльності соціальних 

працівників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визнання ставлення 

особистості до збереження власного здоров‘я як до безумовної цінності та на 

цій основі формування здоров‘язбережувальної компетентності є пріоритетним 

твердженням аксіологічного підходу, у межах якого сформульовані такі 

принципи: розуміння здоров‘я не тільки як стану відсутності захворювань або 

фізичних вад, але й повного благополуччя, що охоплює фізичну, психічну, 

соціальну й духовну сфери; відповідальність за своє здоров‘я несе передусім 

сама людина, не виключається при цьому зацікавленості з боку держави. 

Суперечність виявляється в тому, що аргументовано доведені соціокультурні 

настанови мають здійснюватись у соціальній практиці через культивування 

здорового способу життя в онтогенетичному розвитку окремого індивіда. А, як 

засвідчує практика, у сучасному соціумі має місце своєрідний когнітивно-

поведінковий дисонанс, коли достатня поінформованість людей не 

узгоджується із високим рівнем активності щодо оволодіння навичками 

здорового способу життя [7, с.118]. Вся система превентивної соціальної 

роботи покликана формувати внутрішню виважену позицію щодо пріоритетної 

цінності власного здоров‘я. Ефективною у цьому зв‘язку може бути 

скоординована робота центрів соціально-психологічної підтримки і допомоги 

різним верствам населення. У таких закладах успішно працюють соціальні 

працівники.  

З позиції превентивного впливу основним механізмом формування 
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здорової життєдіяльності є механізм наділення здатністю. Це найефективніший 

спосіб досягнення мети, який полягає в наданні людям і спільнотам (групам, 

організаціям, громадам тощо) здатності позитивно впливати на чинники, які 

зумовлюють стан їхнього здоров'я. Тобто процес  формування здорової 

життєдіяльності, використовуючи шляхи, методи і засоби пропаганди, 

інформування, спеціального навчання, надання організаційної та ресурсної 

підтримки, робить індивідів та об'єднання людей здатними діяти з власної 

ініціативи на користь свого здоров'я, здоров'я своїх близьких, загалом 

громадського здоров'я. З цієї ідеології випливають певні положення, 

необхідність пропаганди яких в суспільстві була, в основному, проголошена 

Оттавською хартією в 1986 р. Передусім, це розуміння того, що політичні, 

економічні, суспільні, культурні, поведінкові та біологічні умови існування 

можуть або сприяти здоров'ю або шкодити йому. Зробити ці умови 

сприятливими можна засобами формування здорової життєдіяльності. 

Соціальні працівники при цьому виступають у ролі посередників між запитом 

суспільства на життєдіяльність здорової нації та індивідуальними стратегіями 

поведінки конкретного індивіда, який особисто приймає рішення щодо 

зміцнення або ж ігнорування власним здоров'ям. 

З погляду превентивного соціального впливу першочергове значення має 

поінформованість кожного про  суб'єктивну картину здоров'я, що дає змогу 

зрозуміти поліваріантність філософських і наукових інтерпретацій даного 

феномену. Здоров'я слід розглядати не тільки як соціокультурну змінну чи 

інтегральний семантичний конструкт, але і як інтегровану характеристику 

особистості, що охоплює усі рівні і зміни індивідуального буття.  

У молодіжному середовищі часто побутує ідея отримання швидкого 

результату від певних (іноді хаотичних) оздоровчих процедур. Тому для 

системної роботи з метою утвердження здорової життєдіяльності соціальному 

працівнику потрібна достовірна інформація щодо мотивів подібних намірів. 

Наші дослідження, проведені на базі ВТЕІ КНТЕУ упродовж 2017–2019 років, 

дали змогу виявити та систематизувати найтиповіші мотиви утвердження 

принципів здорової життєдіяльності студентської молоді. На основі одержаних 
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даних виокремлено: мотиви, що свідчать про професійно вмотивоване 

ставлення до організації життєдіяльності на принципах здорової 

життєдіяльності; що характеризують активно-позитивне ставлення до 

організації здорової життєдіяльності; що відображають пасивно-очікувальний 

характер діяльності в означеній сфері; що розраховані на досягнення швидкого 

результату.  

 Одержані у процесі дослідження дані свідчать про те, що студенти, 

наприклад, у своїй більшості орієнтовані на мотиви швидкого результату. 

Таких виявлено 48,7%. Застосовані ними засоби досягнення наміченої цілі 

бажаного результату в очікуваний термін не дають. Тому серед цієї частини 

студентів найбільший відсоток тих, хто робив спробу втілити принципи 

здорової життєдіяльності, але досить швидко розчаровувався і відмовлявся від 

свого задуму. Здійснений аналіз свідчить про те, що найбільшим регулюючим 

впливом на вибір студентами здорового способу життя мають чинники, 

пов‘язані із професійним самовдосконаленням, кар‘єрним зростанням та 

протистоянням негативним тенденціям у молодіжному середовищі. Питома 

вага впливу цих чинників становить 65,3 % для цієї категорії опитаних. Одначе, 

нами не виявлено студентів, котрі б пов‘язували власне кар‘єрне зростання із 

стилем і способом життя. 

Завданням соціальних працівників у цьому контексті є превентивні дії, що 

зорієнтовують увагу людини на визнанні нею парадигми здорового способу 

життя як єдино можливого способу виживання не лише в ускладнених 

соціальних умовах, а й у зв'язку із набутими різного роду формами узалежненої 

поведінки. Увагу слід фокусувати на тому, що орієнтація на здоровий спосіб 

життя є найбільш економічно вигідною, що подовжує життя й відчуття 

задоволеності ним.  

Тенденції превентивної діяльності в контексті соціальної роботи у сфері 

формування здорової життєдіяльності базуються на таких постулатах як: 

стимулювання особистісної активності індивідів, цілеспрямованості; здатності 

протистояти труднощам, реальним проблемам та спокусливим пропозиціям. 

Поняття формування здорового способу життя – процес запровадження 
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зусиль для сприяння поліпшенню здоров'я і благополуччя взагалі, зокрема 

ефективних програм, послуг, які можуть підтримати та поліпшити рівні здоров'я, 

дати людям змогу посилити контроль над власним здоров'ям і покращити його. 

Здоровий спосіб життя людини залежить не лише від того, наскільки вона 

позбавляє себе шкідливих звичок (паління, вживання наркотиків, алкоголю тощо). 

Значною мірою його визначає соціальний вибір людини і країни, цінності, які 

сприяють розвитку здоров'я, життя [5, с.42-43]. Координувати соціальну роботу з 

метою утвердження здорової життєдіяльності у соціумі покликані створені у 

1993 році (Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді України» 05.02. 1993) Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. Це спеціальні заклади, які охоплюють соціальною роботою певну 

територіальну громаду. До їх складу, в тому числі, входять спеціалізовані 

формування, зокрема: служба соціальної підтримки сім'ї; служба по роботі із 

«групами ризику»; інформаційно – ресурсний центр (з -поміж іншого і з питань 

працевлаштування); мобільні консультативні пункти щодо запобігання 

правопорушенням та соціально – небезпечним хворобам серед «груп ризику»; 

формування навичок здорової життєдіяльності [1, с.163-164]. 

Центри соціальних служб плідно співпрацюють з неурядовими 

організаціями, за активної участі яких у місцевих громадах вирішуються такі 

питання як: підтримка дітей «групи ризику», відстоювання їх прав на 

сприятливе оточуюче середовище; профілактика негативних явищ серед 

неповнолітніх; організація дозвілля. У сукупності їх використання соціальний 

працівник має можливість  систематизувати власну професійну діяльність з 

різними групами, орієнтуючись на соціальну ситуацію розвитку індивідів, 

усталений спосіб їх життєдіяльності, мотивацію щодо зміни укорінених 

стереотипів соціального поводження. З цією метою успішно використовується 

метод індивідуальної соціальної роботи, сутність якого полягає у спрямуванні 

індивіда на розв'язання утрудненої ситуації через стимульоване бажання 

подолати життєві перешкоди. В основу методу покладено механізм адаптації до 

життєвої ситуації; його складовими є: встановлення первинної комунікації; 

вивчення та аналіз проблемної ситуації; визначення мети і завдань спільної 
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роботи; оцінка її процесу та результату. Даний метод є особливо ефективним у 

роботі із зміною ієрархії системи цінностей, що становить основою процесу 

формування здорової життєдіяльності. Основними формами індивідуальної 

роботи в практиці соціального працівника є: зустрічі, інтерв'ювання, 

консультації, співбесіди, переадресація, доручення. 

Із середини минулого століття в практиці соціальної допомоги став 

широко використовуватись метод групової роботи. Головною перевагою його є 

можливість набути особистісного досвіду ефективної поведінки у мікросоціумі. 

В практиці соціальної роботи найчастіше використовують такі види груп: групи 

відновлення, освітні групи, групи самодопомоги, групи конструктивної 

комунікації. У таких групах кожен відчуває себе прийнятим іншими; долаються 

бар'єри відчуження, які часто супроводжували учасників у реальному житті у 

зв'язку з їх досвідом узалежненої поведінки; кожному надається можливість 

поекспериментувати з різними формами комунікації, шукаючи при цьому 

ефективні; ненав'язливо заохочується спроба саморозкриття, що є першим 

кроком до самоудосконалення. Хороші відгуки мають такі тематичні групи: «Я 

обираю здоров'я», «Природа і наслідки шкідливих звичок», «Бути здоровим – 

модно», «Спосіб життя і кар'єра». Залежно від мети роботи групи змінюється 

позиція соціального працівника. Він може виконувати роль організатора, 

координатора зовнішніх і внутрішніх зв'язків групи, посередника у міжгруповій 

взаємодії, інструктора. До найбільш розповсюджених групових форм 

соціальної роботи належать: бесіда, дискусія, диспут, усний журнал, гурток, 

секція, вікторина, турнір. 

В сучасних умовах успішно може бути використана мережа молодіжних 

медіа – проєктів, стратегічна мета яких полягає у розробці і впровадженні медіа 

– кампаній громадянської активності. При цьому широко використовуються 

можливості соціальних мереж та інших веб – ресурсів для формування 

громадської думки й активності (в тому числі і щодо утвердження принципів 

здорової життєдіяльності), досягнення результативності дій. Соціально – 

спрямована медіа – інформація може бути запропонована у таких формах:  

– проект молодіжної медіа – школи «Нові медіа як інструмент 

громадянської активності у вирішенні питань здорової життєдіяльності»;  
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– створення соціальних роликів та їх розміщення в Інтернет – мережі «Як 

виглядає твоє ідеальне уявлення про здоров'я»; 

– проведення конкурсів молодіжних відео – листів «Як я розумію природу 

духовного здоров'я»; «Змінюючи свій образ – змінюємо життя»; 

– експрес – відео – проекти «Зруйнуймо стереотипи про принадність 

наркотиків»;   

– видання інформаційних буклетів з мультимедійними презентаціями «Право 

людини на здорову життєдіяльність», «Пам'ятка волонтерам, які працюють із 

дітьми вулиці»; 

– розробка та розповсюдження комп'ютеризованих соціальних реклам та 

антиреклам шкідливих звичок («Усе починалось із пива», «Діти мають право 

бути здоровими і жити щасливо») [2,с.127]. 

Упровадження в практику соціальної роботи масових форм організації 

діяльності з метою утвердження принципів здорового способу життя 

обумовлене тим, що вони мають комплексний характер, створюють певне 

«емоційне поле», долучають до участі представників різних соціальних 

прошарків. Такі форми роботи сприяють поширенню позитивного досвіду 

організації власної життєдіяльності, що стимулює інших до переосмислення 

уже сформованих стереотипів соціальної поведінки [4, с.143]. Прикладом може 

бути традиційний заплив «моржів», спортивні свята і фестивалі, конкурси на 

фізичну витривалість, командні перегони; упровадження інформаційних 

проектів «Пропаганда здорового способу життя серед дітей вулиці», «Глибинні 

витоки професійного довголіття», «Здорова їжа в традиціях національної 

кухні», в межах яких може бути проведений конкурс на кращі опубліковані чи 

відзняті журналістські роботи. Соціальному працівнику необхідно знати 

специфіку спілкування з різними категоріями людей; вміти досягти 

порозуміння з дітьми, молоддю, особами зрілого віку; бути готовому запобігти 

конфліктам; вміти вигідно самопрезентувати власну позицію і професійну 

компетентність. 

Висновки. Цілісний розвиток духовної, психічної, соціальної та фізичної 

складових здоров‘я можна розглядати як оптимальну передумову досягнення 
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особистістю намічених життєвих перспектив і завдань, що є основою 

розуміння, пошуку сенсу життя. Значна частина населення, особливо молодь, 

виявляє намір внести корективи у сформований стиль життя, орієнтуючись на 

раціональну організацію життєдіяльності та бажає усвідомлювати себе при 

цьому суб'єктами особистісного вибору, що є основою самореалізації. 

Утвердження в соціальному середовищі визначених пріоритетів розглядається 

як важливий напрям превентивної діяльності соціальних працівників, 

успішність якої є однаковою мірою значущою як для особистості, так і для 

суспільства в цілому.  
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ 

ФУТБОЛУ У ЗВО 

У статті розглянуто особливості розвитку фізичних якостей у студентів з 

допомогою занять футболом. Визначено вплив гри на емоційний та фізичний 

стан молоді. Розглянуті основні підходи розробленні авторами для розвитку 

фізичних якостей в студентів у закладах вищої освіти. Виявлено що футбол 

розвиває у студентів цілий комплекс корисних рухових здібностей. Доведено що 

фізичні вправи, засновані на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню 

фізичної форми студентів, позитивно впливають на їхнє здоров'я. 

Ключові слова: фізичні якості, студенти, футбол. 

Постановка проблеми. У наш час розвиток науково-технічного прогресу 

здійснив великий стрибок у бік комп'ютеризації всіх галузей життя. Це 

призводить до постійного збільшення розумової праці громадян, до підвищення 

розумово-психічних навантажень та часу проведеного за комп'ютером учнями в 

більшості закладах вищої освіти і навіть у школах [2, с. 24].  

У зв'язку з цим виникає проблема зміцнення здоров'я молоді, яке з ростом 

процесу комп'ютеризації стає все більш викликаним у суспільстві, в першу 

чергу, це стосується студентів [7, с. 226]. Проте, залишається відкритим 

питання, які засоби фізичного виховання є найбільш доцільними для студентів, 

що до того ж проводять велику кількість часу за комп'ютером [3, с. 234].  

До однієї з основних задач, що вирішується в процесі фізичного виховання 

https://orcid.org/0000-0001-6051-1898
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у вищих навчальних закладах варто віднести забезпечення оптимального 

розвитку фізичних якостей студентів – сукупності властивостей організму, що 

задовольняють можливість здійснювати активну рухову діяльність [5, с. 99-

102].  

Серед засобів фізичного виховання велике значення мають спортивні ігри, 

які за рівнем своєї популярності серед населення нашої країни займають 

провідні позиції [4, с. 100-103]. Найпопулярнішим видом спорту вважається – 

футбол.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Футбол належить до 

універсальних видів спорту, які сприяють різнобічному фізичному розвитку 

людини. Заняття із студентами на свіжому повітрі забезпечують оздоровчий 

вплив, що сприяє зміцненню нервової системи, розвитку рухового апарату, 

покращенню роботи серцево-судинної системи та обміну речовин в організмі. 

В. В. Ніколаєнко у своїй монографії розкриває особливості побудови 

системи багаторічної підготовки футболістів, де пропонує шляхи 

удосконалення фізичних якостей [6, с. 336].  

З метою вивчення впливу занять на показники фізичних якостей студентів 

(юнаків) I-II курсів на початку і кінці I семестру В. В. Соломонко та ін., було 

проведено тестування наступних фізичних якостей:  

 гнучкості – нахил тулуба, стоячи на гімнастичній лаві;  

 вибухової сили – стрибок вгору з місця;  

 швидкісної витривалості – човниковий біг 4x9 м.;  

 силової витривалості рук – згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи;  

 силової витривалості тулуба – піднімання тулуба з положення 

лежачи на спині, руки за головою, ноги закріплені;  

 рівноваги (тіла) – балансування стоячи на одній нозі на опорі. 

Проведене дослідження дозволило констатувати зростання усіх показників 

фізичних якостей студентів. Варто зауважити, що найбільше покращились 

результати у човниковому бігу (4×9 м.) та у стрибках вгору з місця [8, с. 100-

101]. 
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Мета статті: проаналізувати вплив занять з футболу на фізичні якості 

студентів у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Рухова діяльність футболіста має свої 

особливості і характеризується найрізноманітнішими діями такими, як: біг 

різної інтенсивності з м'ячем і без м'яча, ходьба, стрибки, удари по м'ячу, 

зупинки, падіння, фінти, єдиноборства. Тобто мова йде про необхідність 

наявності всебічного фізичного розвитку гравця, а також високого рівня сили, 

швидкості, витривалості, спритності та інших якостей [5, с. 99-102].  

Більш того фізична підготовка має спектром засобів, необхідних для 

досягнення оптимального результату. Зокрема, це: 

- силові і швидкісно-силові вправи загального і спеціального впливу для 

розвитку сили м'язів ніг, рук і тулуба (саме сила грає ключову роль в оволодінні 

навичками гри, тому саме її розвитку слід приділяти особливу увагу з перших 

етапів підготовки); 

- вправи загального і спеціального впливу для розвитку витривалості 

(завдяки витривалості спортсмени здатні довгий час виконувати специфічні 

ігрові дії на вищому рівні);  

- вправи загального і спеціального впливу для розвитку швидкості і 

швидкості пересування (швидкість є ключовим елементом у футболі, а також є 

одним з найважливіших якостей футболіста); 

- вправи загального і спеціального впливу для розвитку спритності 

(спритність - це досконала координація, підконтрольність дій відповідно до 

мінливих обстановкою гри; розвиток спритності дозволить без праці обходити 

суперників і здійснювати якісні передачі); 

- вправи загального і спеціального впливу для розвитку гнучкості (чим 

більше амплітуда рухів окремого гравця, тим ефективніше гра всієї команди)                 

[4, с. с. 100-103.]. 

У сучасному футболі витривалість є провідною ланкою у структурі 

фізичної підготовленості футболістів. Тому дуже важливо її розвивати, адже 

гравець протягом усього матчу виконує специфічні ігрові дії, якість яких 
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залежить від ступеня стомленості спортсмена [1, с. 37-38]. Чим вищий рівень 

розвитку витривалості у футболіста, тим менше він робить помилок в ігрових 

ситуаціях, навіть будучи втомленим. 

Витривалість – здатність організму людини долати наступаюче стомлення. 

Характеризується воно часом виконання роботи певної інтенсивності. Чим 

краще розвинена витривалість, тим пізніше починається загальна втома, 

пізніше з'являється фаза некомпенсованого стомлення, також успішніше буде 

відбуватися боротьба організму з втомою. 

Ігрова діяльність футболіста протікає в єдиноборствах, у виконанні дій у 

різних вихідних позах, у складних пересуваннях. Мова йде про спритність, 

основою якої є нервово-м'язева координація створена на сукупності 

різносторониіх рухів якими оволодів гравець. Спритний футболіст легко 

оволодіває новими технічними прийомами, краще пристосовується до різних 

ігрових умов, здатний точно, економно і швидко виконувати нову невідому 

рухову задачу [ 5, с. 37-38 ] .  

Граючи у футбол студент має справу з постійною власною вагою і 

постійною вагою м'яча. Йому потрібна раціональна сила, яка відповідала б 

вимогам ігрової діяльності, а також так звана «динамічна» (вибухова) сила, що 

проявляється в умовах швидких рухів за короткий проміжок часу. Від сили 

м'язів залежить швидкість руху, спритність, технічність і витривалість. Щоб 

досягти органічного поєднання сили і швидкості і при цьому не погіршити 

координаційних можливостей, необхідно застосовувати такі засоби тренування, 

що відповідають за руховою структурою ігровій діяльності.  

Протягом гри футболіст виконує багаторазові спринтерські прискорення, 

тому для нього не менш важливою є наявність швидкісної витривалості – 

здатності по можливості триваліше виконувати м'язову роботу з граничною і 

майже граничною інтенсивністю. Для її розвитку застосовувались чергування 

бігу на короткі відрізки з інтервалами відпочинку протягом тривалого часу, 

тобто в такому ритмі як і під час гри. Застосування методу інтервального 

тренування дає можливість у різному ступені комплексно розвивати всі рухові 

якості, в такому вигляді в якому вони зустрічаються у грі [5, с. 99-102]. 



124 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Виходячи з 

вищесказаного можна відзначити, що без фізичної активності попросту 

неможливий нормальний фізичний, а також психологічний розвиток людини. 

Для студентів закладів вищої освіти фізична активність є непросто способом 

підтримати форму, а й засобом емоційного розвантаження, і зарядом енергії. 

Футбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного 

навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку 

спритності, координації, швидкості реакції, а також загартовування їх 

характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності. 
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Постановка проблеми. Фізичний стан студентів протягом останнього 

десятиріччя різко погіршився внаслідок поглиблення соціально-економічної, 

екологічної та демографічної криз.  

Понад 40 % дітей дошкільного віку страждають на різні хронічні захворювання, 

а за час шкільного навчання частка юнаків та дівчат з функціональними і 

органічними вадами сягає 80 %, практично здоровими є лише 5 % випускників 

середніх загальноосвітніх шкіл [2, с. 3]. 

Проведені дослідження Усатова І.А., Цаподой С.В. свідчать, що майже у всіх 

країнах молодь визначаються як групи підвищеного ризику, у студентів значно 

частіше, ніж у молодих людей інших соціальних груп того ж віку 

спостерігається істотне погіршення стану здоров'я. У результаті щорічних 

оглядів студентів різних вищих навчальних закладів України було встановлено, 

що 70-80 % першокурсників мають відхилення у стані здоров‘я. Взагалі майже 

90 % студентської молоді мають відхилення у стані здоров‘я, а понад 50 % - 

незадовільну фізичну підготовленість. Збільшення вимог до рівня здоров'я 

підготовки фахівців, інтенсифікація навчального процесу, значні навантаження, 

виражене і тривале психоемоційне напруження часто призводять до 

перенапруження і зриву адаптаційних механізмів, розвитку патологічних 

функціональних відхилень і захворювань [5, с. 13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У останні роки науковцями – 

фахівцями з фізичної культури і спорту України, Росії, Білорусі – розроблялася 

нова концепція фізичного виховання у вищих закладах освіти. Зокрема, 

розроблялися наступні напрямки розвитку фізичного виховання як наукової 

дисципліни і практичної галузі: підвищення гуманістичної спрямованості 

фізичного вдосконалення методів і форм проведення занять, поліпшення 

програмно-нормативного забезпечення, збільшення рухової активності 

студентів шляхом самостійних занять, формування здорового способу життя, 

зміцнення здоров'я і подолання шкідливих звичок, посилення професійно-

прикладної фізичної підготовки, поліпшення санітарно-гігієнічного 

забезпечення навчального процесу, зміна системи оцінювання [1, с. 7].  

Починаючи з 1991 року в Україні новітні технології фізичного виховання 

оздоровчого напрямку, які розвивались поза межами радянського союзу, 
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найбільше знайшли своє застосування у фітнес-клубах. Фітнес-клуби, як 

приватна структура, мають змогу за свої кошти готувати на конвенціях з 

фітнесу своїх фахівців новим методикам. Ці методики найбільш ефективно 

впливають на мотивацію і дають змогу займатися людям з різним станом 

здоров‘я та фізичною підготовленістю. Тому, на нашу думку, в період 

модернізації освіти України необхідно застосовувати в навчальному процесі 

новітні технології фізичного виховання оздоровчого напрямку, що 

застосовуються у фітнес-клубах, для підвищення мотивації студентів, щоб 

сучасні фітнес технології ставали засобом для виконання завдань з фізичного 

виховання для студентів з порушенням у стані здоров‘я [5, с. 3]. 

Мета статті. Пошук сучасних технологій фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах.  

Виклад основного матеріалу. Важливим видом сучасних фітнес-

програм є стретчинг (англ. – розтягування) – вправи з різними положенями тіла 

з метою покращення еластичності м'язів і розвитку рухливості у суглобах. 

Після основної розминки або після закінчення аеробної чи силової частини 

тренування, а також у вигляді самостійного заняття вправи стретчингом 

знижують надмірне нервово-психічне напруження, ліквідовують синдром 

відстроченого болю у м'язах після навантажень, служать профілактикою 

травматизму. 

Фізіологічна основа стретчинга – міотонічний рефлекс, який викликає 

активне скорочення волокон в примусово розтягнутому м'язі та посилення в 

ньому обмінних процесів. В результаті систематичних занять значно 

збільшується еластичність м‘язової тканини, зростає амплітуда рухів в 

суглобовому комплексі [2, с. 65]. 

Основні процедури тонічного стретчинга виконуються у положень 

стоячи, з випадами та нахилами тіла, сидячи і лежачи. Тривалість утримання 

позицій (від 5 до 30 с) залежить від рівня підготовленості людини. 

Степ-аеробіка розроблена в 90-х роках минулого століття відомим 

американським тренером Джином Мілером і являє собою тренування в 

атлетичному стилі на спеціальних платформах висотою 10-30 см. Завдяки своїй 

доступності, емоційності та високою оздоровчою ефективності, степ-аеробіка 

широко використовується на заняттях з людьми різного віку та рівня фізичної 
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підготовленості. Вправи на степ – платформі покращують діяльність серцево-

судинної системи та опорно-рухового апарату, сприяють розвитку важливих 

фізичних якостей та формуванню пропорційної будови тіла (особливо ніг та 

нижньої частини тулуба). Використання гантелей вагою до 2кг, а також вільних 

енергійних рухів руками забезпечує оптимальне навантаження на м'язи 

плечового поясу [7, с. 46]. 

Слайд-аеробіка представляє собою програму різнобічної фізичної 

підготовки на основі латеральних (бокових) рухів ніг запозичених з 

ковзанярського спорту. Вправи слайд-аеробіки підвищують силу та 

координацію м'язів нижніх кінцівок, розвивають витривалість, служать 

ефективним засобом регуляції ваги тіла. Встановлено, що виконуючи базову 

програму низької інтенсивності слайд-аеробіки людина вагою 70 кг втрачає за 

30 хв. в середньому до 250 ккал, що є одним з найбільш високих в 

порівняльному плані енергозатрат в аеробіці [8, с. 251]. 

Тераробіка заснована в 1995 р. німецьким тренером Ю. Вайсхарзом, яка 

включає в себе танцювальні рухи, які виконуються в аеробному режимі, в 

поєднані з силовою гімнастикою та стречінгом. При цьому в якості 

амортизатора використовується спеціальна латексна стрічка, яка має різний 

опір та фіксується на кисті та гомілці людини. 

Можливе використання також звичайної гумової стрічки. Ритмічний 

музичний супровід, нескладна хореографія, диференційоване навантаження 

стрічки роблять заняття тераробікою привабливим та дозволяють здійснювати 

індивідуальний підхід в процесі їх виконання [4, с. 54]. 

Танцювальна аеробіка (хіп-хоп, латина, сіті-джем, рок-н-рол і ін.) 

заснована на однойменних музичних і танцювальних стилях, логічно і 

послідовно поєднаних з елементами сучасної хореографії та естради, а також з 

вправами спортивного характеру. Кроки в танцювальній аеробіці 

видозмінюються в залежності від вибраного стилю, який виражається засобами 

популярної музики. Використовування в заняттях поєднання танцювально-

гімнастичних вправ та окремих технічних прийомів та елементів, які 

застосовують в боксі, кік-боксингу, карате, таеквондо, сприяє розвитку сили, 

швидкості, витривалості, спритності, координації, підвищує емоційний фон 

занять [9, с. 413]. 
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Фітбол – аеробіка являє собою комплекс різних рухів і статичних поз з 

опорою на спеціальному м'ячі із полівінілхлориду з провітрюваним 

наповненням тіла діаметром від 45 см (дитячий варіант) до 85 см (призначені 

для людей ростом 190 см і вагою тіла понад 150 кг). 

Аквафітнес – система фізичних вправ, вибіркової спрямованості в умовах 

водного середовища, які виконуються завдяки своїм природним властивостям. 

Оздоровчі дії засоби аквафітнесу обумовлено активізацією важливіших систем 

організму, високою енергетичною вартістю роботи, феноменом гравітаційної 

розгрузки опорно-рухового апарату, наявністю стійкого загартовуючого 

ефекту. Систематичні заняття в воді показані без обмежень практично всім 

здоровим людям будь-якого віку та характеризується широким спектором 

цільової спрямованості [6, с. 226]. 

Бодібілдинг (культуризм, атлетична гімнастика) – система фізичних вправ 

з різними важелями, які виконують з метою розвитку силових здібностей і 

корекції форми тіла. Засновник бодібілдинга – Фредерік Мюллер, який 

розробив першу програму вправ з гантелями, гирями і гумовими 

амортизаторами, узагальнивши особистий досвід тренувань в підручнику 

«Будова тіла» (1904 р.). 

Калланетика – створена американською балериною Каллан Пінкні система 

фізичних вправ, альтернативна травмонебеспечним варіантам аеробіки, більш 

ефективна відносно термінів досягнення результатів. Мета занять 

калланетикою – покращення фігури за допомогою спеціально підібраних і 

організованих статодинамічних вправ на розтягування різних м'язевих груп. 

Рухи виконуються з невеликою амплітудою, часто в незручному положенні в 

повній статиці або напівстатиці. Акцент робиться на так званні «проблемні 

зони» (шию, живіт, сідниці, стегна, спину), задіяні також важкодоступні 

внутрішні м'язи [3, с. 24]. 

Систематичні заняття калланетикою сприяють ефективній зміні 

зовнішнього вигляду (зміцнення м'язів, формування гармонійної фігури) і 

практично не мають вікових обмежень.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити 

висновок, що в системі фізичного виховання у вищих навчальних закладах 

присутні багато ефективних методів, які кожен студент може обрати залежно 
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від свого фізичного рівня та стану здоров‘я. Ефективність занять значно зросте, 

якщо у студентів буде бажання та мотивація займатись на заняттях з фізичного 

виховання. Запорука успіху – регулярність та правильність виконання вправ. 

Фітнес – методики найбільш ефективно впливають на мотивацію і дають 

змогу займатися людям з різним станом здоров‘я та фізичною підготовленістю. 

Тому, на нашу думку, в період модернізації освіти України необхідно 

застосовувати в навчальному процесі новітні технології фізичного виховання 

оздоровчого напрямку для підвищення мотивації студентів, щоб сучасні фітнес 

технології ставали засобом для виконання завдань з фізичного виховання. 
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системою освіти, педагогів, медичних працівників та інших фахівців поки не 

вдається призупинити негативні тенденції в стані здоров'я і фізичному розвитку 

молоді. В освітніх установах усіх рівнів не створено системи формування 

збереження і зміцнення здоров'я молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фітнес-аеробіка – це вид 

спорту один з наймолодших, яка стрімко і швидко завоювала популярність у 

світі. Це масовий, естетично захоплюючий і видовищний командний вид 

спорту, який з'єднав все найкраще з теорії і практики спортивної та оздоровчої 

аеробіки  [5, с. 308]. 

Спортивна аеробіка як вид спорту зародилася в Америці в 1984 році. 

У сучасних умовах розвитку суспільства проблема здоров'я дітей і молоді є 

на даний момент найактуальнішою. Досягти необхідного рівня інтелектуально-

пізнавального розвитку може тільки здорова людина, тому необхідно 

формування мотивації до занять фізичними вправами, в тому числі до занять з 

фізичної культури. Одним з таких шляхів є додаткові заняття з фізичної 

культури – фітнес-аеробіка [6, с. 210]. 

Мета статті полягає у теоретичному аналізі особливостей організації 

занять з фітнес-аеробіки в умовах ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. В даний час дуже актуальна організація 

фітнес-аеробіки для молоді, так як під час дорослішання, для зростаючого 

організму дуже важливо всебічний розвиток. Програма фізичного виховання в 

школах і закладах вищої освіти не в змозі забезпечити повноцінний фізичний 

розвиток молоді. Багато засобів фізичного виховання не відображають 

сучасних модних тенденцій, здаються вихованцям архаїчними, нецікавими – 

звідси і низька мотивація до занять. У спортивних секціях досі існує тенденція 

відбору обдарованих дітей, в результаті чого більшість виявляється поза 

спортом, не отримує потрібну дозу фізичної активності, що відповідає віку, що 

приносить радість і задоволення. 

Більшість молодих людей ведуть малорухомий спосіб життя або після 

навчальних занять проводять час за комп'ютером. Ціна такої неповороткості – 

погіршення здоров'я учнів і фізична, моральна деградація. 
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У зв'язку з великою популярністю і затребуваністю інноваційних 

напрямків в галузі фізичної культури, в навчальних закладах все більшого 

значення набуває поглиблений ретроспективний аналіз гімнастичних, ритміко-

пластичних і танцювальних форм, які застосовуються в сучасному фітнесі. 

Сучасний етап розвитку системи фізкультурної освіти молоді 

характеризується істотними інноваційними змінами, які виникають у відповідь 

на необхідність вирішення проблем, що накопичилися в цій сфері проблем і 

протиріч. Проблема додаткової освіти до сих пір залишається однією з 

актуальних [3, с. 44]. 

В даний час збільшився попит на додаткові освітні послуги, фітнес-

аеробіки. Результати маркетингового дослідження підтвердили підвищений 

попит на додаткову освітню послугу з фізичного виховання. 

Вправи фітнес-аеробіки за всіма показниками підходять для людей 

підліткового-першого зрілого віку. До цього часу молоді люди досить добре 

володіють складними видами рухів і способами їх виконання. Крім того, 

юнацький вік відрізняється ще активним розвитком опорно-рухового апарату, 

високими адаптаційними можливостями серцево-судинної і дихальної систем 

до фізичних навантажень [1, с. 66]. 

Слід також зазначити, що основна мета групових занять – позитивний 

вплив на всі компоненти оздоровчого фітнесу. До них відносяться 

кардіореспіраторна витривалість (кардіотреніровки), м'язова сила і 

витривалість, гнучкість, координація, корекція фігури, регуляція 

психофізичного стану. До напрямів, що сприяє поліпшенню діяльності серцево-

судинної, дихальної систем, згорянню жиру, відносяться класична аеробіка, 

степ-аеробіка, танцювальні види аеробіки та інші [4, с. 185]. 

Мета навчання сприяти – зміцненню здоров'я молоді, розвиток 

пластичності, музикальності, виразності, емоційності, а також сили і гнучкості. 

Стимулом для регулярних занять фітнесом є використання популярної серед 

підлітків музики. Вибір музичних композицій повинен відображати сучасний 

стиль і моду і в той же час відповідати віку котрі займаються. Слід пам'ятати, 
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що тілесне розвиток молодої людини володіє колосальним потенціалом. Це 

своєрідна пружина, закладена самою природою і спонукає його до руху. Рухи 

пов'язані у нього з почуттям радості, насолоди від освоєння різноманітних дій, 

а можливість руху, практичних дій – одне з найбільших задоволень, а також 

ефективний засіб підтримки його інтересу практично до будь-якого роду 

занять. У свою чергу, розширення і розвиток емоційної сфери, переживання 

радісних станів веде до формування оптимістичного світогляду, що є основою 

концепції здорового способу життя. 

Щаслива людина живе у злагоді з оточуючими і з самим собою. Чуттєву 

основу моральності складають любов і довіру до оточуючих, відчуття порядку, 

краси, гармонії, душевної рівноваги, емоційного і тілесного комфорту. 

Спорту та здорового способу життя останнім часом приділяється значна увага. 

Виховання підростаючого покоління, здорової нації гостро стоїть в сучасному 

суспільстві. Молоді люди все частіше знаходять альтернативу спорту в 

інтернеті і комп'ютерних іграх. У значної частини молодого покоління 

знижується інтерес до традиційних уроків і фізичного виховання в цілому. 

Однією з причин можна виділити недостатню освіченість батьків в цій сфері і 

як наслідок знижений увагу до стану здоров'я. Тому одним з основних завдань 

навчальних закладів є саме фізичне виховання. Щоб максимально зацікавити 

учнів є сенс внести в стандартну програму новий комплекс вправ для 

підвищення мотивації і рівня фізичної підготовленості учнів [2, с. 24]. 

Володіючи значними адаптаційними і інтегративними можливостями, 

фітнес є феноменом сучасної фізичної культури, які мають напівфункціональне 

значення для різних сфер суспільного життя. Це сприяє його інтеграції в усі 

види фізичної культури і, зокрема, в фізкультурну освіту дітей шкільного віку. 

Таким чином, підводячи підсумок вищесказаному, можна сказати, що настав 

час не тільки активного впровадження в шкільну практику оздоровчих програм, 

в яких важливим напрямком буде інтеграція навчальних, виховують і 

оздоровчих впливів. 

Головне – необхідно більш глибоке осмислення і більш активне 
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використання інноваційних методик і форм організації занять у 

загальноосвітніх закладах з тим, щоб накопичувати досвід, робити висновки і 

відбирати то краще, що може скласти зміст наступних оздоровчих програм, 

обов'язкових для використання в школах. В даний час в системі фізичної 

культури розробляється велика кількість інноваційних технологій, методик і 

оздоровчих програм. Це зумовило появу в теорії і практиці фізичної культури 

нових термінів: «інноваційні технології» «здоров'язберігаючих технології», 

«фітнес-технології» та ін. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У висновку хотілося б 

сказати, що фітнес – це не тільки вправи, це здоровий спосіб життя, наповнений 

радістю руху, гармонією духу і тіла. 

Проаналізувавши наявні навички і бажання студентів до самореалізації 

через спорт і фізичну культуру. Виявилося, що опитані в великій мірі 

пов'язують своє життя зі спортом, володіють інформацією про роль фізичної 

культури і спорту в житті людини. Більшість респондентів, що мають спортивні 

нагороди, пишаються своїми досягненнями в спорті. Респонденти, як правило, 

цікавляться спортом непрофесійно, займаються нерегулярно і не системно. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження впливу занять з 

фізичного вихованя та фізичний стан студентів ЗВО. 
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може: справлятися, без надмірної втоми, із фізіологічними напруженнями 

студентського життя; активно відпочивати, отримуючи максимум 

задоволення; долати великі фізичні напруження, контролювати масу тіла; 

швидко відновлювати сили . Зауважимо, що різноманітність видів спорту для 

секційної роботи обмежується виключно матеріально-технічним 

забезпеченням та наявністю кваліфікованих спеціалістів, спроможних 

адекватно проводити фізкультурну діяльність у обраному напрямі. 

Ключові слова: волейбол, студенти, фізична підготовка, здоров‟я. 

Постановка проблеми. Процес фізичного виховання студентської молоді 

відіграє важливу роль у формуванні розвиненої та конкурентоспроможної 

особистості. Засоби, які використовуються для корекції фізичної 

підготовленості студентів, часто не приваблюють молодь, носять характер 

обов‘язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б не лише 

фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення. Запорукою високих 

показників у майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована фізична 

підготовка, що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей, які мають 

суттєве значення для визначеної професії [4, с. 101]. 

Студентська молодь – це контингент, для якого характерний великий обсяг 

роботи, що вимагає високої концентрації, уваги, пам'яті, ретельності, 

психоемоційного напруження. Такий вид розумової роботи є одним з найбільш 

стомлюючих і повинен гармонійно поєднуватися з руховою активністю, яка дає 

достатнє навантаження як на серцево-судинну і дихальну системи, так і на 

опорно-руховий апарат. Для вирішення такої проблеми найбільш ефективними 

засобами є, перш за все, спортивні ігри [5, с. 1]. 

Волейбол посідає важливе місце у фізичному вихованні. У 

гріудосконалюються навички більшості основних рухів, які сприятливо 

впливають на фізичний стан та працездатність студента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність та доцільність 

вибору волейболу, як одного з основних засобів для покращення фізичної 

підготовки студентів є очевидною. Волейбол – це вид спорту, де у найбільшій 

мірі йде сприяння всебічному розвитку людини, пред‘являються високі вимоги 

організму людини. 
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Волейбол складається з конструктивних, творчих, інтуїтивних елементів, 

взаємозв‘язаних між собою, які безпосередньо впливають на набуття 

майстерності кожним гравцем команди . Завдяки своїй емоційності гра у 

волейбол є не тільки засобом фізичного розвитку, але й активного відпочинку. 

Висока динамічність, емоційність та інші її особливості представляють великі 

вимоги як до фізичного розвитку, так і до виконання технічних і тактичних 

прийомів гри.  

Для того щоб серце було здоровим, а тіло сильним, потрібні регулярні 

фізичні навантаження. Фізичні вправи поліпшують настрій, підвищують 

м‘язовий тонус, підтримують гнучкість хребта та допомагають запобігти 

хворобам. Намагаючись досягти потрібної мети в будь-якому виді фізкультури 

або спорту, і не маючи достатньої фізичної підготовки, і звичайна людина, і 

спортсмен будуть постійно стикатися із проблемою нестачі сили і витривалості 

[2, с. 38]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є на основі літературних даних 

обґрунтувати ефективність застосування волейболу як засобу розвитку 

фізичного стану у студентів в ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний волейбол – це атлетична гра, яка 

вимагає від гравців високих рухових здібностей. У грі безліч технічних 

прийомів, раптових переміщень, стрибків, падінь, ударів. Це вимагає від 

волейболіста всебічного розвитку фізичних якостей. Досконале оволодіння 

технікою гри можливо при відповідному рівні розвитку загальних і спеціальних 

фізичних якостей. Під час гри у волейбол розвиваються витривалість, 

швидкість і спритність, підвищується емоційність, прищеплюється інтерес до 

фізичних вправ, спорту, виховується почуття колективізму, організованість, 

дисципліна, вміння підкоряти особисті інтереси інтересам колективу та інші 

якості [6, c. 200]. 

Студентство є найбільш вразливою складовою молоді, тому що наштовхується 

на низку проблем, які пов`язані із збільшенням навантаження, зменшенням 

рухової активності, частковою свободою студентського життя. 
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Фізичне виховання спрямоване на виконання завдання суспільства з 

підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного до організації здорового 

способу життя. В зв`язку з цим, необхідно підвищувати в студентства інтерес 

до фізичного виховання та формувати мотивацію до активного та здорового 

способу життя [7, с. 1]. 

Мотивація – це психофізіологічний процес, який під дією зовнішніх або 

внутрішніх факторів, стимулює у людей бажання займатися тією чи іншою 

діяльністю. Іншими словами, мотивація – це те, що спонукає людину до певних 

дій. Мотивація студентів в цілому до занять фізичним вихованням і спортом 

прогнозує наявність процесів та чинників, які здатні спонукати до 

усвідомлених дій у відношенні до фізичної активності [1, с. 171]. 

Найбільш потужною мотивацією до занять фізичною культурою та 

спортом є можливість зміцнення свого здоров'я та профілактика майбутніх 

захворювань, зміцнення імунітету, витривалість до навантажень. Виконання 

спеціалізованих фізичних вправ для м'язів всього тіла більш підвищує 

ефективність релаксації, ніж пасивний відпочинок.  

Під час навчання у ЗВО закінчується становлення особистості студента. 

Заняття фізичною культурою та спортом в цілому сприяють підвищенню 

самосвідомості, діяльності нервової системи, гартують волю та витримку                 

[3, с.18]. 

У зв'язку з цим, ми можемо виділити такі напрямки впливу на мотивацію 

студентів до занять спортом: 

- покращення якості процесу фізичного виховання у ЗВО; 

- забезпечення студентам індивідуальних можливостей для занять спортом; 

- виховання у студентів зацікавленості в проведені занять фізичною 

культурою; 

- формування у студентів думки про важливість ведення здорового способу 

життя. 
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Необхідною та важливою передумовою для формування інтересу до занять 

спортом та фізичною культурою є надання студентам можливості виявити свої 

здібності. Чим більш енергійні та активні методи навчання, тим легше залучити 

учасників занять. Цікавою, на мою думку, є робота, що вимагає проявити 

творчі здібності, адже одноманітні завдання не викликають високого інтересу. 

За попереднім опитуванням, було виявлено яким видам рухової діяльності 

студенти ВТЕІ КНТЕУ надавали би перевагу(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Пріоритетні види рухової активності серед студентів 

Види рухової активності % 

1. Фітнес 17,2 

2. Спортивні єдиноборства 24,8 

3. Туризм  6,2 

4. Спортивні ігри 43,8 

5. Плавання 7,0 

6. Гімнастика  3,6 

7. Важка атлетика 3,4 

 

За поданими вище даними опитування, ми можемо проаналізувати, що 

найбільш цікавими видами рухової активності для студентів є спортивні ігри, 

спортивні єдиноборства та фітнес, в той час, коли важка атлетика, гімнастика та 

туризм не є настільки цікавими для студентів (табл.1). 

Таблиця 2 – Структура мотивів до занять фізичними вправами 

Мотиви % 

1. Удосконалення форми тіла 22,8 

2. Отримання позитивних емоцій 11,2 

3. Підвищення рухової активності 16,0 

4. Емоційна розрядка 7,1 

5. Активний відпочинок, розваги 7,2 

6. Самовдосконалення 28,1 

7. Покращення стану здоров'я 7,6 



141 

З даного опитування, можна зробити висновки, що найбільш мотивує 

студентів виконувати фізичні вправи, це: самовдосконалення 28,1%, 

удосконалення форми тіла 22,8% та підвищення рухової активності 16,0%. 

Проте, варто відзначити, що такі мотиви як емоційна розрядка та активний 

відпочинок є досить слабкими та невагомими мотивами 7,1% та 7,2% 

відповідно (табл.2). 

У дійсності мотиваційна сфера практично завжди складається з ряду 

спонукань: потреб, мотивів, цілей, ідей та ціннісних орієнтацій, інтересів тощо. 

Ці всі компоненти даної сфери виконують різні ролі у загальній картині 

мотивації на різних етапах вікового розвитку [3, с. 18]. Тобто, чим старший 

студент, тим більшу роль у мотивації відіграють соціально значимі мотиви: 

бути здоровим, готовим до військової служби, до життя, праці. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розуміння проблеми 

зміцнення та збереження здоров`я молодого поколінням була та залишається 

однією з важливих проблем суспільства. На сьогоднішній день практика та 

соціальне середовище свідчать про погіршення здоров`я підростаючого 

покоління, молоді, також про загострення серцевих захворювань, та 

захворювань опорно-рухового апарату людини та інших хронічних 

захворювань. Теперішній рівень урбанізації, комфорту, науково-технічного 

процесу є причиною дефіциту руху не лише студентства, а й суспільства в 

цілому. 
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У статті автор повідомляє, що вивчення особистості дозволяє 

удосконалювати, коректувати і прогнозувати особливості роботи зі 

студентами, формувати їх особистісні якості, сприяє досягненню завдань 

фізичного виховання. З широкого арсеналу методів дослідження особистості, 

розробленого психологічної наукою, викладач в кожному конкретному випадку, 

виходячи з поставлених перед ним завдань, вибирає найбільш прийнятні. 

Узагальнюючи і аналізуючи їх результати, викладач знаходить 

диференційований підхід до студентів, виявляє труднощі, перевагу видів 

занять, допомагає студентам провести самооцінку рівня своєї діяльності і 

підвищити рівень фізичної працездатності, ступінь задоволеності заняттями, 

сформувати потребу в систематичних заняттях фізичними вправами і 

здоровий спосіб життя. 

Ключові слова: спеціальна медична група, фізична культура, особистість. 

Постановка проблеми. У сучасних соціокультурних умовах сьогодення 

завдання формування культури здоров'я студентів, які мають хронічні 

захворювання або пошкодження опорно-рухового апарату і віднесених за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи, має особливе значення. Для 

таких студентів характерна підвищена психічна і фізична стомлюваність, вони 

часто хворіють на простудні захворювання, їм в більшій мірі, ніж одноліткам, 

загрожують знижена працездатність і рання інвалідність. 

Основними завданнями фізичного виховання студентів, віднесених за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи, є відновлення і зміцнення 

здоров'я, підвищення адаптаційних можливостей організму, виховання 
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морально-вольових якостей і інтересу до регулярних самостійних занять 

фізичною культурою, роз'яснення значення правильного режиму праці і 

відпочинку, раціонального харчування, перебування на повітрі, здорового 

способу життя в цілому [4, с. 184]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика роботи показує, що 

успішному досягненню завдань фізичного виховання і посилення ефекту 

оздоровчих занять сприяє індивідуальний підхід. При такому підході 

враховується не тільки стан здоров'я і показники фізичної підготовленості 

студента, але і його психологічні особливості, риси характеру, здібності, цілі, 

цінності, мотиваційна сфера, інтереси, захоплення, сформованість умінь і 

навичок самостійної роботи, тобто все те, що характеризує його як особистість. 

У широкому, традиційному сенсі особистість – це те, що внутрішньо відрізняє 

одну людину від іншої, всі його психологічні властивості, його 

індивідуальність. У вужчому розумінні особистість – це людина як суб'єкт 

соціальних відносин і свідомої діяльності. Структура особистості – сукупність 

соціально значущих якостей, відносин і дій індивіда, що склалися в процесі 

його розвитку і визначають його поведінку. У структуру особистості входять як 

психологічні характеристики людини, так і фізіологічні особливості його 

організму [2, с. 24]. 

Вивчення особистості дозволяє удосконалювати, коректувати і прогнозувати 

особливості роботи зі студентами, формувати їх особистісні якості, сприяє 

досягненню завдань фізичного виховання [1, с. 65; 3, с. 45]. Ось чому вивчення 

особистості студента приділяється така важлива роль в роботі викладача. 

Мета статті полягає у теоретичному аналізі особливостей дослідження 

особистості під час роботи зі студентами спеціальної медичної групи 

Виклад основного матеріалу. Метод вивчення і узагальнення передового 

досвіду заснований на вивченні і осмисленні психолого-педагогічної та 

методичної літератури і дозволяє глибше зрозуміти різні аспекти особистості, 

визначити об'єкт, предмет, мета, завдання, методи дослідження та методики 

психолого-педагогічного вивчення особистості [4, с. 185]. 
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Спостереження – це вивчення особистості людини в умовах природної і 

звичної для нього діяльності. Спостереження проходить за спеціально 

складеному плану, його результати зазвичай реєструються і потім аналізуються. 

Спостереження за поведінкою і реакціями досліджуваного дозволяє отримати 

уявлення про особливості його особистості в цілому і окремих її властивості, 

наприклад, про особливості пам'яті та уваги, властивості темпераменту, риси 

характеру тощо. На основі фактів, накопичених в результаті спостереження, 

викладач може зробити висновок про успішність засвоєння студентами певних 

знань і навичок, здібностей до вирішення поставлених перед ними завдань. 

Ряд питань, недоступних в процесі безпосереднього спостереження, можна 

прояснити в ході бесіди. Вона проводиться у формі невимушеного діалогу і 

сприяє встановленню більш довірчих відносин зі студентами. Щоб бесіда була 

продуктивної, викладач повинен заздалегідь ретельно продумати її тематику, 

сформулювати питання і керувати плином бесіди до отримання наміченого 

результату. У бесіді з найбільшою повнотою виявляється суб'єктивна сторона 

особистості – самосвідомість і самооцінка, особливості поведінки в конкретних 

ситуаціях, особисті переживання і виражене в них емоційне ставлення [3, с. 44]. 

Для того щоб допомогти студентам краще зрозуміти, що сприяє, або, навпаки, 

перешкоджає формуванню у них потреби в заняттях фізичною культурою, 

здоровий спосіб життя, викладач нерідко рекомендує студентам метод 

самоспостереження. Даний метод може застосовуватися у формі самоконтролю, 

передбачає ведення особистих записів, наприклад, щоденника. Метод дозволяє 

краще зрозуміти себе, підвищити ефективність занять фізичною культурою або 

позбутися від шкідливих звичок. 

Опитування являє собою набір питань або тверджень і застосовується для 

виявлення ступеня вираженості тієї чи іншої властивості особистості або 

отримання інформації про певні факти і події. За допомогою опитування можна 

отримати відомості про думки, оцінки і переваги студентів, а також їх потреби, 

інтереси, ціннісні орієнтації, життєві плани. Опитування підходить для 

отримання інформації відразу від великої групи студентів, наприклад, дозволяє 

визначити їх думку по конкретному приводу [6, с. 213]. 
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Там, де необхідно дізнатися про особистості людини більш детально, і це 

неможливо зробити за допомогою бесіди або опитування, застосовується 

тестування, метод діагностики психічних можливостей людини, його 

здібностей, нахилів, навичок. У тестах використовується математична 

статистика, тому вони дають більш точні дані, ніж спостереження і бесіда, 

наближаючись в цьому плані до експерименту. При виборі тестів для 

дослідження обов'язково враховуються їх інвалідність, надійність, 

достовірність і репрезентативність. Залежно від завдань дослідження, можуть 

використовуватися різні види тестів: особистісні для визначення 

індивідуальних властивостей людини, таких, як темперамент, характер, 

здібності; або тести, спрямовані на вивчення мотивації та придатності до 

певних видів діяльності. Психологічне тестування не тільки сприяє більш 

глибокому розумінню здібностей і потреб людини, нерідко воно допомагає 

визначити напрям для подальшого особистісного розвитку [5, с. 308]. 

У ході формуючого, або навчального, експерименту навички або якості 

особистості вивчаються в процесі їх формування, розвитку. Метод є різновидом 

природного експерименту. Він здійснюється в умовах звичної для студентів 

навчальної діяльності і підходить для апробації нових методів навчання, нових 

навчальних посібників. При проведенні такого експерименту студенти 

поводяться природно: займаються, часом навіть не знаючи, чи забуваючи, що є 

об'єктом дослідження. У цих умовах найбільш повно розкриваються творчі 

здібності людини. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, при 

роботі зі студентами спеціальної медичної групи важлива роль в роботі 

викладача приділяється вивченню особистості. З широкого арсеналу методів 

дослідження особистості, розробленого психологічної наукою, викладач в 

кожному конкретному випадку, виходячи з поставлених перед ним завдань, 

обирає найбільш прийнятні. Узагальнюючи і аналізуючи їх результати, 

викладач знаходить диференційований підхід до студентів, виявляє труднощі, 

перевагу видів занять, допомагає студентам провести самооцінку рівня своєї 
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діяльності і підвищити рівень фізичної працездатності, ступінь задоволеності 

заняттями, сформувати потребу в систематичних заняттях фізичними вправами 

і здоровий спосіб життя. Це має важливе практичне значення, адже саме в 

період навчання у закладі вищої освіти закладається фундамент успішності і 

довголіття майбутньої професійної діяльності молодого покоління.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження впливу занять з 

фізичного виховання та фізичний стан студентів спеціальної медичної групи. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Розглянуто актуальні питання щодо організації освітнього процесу та 

виконання навчального плану з фізичного виховання за допомогою засобів 

Google Classroom, Zoom, Skype та системи Moodle в режимі дистанційного 

навчання. Визначено переваги та недоліки кожного із засобів, можливості 

використання в режимі онлайн та віддалено з метою контролю засвоєння 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день у вищих закладах освіти 

України активно впроваджуються елементи дистанційного навчання, але 

основний метод навчання – це аудиторне заняття, що передбачає фізичну 

присутність викладача та студентів. Проте в умовах загальнонаціонального 

карантину, пов‘язану з світовою пандемією COVID-19, найбільші проблеми в 

організації освітнього процесу виникають з дисципліни «Фізичне виховання», 

методичне забезпечення розроблені без належного урахування специфіки 

дисципліни і необхідності відповідної матеріальної бази згідно до робочої 

програми. Тому дослідження різних засобів та їх можливостей максимально 

наблизити дистанційне навчання до реальних занять з фізичного виховання. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адаменко О. В. вивчав основні 

напрямки та найбільш актуальні й перспективні шляхи використання нових 

інформаційних технологій у навчальному процесі та науковій діяльності 

студентської молоді та викладачів ЗВО [1, с. 5-9]. Перспективами розвитку та 

основним завданням дистанційного навчання займалась Абакумова О. О.                        

[2, с. 123-124]. Над проблемою організації дистанційного навчання, розробками 

тестів та дистанційних курсів в системі Moodle працювали Вишневський В. В. 

та ін. [3? с. 6]. 

Особливу увагу було приділено дистанційній освіті майбутніх фахівців з 

фізичного виховання у ЗВО [4, с. 237-242; 5, с. 270–273]. Проте питання 

організації повного дистанційного навчання у закладах вищої освіти з 

дисципліни «Фізичне виховання» не досліджено в повній мірі. 

Мета статті: дослідити особливості застосування інтернет-засобів під час 

дистанційного навчання з фізичного виховання. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом навчальний процес набуває 

змішаного характеру, що передбачає традиційне навчання з використанням 

онлайн-технологій. Зокрема, до таких можна віднести: інтернет-ресурси, 

офіційні сайти, платформи для проходження тестів та виконання певних 

завдань. Такі методи використовуються як у вивченні дисциплін шкільного 

курсу, так і вищої школи.  

―Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що 

ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань, 

так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на 

принципах самоосвіти‖ [3, с. 6]. 

Великої популярності серед закладів вищої освіти набуває система 

управління навчанням (LNS) – Moodle. Дана система дає можливість 

регулювати роботу усіх відділів, які приймають участь в освітньому процесі, 

починаючи від інформаційного призначення до оцінювання діяльності 
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студента. Проте викладачу доцільно використовувати й інші програмні 

забезпечення для створення умов, які сприятимуть максимальному засвоєнню 

та закріпленню навчального матеріалу [6, с. 145; 7, с. 337]. Особливо це 

стосується викладачів з фізичного виховання, оскільки даний предмет 

передбачає відтворення спеціальної рухової діяльності та використання певної 

матеріальної бази в залежності від тематики заняття.  

В умовах дистанційного навчання виникає необхідність видозміни 

проведення занять та створення нового пакету навчально-методичних засобів, 

які дають можливість без значних відхилень від робочої програми та складених 

тематичних планів виконати навчальне навантаження. В системі Moodle та 

Google Classroom можна створювати «уроки» з відповідними завданнями, 

завантажувати або «прив‘язувати» відео з комплексами вправ, які відповідають 

темі, або наближені до неї. Наприклад, з волейболу можна використовувати 

комплекси імітаційних вправ, спеціальних вправ волейболіста без використання 

м‘яча та сітки; з легкої атлетики – спеціальні бігові вправи на місці, статичні 

вправи, вправи з предметами для розвитку фізичних якостей [8, с. 43; 9, с. 232].  

Skype та Zoom дають безпосередню можливість працювати з групою студентів 

в режимі реального часу, демонструвати комплекси вправ, спостерігати за 

технічним виконанням елементів та давати рекомендації студентам. Дані 

ресурси сприяють зручному спілкуванні, що дає емоційно збагачене подання 

матеріалу, проте вони вимагають стабільного інтернет-зв‘язку, який не у всіх 

може бути з певних причин (географічних, матеріальних). 

Порівняльна характеристика можливостей Skype, Google Classroom, Zoom 

та Moodle за вибраними критеріями наведена у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Функціональна характеристика дистанційних засобів навчання  

Критерій Skype Google 
Classroom 

Zoom Moodle 

Онлайн-заняття (викладач-студент) +  - +  - 

Офлайн-заняття (студент) - + - + 

Необмеженість в часі - + - + 

Віртуальна дошка + * - + - 

Збереження матеріалів + + + + 

Відправка файлів + + + + 

Демонстрація екрану + - + - 

Передача управління іншим 
учасникам в режимі онлайн 

- - + +** 

Відео-, аудіо-голосова пошта + - + - 

Створення методичних матеріалів - + - + 

Автоматичне оцінювання - + - + 

Архів курсів - + - + 

 * – необхідно завантажити плагін IDroo. 

** – можливість надання студентам особливих прав, щодо редагування, оцінювання та 

створення певних матеріалів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Школи та заклади 

вищої освіти при будь-яких епідеміях або масових хворобах – це перші 

установи, які закриваються на карантин. Ці дії є цілком логічними, оскільки 

учні та студенти знаходяться в одному приміщенні на протязі дня і постійно 

контактують один з одним. На жаль, в наших реаліях популярним рішенням є 

практично повна зупинка освітнього процесу на час карантину, якщо це 

епідемія грипу чи іншого короткочасного захворювання. Проте під час 

введення карантину з метою уникнення поширення коронавірусної інфекції 

Covid-19, педагоги і міністерство освіти в тому числі зрозуміли, що припиняти 

повністю навчальний процес на такий тривалий час призведе до освітньої 

кризи.  

Але, в цілому, варто відзначити, що для розміщення матеріалів не потрібно 

якогось занадто дорогого або складного софта. Підійдуть звичні нам всім 

хмарні сховища як Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive і т.д. У них 

можна ділитися з користувачами усіма необхідними файлами, які будуть в 
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постійному доступі. Хоча, звичайно ж, для зручності краще модернізувати веб-

сайт навчального закладу, створивши опції в особистих кабінетах студентів, 

щоб вони могли отримувати всю необхідну інформацію в одному місці. Проте 

викладення певних матеріалів не дає можливості перевірити чи засвоїв студент 

(учень) певний базовий матеріал і чи взагалі його опрацьовував. Тому потрібно 

працювати над можливостями використовувати інші засоби для контролю, 

зворотного зв‘язку, мотивації. Особливу увагу потрібно звернути на те, що 

деякі плагіни, додатки не працюють в якісному режимі при підключенні більше 

5-10 осіб, що значно погіршує ефективність роботи.  
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групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у 

процесі фізичного виховання. Серед засобів фізичного виховання велике 

значення мають спортивні ігри, які за рівнем своєї популярності серед 

населення та у світі й в Україні займають провідні позиції. Серед великої 

кількості спортивних ігор у державну програму фізичного виховання 

навчальних закладів включені ті ігрові види спорту, які поширені в Україні й 

мають різнобічний вплив на розвиток особистості та колективу, зокрема 

баскетбол. 

Ключові слова: студенти, фізичне виховання, фізичний стан, баскетбол, 

здоров‟я.  

Постановка проблеми. Процес фізичного виховання студентської молоді 

відіграє важливу роль у формуванні гармонійно розвиненої та 

конкурентоспроможної особистості. Система засобів, які використовуються для 

корекції фізичної підготовленості студентів, часто не приваблює молодь, 

носить характер обов‘язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б 

не лише фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення. Запорукою високих 

показників у майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована фізична 

підготовка, що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей 

особистості, які мають суттєве значення для визначеної професії [6, с. 227]. 

Студенти – це саме той контингент, для якого характерний великий обсяг 

роботи, що вимагає високої концентрації, уваги, пам'яті, ретельності, 

психоемоційного напруження. Такий вид розумової роботи є одним з найбільш 

стомлюючих і повинен гармонійно поєднуватися з руховою активністю, яка дає 

достатнє навантаження як на серцево-судинну і дихальну системи, так і на 

опорно-руховий апарат. Для вирішення такої проблеми найбільш ефективними 

засобами є, перш за все, спортивні ігри [7, с. 48-49]. 

Баскетбол займає важливе місце серед інших засобів фізичного виховання і 

ускладнюється від курсу до курсу через уведення додаткових завдань та більш 

складних способів виконання. У баскетболі удосконалюються навички 

більшості основних рухів, які сприятливо впливають на фізичний стан та 

працездатність студента. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підкреслюючи зв'язок здоров'я 

і майбутньої професійної діяльності, В.С. Макєєва зазначає, що фізичне 

здоров'я відображає таку ступінь фізичного розвитку студента, його рухових 

навичок і умінь, яка дозволяє найбільш повно реалізовувати свої творчі 

можливості. Фізичне здоров'я є не просто бажаною якістю майбутнього 

фахівця, а за необхідне елементом його особистісної структури, необхідною 

умовою побудови і розвитку суспільних відносин. Класичне і досить ємне 

визначення здоров'я як фізичного, психічного і соціального благополуччя має 

потребу в корекції, коли мова йде про професійне здоров'я [1, с. 78-79]. 

Результати спостережень наукових досліджень (C. І. Присяжнюк) свідчать, 

що студентам, залученим до систематичних занять фізичними вправами, 

притаманні упевненість у поведінці, у них формується стереотип розпорядку 

дня, як наслідок розвиваються престижні установки, високий життєвий тонус. 

Як правило, у таких студентів більш висока емоційна стійкість, витримка, вони 

більш енергійні, оптимістичні, з високим рівнем наполегливості і рішучості. 

Доведено (М. Матвієнко, І. Мудрік, В. Наскальна, В. Самбур, В. Середовська та 

ін.), що студенти, які регулярно відвідують додаткові заняття з фізичного 

вдосконалення, більш зібрані, старанні, легше контактують з однокурсниками, 

краще опановують програмний матеріал навчальних дисциплін тощо                               

[4, с. 325-326]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є на основі літературних даних 

обґрунтувати ефективність застосування баскетболу як засобу розвитку 

фізичного стану у студентів в ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодення об'єктивно ставить низку вимог 

до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. 

Серед них: уміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних 

ситуаціях, здатність до професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті 

навички роботи в групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей 

створюються у процесі фізичного виховання [5, с. 100-101]. 

Технологія організації спортивноорієнтованого фізичного виховання 

відкриває величезні перспективи освоєння цінностей фізичної та спортивної 

культури в умовах масового фізичного виховання й спортивної підготовки 

нового покоління. В основу методики й організації фізичної підготовки 
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студентів покладено концепцію тренування. Витривалість, сила, спритність, 

високий рівень працездатності можуть бути сформовані тільки шляхом 

тренування, шляхом використання ефекту від цілеспрямованого організованого 

процесу адаптації організму студента до фізичних навантажень, необхідного 

обсягу й достатньої інтенсивності. Тому основні принципи організаційно-

методичної концепції навчального тренування студентів у процесі їхньої 

фізичної підготовки повинні стати теоретико-методичною основою для нових 

форм організації занять з фізичного виховання [8, с. 146]. 

Фізична активність є одним з найважливіших елементів в системі 

всебічного розвитку людини. Саме вона відіграє важливу роль в становленні 

міцного фізичного здоров'я, формування різних рухових здібностей, а також 

сприяє зміцненню загального емоційного фону, дає психологічну розрядку і 

просто приносить задоволення. Студентам у ЗВО просто необхідна фізична 

активність: постійні розумові перевантаження, багатогодинне сидіння за 

книгами, копітка робота над контрольними та курсовими роботами, нестача сну 

– все це призводить до емоційної нестійкості, зривів і істерик, небажання що-

небудь робити далі. І тут на допомогу приходить фізкультура і спорт                                

[2, с. 32-33].  

В рамках даної роботи хотілося б акцентувати увагу на такому вигляді 

фізичної активності як грі в баскетбол, оскільки саме цей вид спорту допомагає 

в розвитку фізичного стану людини. 

Система фізичних вправ, заснованих на баскетболі, також робить 

багатобічний вплив на розвиток психічних процесів в організмі студента. Вони 

покращують сприйняття, увагу, пам'ять, розвивають уяву і мислення, що є 

основою для якісного сприйняття і дотримання правил, і умов як самих вправ, 

так і гри, узгодження дій як індивідуального гравця, так і всієї команди цілому. 

За допомогою гри в баскетбол студенти розвивають такі навички як ведення 

м'яча, точна передача м'яча товаришеві по команді, обхід суперника, 

потрапляння в кільце з трьох зон (штрафний, дво-, трьохочковой), які 

оцінюються різною кількістю очок. Однак щоб ці навички були гранично точні 

і ефективні під час гри, студентам необхідно мати хоча б базовий рівень 

фізичної підготовки. Основне завдання фізичної підготовки – це постійне 

підвищення функціональних можливостей, які забезпечують зростання 
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спеціальної працездатності, а також досягнення оптимальних спортивних 

результатів. Саме фізична підготовка сприяє розвитку швидкості, сили, 

спритності, витривалості [2, с. 87-88]. 

Баскетбол сьогодні – це не тільки гра, вид спорту, але і особлива система 

вправ, що дозволяє виробити визначити пласт фізичних навичок у людини. 

Баскетбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного 

навантаження вирішує завдання по зміцненню здоров'я студентів, розвитку 

спритності і координації, швидкості реакції, а також загартовування їх 

характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності і 

активізму [3, с. 55-56]. 

Все сказане вище свідчить про те, що є необхідність до прищеплювання 

студентам зацікавленості до різних видів рухової активності, бажання 

займатися фізичною культурою, а також, в цілому, формування у них установок 

на здоровий спосіб життя. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Молодь, як майбутнє 

будь-якого суспільства, повинна отримувати фізичні навантаження і придбати 

основні спортивні навички. Вона повинна бути залучена в рамках або за 

рамками студентської програми в заняття спортом і щоденні фізичні вправи.  

Змінити позитивно-пасивне відношення до занять фізичною культурою і 

спортом можливо через створення умов для самостійних занять студентів з 

опорою на найбільш популярні види спорту, підвищення рівня здоров‘я через 

оптимізацію рівня рухової активності і формування переконань у їх дійсно 

необхідності у майбутній професійній діяльності. 

Без фізичної активності попросту неможливий нормальний фізичний, а 

також психологічний розвиток людини. Для студентської молоді фізична 

активність є непросто способом підтримати форму, а й засобом емоційного 

розвантаження і зарядом енергії. Гра в баскетбол по істині є таким засобом. 

Також фізичні вправи, засновані на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню 

фізичного стану студентів, позитивно впливають на їхнє здоров'я. У 

перспективі подальших досліджень передбачається експериментальна 

перевірка ефективності застосування баскетболу як фактора розвитку 

фізичного стану студентів. 
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL AND PERSONAL 

QUALITIES IN THE PROCESS OF BUSINESS GAMES 

The article proves that the development of personal and professional qualities is 

affected by the effectiveness of organizing classes in a foreign language for 

professional purpose, the methodological quality of materials, the usage of 

innovative teaching methods and the formation of positive motivation for students to 

learn foreign languages. The expediency and necessity of using business games to 

develop the personal qualities of applicants is described. 

Key words: educational process, personal approach, personally oriented education, 

professional activity, future profession, foreign language. 

Introduction. One of the strategic tasks of reforming education in Ukraine in 

accordance with the national program ―Osvita‖ is the formation of an educated, 

creative personality, the formation of his physical and moral health. The solution to 

this task involves a psychological and pedagogical justification of the content and 

methods of educational process aimed specifically at the development of the 

individual. However, this process is still lacking in purposefulness and scientific and 

methodological support. Therefore, the process of ―personal‖ restructuring of the 

educational process is spontaneous, slow and inefficient. 

In this regard, educators and psychologists are increasingly aware of the urgent 

need to create and implement a personal approach to the student as one of the 
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principles of organizing educational work, substantiated by modern psychology and 

pedagogy. This approach should promote a more purposeful, harmonious 

development of the student‘s personality as a citizen and creative, professional 

worker. 

Research results. Personally oriented education relies on basic didactic research 

on the personal developmental functions of learning and upbringing. In the territory 

of the SND, I. Bekh [1], V. Sierykov [11] and others are in charge of researching 

personally oriented education. Methodical and theoretical aspects of the usage of 

games in the process of learning a foreign language are reflected in the scientific 

studies of L. Volkova [4], A. Kapska [7], H. Kytaihorodska [8], O. Samokhval [12] 

and others. The fact that business game is a method of teaching is proved by a 

number of scientists (A. Verbytskyi [3], A. Horenko [5], A. Derkach [6], O. Shtepa 

[14] and others). 

The purpose of the article is to prove that the development of personal and 

professional qualities of students occurs in the process of business games. 

Developing a personal approach is a very difficult theoretical and practical 

problem. Its complexity is due, first, to the fact that personality is perhaps the most 

complex entity in the world and at the same time the subject of transformation of this 

world and itself. Specialists are becoming increasingly aware that comprehensive 

research and personal development is a fundamental, complex scientific problem that 

requires interdisciplinary research. At the same time, psychology plays a key role in 

solving this problem, since personality is first and foremost a mental neoplasm. 

Therefore, psychological patterns are central to the general scientific understanding 

of personality, its development and activity. 

In this context, we define personal approach as an important psychological and 

pedagogical principle, which is based on a set of initial theoretical provisions on 

personality and practical methodological tools that contribute to its holistic 

understanding, study and harmonious development. In other words, the personal 

approach is a certain methodological toolkit, the development of which should be 

based on the synthesis of the acquired by psychological and pedagogical science the 

laws of structure, functioning and development of personality. 
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V. Sierykov [11, p. 78] considers the main function of personally oriented 

education in ensuring the personal development of each subject of the educational 

process, insisting on the student‘s right to self-determination and self-realization in 

the process of cognition through mastering one‘s own ways of teaching. 

The purpose of personally oriented learning is the process of psychological and 

pedagogical assistance to the student in the formation of his subjectivity, cultural 

identification, socialization, vital self-determination. The learning process is saturated 

with the knowledge that the student must acquire and must be saturated with 

understanding (A. Leontiev) [10, p. 112]. 

Individual approach and productive pedagogical communication are essential in 

the course of practical work. Students should be able to discover and demonstrate 

their abilities and potential. Therefore, when designing the tasks and plan of the 

practical training, we took into account the level of preparation and interests of each 

student of the group, acting as a consultant, not to suppress students‘ autonomy and 

initiative.  

Forming of a new type specialist, thinking, initiative, creative can have positive 

consequences if the conditions during the study at a higher education establishment 

are created closer to their future professional activity. After all, the specialist forms 

not only the subject content of the basics of sciences, but also the constant 

development, improvement of his professional skills. 

It can be argued that, in essence, the question is arisen about the need to make 

turns to such forms and methods of teaching that would enhance students' mental 

cognitive activity and combine the learning process with life, equipping them with 

the knowledge required in practical professional activity. We consider that business 

game is one of the most effective activities that underlies active learning, aims to 

make every student a direct participant in the educational process and enables to 

organize a productive process of learning social experience by solving professionally 

significant tasks. 

Nowadays, the term ―game‖ is widely used in the study of the humanities, 

including foreign languages, at high school. A. Derkach and S. Shcherbak consider 

the didactic game as a special kind of activity aimed at consolidating and using 

specific knowledge and skills – is a method of teaching, the main pedagogical content 

of which is to learn how to act [6, p. 5]. 
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Sharing the point of view of O. Tarnopolskyi, ―role game‖ means modeling in 

an audience or class of situations of foreign language communication, in which each 

of the communicants acts in his proposed role (patient, buyer, etc.) and solves some 

communication problems, based on his communication goals, the situation, the 

circumstances of the communication, their own intentions and the other 

communicators‘ intentions, the relationships between them and the roles played by all 

participants of the communication. The main difference between a business game and 

a role-playing game is the appeal to the present or future profession of the learners; 

modeling of in-game conditions of professional activity [13, p. 11]. 

The business game is aimed at the optimal fulfillment of professional tasks, the 

best implementation of professional communication, with considerable attention paid 

to problematic, conflict situations. Under the guidance of the teacher, students work 

out the behavior and interaction during the fulfillment of one or another role: 

manager of a travel company, travel agent, hotel manager or a client. According to 

the researchers of this issue (I. Kolomiets [9], O. Shtepa [14], etc.), the development 

of cognitive and artistic abilities takes place in the process of preparing and 

conducting a business game. All this allows students to gain a positive emotional 

experience in the process of reincarnation, change of image, style of behavior and 

speech and general culture of each participant of creative process. 

Using business games, we have the opportunity to gradually immerse students in 

the future profession, modeling possible communication situations in the study of  the 

humanities. 

Typical business games that are appropriate for using in foreign language 

classes are those related to speech behavior, such as hotel employees (receptionist, 

administrator, manager). The tasks are oriented at the students‘ pairs and can be 

formulated as follows: 

a) play the role of the client and the manager in solving a certain problematic 

situation (for example, a door lock has broken); 

b) play the role of administrator and client and demonstrate their speaking 

behavior when paying for hotel accommodation; 
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c) play the role of receptionist and client: the receptionist politely meets the 

client and explains to him how to go to the manager. 

In the course of the research, we have developed and tested business games in a 

professionally focused manner. 

Business Game «Hotel Categories. Hotel Service». 

The content of a certain theme of the game is made by various questions: 

categories of hotels by their destination, clientele, types of services; major hotel units, 

management and support staff, customer relationships, interpersonal relationships 

within the team, the company's ability to properly advertise. 

During the game, students had the following tasks: 

- systematization of hotels into different groups – profiles, categories (resort, 

central, long-term destination, for conferences, etc.); 

- choosing the name of the hotel according to its profile (alone or on the basis of 

the proposed names); 

- defining the characteristics of hotels of a certain profile and a certain category; 

- characteristics of hotel services in terms of their profile and category; 

- analysis of functions and duties of employees (duty, manager, receptionist, 

employee of the commercial department). 

During the business game, we have identified several typical tasks. 

Task 1. ―Hotel presentation‖. 

The task requires students to perform the roles of ―manager‖ or ―employee of 

the commercial department‖. 

In the process of completing the task, it is important to tell the hotel as best as 

possible and to present it with all its benefits. This requires the use of a certain layer 

of terminological vocabulary, proper knowledge of the grammatical structures of a 

foreign language, proper stylistic design, an appropriate culture of speech with the 

use of speech etiquette. 

Through this assignment, students consolidate the knowledge, abilities and skills 

of monologue speaking in a foreign language, as well as it contributes to the 

development of personal qualities of the leader – confidence, determination, 

initiative, tact, creative activity, etc. 

Task 2: ―Solve a problem‖. 

Each hotel may have certain problems related to unsatisfactory service, 

customer dissatisfaction, their complaints, inconsistencies in staff actions, etc. 



164 

Participants are offered several problem situations that often occur in hotels. 

Here are some of them: 

- the client did not accidentally stay in his / her room, where his / her real 

residents came in a day; 

- the air conditioner does not work in the room; 

- the door of the room is blocked; 

- the client does not arrange the last floor. Is it possible to find a room on the 

lower floors; 

- the client is dissatisfied with the quality of service. 

This task develops the ability to properly build dialogical speech, which also 

manifests the level of speech culture. 

Task 3. ―Presentation of new tourism services‖. 

The task is collective. Participants of the game came to the conference from 

different hotels in order to exchange experience on new services and advertising. 

Therefore, the main issue of the conference is the expansion of entertainment services 

and their proper advertising. Participants discussed the relevance of a new service and 

made a corporate decision on how to implement it and develop it further. Such a 

service can be a thematic evening, a program for children, an evening of birthday 

parties, additional business services and more. Each service that the game participants 

want to perform must be described, developed its structure, business plan, and offer 

appropriate advertising [2, p. 136]. 

 The personal and collective characteristics are realized during this task, culture 

of interpersonal communication is created, creative potential is opened and 

developed, the ability to use the knowledge and experience gained in the study of 

other disciplines is controlled and conditions for motivated use of a foreign language 

profession are created. 

Conclusions. Therefore, the priority of business games is that they contain the 

social and psychological aspects of real live communication, interaction, perception. 

A business game does not limit the initiative of its participants to certain, pre-created 

outside conditions, a teacher or a textbook. Business games reduce anxiety because 

the student ceases to function in the speech situation as an object of learning. By 

participating in a business game, he is the subject of communication, which 

actualizes the student‘s desire to behave in a simulated situation adequately.  
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PRINCIPLES OF BILINGUAL EDUCATION 

The article concerns theories and concepts of bilingualism, organizational 

experience of bilingual and multilingual education, along with linguistic directions, 

determining bilingualism basically as the ability to communicate with two languages. 

Basic principles of bilingual education have been released, they included: didactic 

cultural rationality, problem-searching and problematic forms of education, priority 

of teaching cooperation through education and self-education, integration and 

interactivity of modelling multicultural bilingual education, didactic cooperation of 

https://orcid.org/0000-0002-6142-3862
https://publons.com/researcher/2223206/natalia-victorivna-voinarovska/


167 

traditional pedagogics and individuality-focused education, consideration of the 

educational rights of a person while modelling cultural training environment. 

Consequently, it has been concluded that the whole bilingual learning process ought 

to be composed in order to transfer communicative skills of the native and the first 

foreign language to the second one. 

Key words: bilingual education, lingual interference and transferring, educational 

environment, cultural competence, communication skills, language functions. 

The modern lingual background is composed mostly of bilingual and 

multilingual representatives, resulting in establishing comprehension of two foreign 

languages as a common norm for the majority. The pragmatism of bilingual and 

multilingual education in Ukraine is caused by its focus on the integration into the 

world community for solving human global issues, implementation of public-spirited 

projects in the various fields of international cooperation. This process influenced 

language status as a teaching subject, which allows enjoying the advantages of the 

open society. Besides, within the conditions of intercultural development of modern 

society, it is crucial to apply educational possibilities of the bilingual environment in 

the process of mastering the third language. 

Bilingualism possesses massive didactic potential. It is crucial to find out what 

types of bilingualism exist in order to use this phenomenon in the educational process 

efficiently. According to the mutual correlation criteria of the mechanisms of the 

native and foreign languages, there are such types of bilingualism as coordinating and 

subordinated, pure and mixed. Subordinated bilingualism is divided into receptive, 

reproductive and productive. Subordinated bilingualism is more frequently generated 

while studying a second language, which is characteristic of not fluent language 

knowledge, unlike coordinating bilingualism with a higher and more professional 

level. 

T

-

D.Aaronson considered bilingualism as the social-cultural 

phenomenon, which is e -
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-

M.Varghese [4] studied the demand for bilingual education as a certain 

component of professional training. Investigations of S.B.Chumbow [6] concern the 

development of the global informational surface and the role of bilingualism in the 

field of innovative information-communicational technologies. The phenomenon of 

traditional classroom teaching diminishing and lingual aspects of the progress of 

distance learning and training were analyzed by J.C.Bertin [2] and O.B.Osaulchyk 

[8]. 

Methodological background of our research was based on the analytic-synthetic 

examination of scientific-methodological works, logic methods of notions analyzing, 

methodological modelling, surveys outcomes and experts‘ evaluations. Processing of 

empirical data has been performed through statistical methods: percentage scattering 

and ranging. 

Criteria of lingual environment presence or absence in the process of language 

mastering identify natural and artificial kinds of bilingualism. Natural bilingualism 

occurs in the process of individual communication in the native language at home, 

but outside home – in the second language. Artificial bilingualism is gained as a 

result of learning the second language consequently after the native one.  

Corresponding to the approach of careful and polite attitude towards all studied 

languages, basic principles of bilingual education include:  

a) didactic cultural rationality; 

b) problem-searching and problematic forms of education; 

c) priority of teaching cooperation through education and self-education; 

d) integration and interactivity of modelling multicultural bilingual education; 

e) didactic cooperation of traditional pedagogics and individuality-focused 

education; 

f) consideration of the educational rights of a person while modelling cultural 

training environment. 

Bilingualism is functioning as a powerful factor of lingual development for 

intercultural communication, realizing possibilities for people to master the next 
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(third) language and, consequently, to realize their location in the process of 

cooperation with the representatives of other cultures. Such educational surrounding 

contributes to the successful integration of the participants of the educational process 

into the international educational environment. It is obvious that comprehending the 

third language cannot be objectively fulfilled on a similar level as the previous two 

ones, composing the bilingualism character, but, nevertheless, a learner is capable to 

become an equal member of the intercultural dialogue [8]. It is underlined that a 

bilingual person already owns the image of the world, created on the basis of his 

social life experience, but, at the same moment, a newly learned language introduces 

its impact to this general world outlook by the means of fresh notional forms, new 

ways of expressing ideas and goals, supplementing to the process of logic reflection 

of the world with individual verbal descriptions. 

It is worth underlining the fact that the interaction of two language systems 

within the consciousness of the definite part of the bilingual people, by no means, the 

native language system occupies the dominant position. Whereas, the first foreign 

language (namely English) is being ambiguously considered. Accidents of using first 

foreign language by the individuals within the international surrounding and, 

nevertheless, remaining the representative of their national culture, are still more 

frequent. For that reason, it is rational to differentiate ―native language‖ and 

―functional active language‖. The native language is the language of national 

affiliation, ethnic and spiritual culture. The notion of the ―functional active language‖ 

refers to the level of the language‘s being used. As for the international community, 

English language (the first foreign language) can be rather defined as the ―functional 

active language‖, which is successfully applied as the tool of realizing intercultural 

communication. 

After having identified the type of bilingualism of the investigated group of the 

respondents, let us study the cases of the interference, rising in the process of 

studying a second foreign language (German) in the conditions of multilingualism. It 

is commonly known that the closer two languages are, more the bilingual learner 

relies on the similarities and equivalents since it is easier to learn related languages. 
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Therefore, one of the methods of teaching lingual material appears to be comparative-

contrast approach, which is important for pointing out common and specific features 

of every studied language. This method is expected to reflect bilingual students‘ 

ethnic characteristics, apply their linguistic experience within their native and first 

foreign languages. 

While describing correspondences and differences between the first and the 

second foreign languages and the native one, it is reasonable to mention the auxiliary 

verbs. The matter is, the native language of the respondent group does not expect 

using auxiliary verbs for building interrogative and negative sentences, which lead to 

the pretty frequent automatic omission of these verbs by the students in the process of 

communicating in English, especially within their elementary stage. However, 

structures of the second foreign language, although complicated by the rigid rules of 

the word order, proved to be more comfortable.  

Further errors deal with the misusage of the past tense forms of the first foreign 

language. Especially often it occurs in the situations describing actions in the past but 

somehow corresponding with the present, expressed by the perfect tense forms. Here, 

both representatives‘ groups, coordinated and subordinated bilingualism, tent to apply 

verbs in present or past simple tenses, literary due to the specifications of their native 

language tense system. Additional discrepancies of the three languages are converted 

by the formation of the plural form of the nouns, as far as each of the analyzed 

language appears to have its own unique rules of plural formation, even irrespective 

of belonging to the same language family of both foreign languages. 

Conclusions. Obligatory criteria of the mobility of modern people is the 

knowledge of foreign languages. Therefore, bilingualism forms the background for 

the development of further multilingualism. 

Bilingualism is commonly known as the co-existence of two languages inside 

one lingual collective surrounding, using these languages in the definite 

communicative fields, depending upon the social situation and various forms of the 

communicative act.  Here, bilingual individuals experience double world overviews, 

one of which reflects the peculiarities of their native culture and the other one – 

foreign values and philosophy. Therefore, we accept bilingual training as the focused 

process of integrating into the world culture by the means of bilingualism.  
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Comprehending foreign languages by the bilingual students is very specific due 

to the inevitable interaction between several foreign lingual systems and their 

structures, that is why the comparative-contrast teaching methods appeared to be the 

most efficient one, which encourages discovering common and diverse features in 

every language. 

Still, some aspects of the studied topic remain unsolved and may require further 

developments, such as: the phenomenon of codeswitching and its perspectives for the 

bilingual education, the demand for specialized teachers‘ training before educating 

bilingual students, as well as sociolinguistic issues of the multilingual learning 

environment. 
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TRENDS AND PROBLEMS OF US HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT 

The article aims to highlight the main trends and problems in the development of 

higher education in the United States. The question arises as to how to address the 

issue of providing financial support to young people from the state through subsidies 

and grants. A statistical review of US higher education issues has been performed. 

Development trends are considered and the main achievements of the US educational 

policy are outlined. 

Key words: US higher education, public funding of education, educational policy, 

grants. 

The issue under discussion. Higher education in the United States is a 

reflection of the socio-economic condition of the country, the country's educational 

policy is based on providing a sufficiently educated staff. American companies and 

businesses need highly skilled workers to meet requirements of the society. 

Higher education is provided through a complex public-private sector where 

individuals and institutions are involved. When education is becoming increasingly 

crucial, there is also growing concern about its cost and higher education 

affordability. 

The above said has determined the aim of this article, which is summarizing the 

coverage of trends in US youth support in higher education and in determining the 

state of US higher education at the moment. 

Basic material presentation. The experience of American scientists in the 

development, selection and application of forms of organization and methods of 

training professionals can be useful for Ukrainian higher education especially in 

relation to the organization of independent work of students, conducting 

interdisciplinary seminars. The experience of the best higher education institutions in 
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the United States shows that the effectiveness of education increases with the use of 

such an organization educational organization, the content of which is superimposed 

on the context of future professional activities of students [2 , p. 16].  

Therefore, the United States recognizes the crucial role of education in the 

economic and social development of the state, in strengthening its position in the 

world markets and in the world economic community, in maintaining national 

security, which is reflected in educational policy and practical measures for its 

implementation. 

Among the priority areas for improving the quality of education are the 

following: development of academic standards for students; raising the requirements 

for the level of knowledge of school graduates, especially in the field of exact 

sciences; extensive use of various test programs; application of the latest information 

technologies in the educational process; launching new teaching quality assessment 

programs. In modern conditions, it is becoming clear that the purpose of learning, as 

the transfer, acquisition and accumulation of a certain baggage of knowledge, can no 

longer play a key role. The focus of the educational process on achieving this goal, 

according to American scientists, today reduces the opportunities to improve the 

quality of training, does not correspond to promising areas of higher education. 

Under the US Education Act, the federal government provides financial assistance to 

states, educational institutions, which are making efforts to carry out educational 

reform to improve the quality of education [ 2, p. 16].  

In modern conditions, a university graduate must have certain personality traits, 

namely: be able to adapt to life situations that are constantly changing; acquire 

knowledge independently; think critically; be able to process large amounts of 

information; be sociable; work independently on the development of their cultural 

level. Achieving compliance with modern requirements for professionals is possible 

only through the "humanization" of the learning process, because training focused on 

a particular average student, the acquisition and reproduction of knowledge, skills 

and abilities can not meet the current situation. Solving the problems of education 

requires a comprehensive effort not only of higher education, but of the society too. 



174 

The learning process of modern person should become continuous. That is why in the 

United States there is a need for distance learning based on modern information 

technology. At the beginning of the twenty first century the United States 

convincingly demonstrates that education and training, "investment in people" play 

an increasingly important role in ensuring the competitive advantage of the United 

States within both national and global economies [2 , p.16].  

Personnel of various qualification levels in the United States are trained in high 

school, in special public vocational schools, in schools and in courses of private 

companies, directly in the workplace. In addition to training the workforce, the 

education system in the United States plays an important social role, enabling citizens 

to exercise their right to self-development, often in connection with future 

professional activities. 

After repeated attempts to make higher education accessible to young people, 

US education policy has outlined the following achievements: 

- economic profits as a result of higher education remain high and provide 

individual economic mobility; 

- public colleges teach the vast majority of students, but private schools are 

growing fast enough; 

- Historically, society has provided subsidies to young people due to the 

availability of low-cost public higher education institutions. However, significant 

changes have taken place over the past decades. Today, some students pay for tuition 

on their own; 

- The total number of visitors to colleges and universities has doubled since the 

mid-1990s. 

Nearly 73 percent of students attend public colleges, which include local two-

year community colleges and research centers. 

About 18 percent of students attend private nonprofit colleges, a sector that 

includes research universities and small liberal arts colleges and specialized religious 

institutions. 



175 

About 9 percent of students attend private nonprofits. The number of students is 

growing faster in commercial schools, which grew from 200,000 students in 1990 to 

nearly 2 million students today [8].  

Educated workers have been found to have higher wages. There is strong 

evidence that education increases profits. Comparing the average weekly earnings of 

an employee with a bachelor's degree and a high school graduate, it was estimated 

that the former has 64 percent higher wages than the latter because workers with 

education are almost unemployed and are more likely to have work that will provide 

additional compensation for wages (for instance, leaves, health insurance etc.). 

Higher education is important for intergenerational mobility. Without higher 

education, children born in the lower income quintile have a 45 percent chance of 

staying where adults are. Over the past two decades, both public and private nonprofit 

colleges have appeared, and the average number of courses at four-year private 

nonprofit universities has increased by 57 percent [5].  

Public funding has fallen to almost 60 percent. Revenues from colleges and 

universities are just under 40 percent. Public colleges and universities are becoming 

increasingly dependent on student education as a source of funding. 

Federal financial aid helps students pay for the rising costs of educational 

institutions. Federal financial aid accounts for the majority of all financial aid. In     

2010-2015, an estimated $ 173 billion was distributed among undergraduates, of 

which $ 124 billion came from federal sources. 

The two largest components of the federal financial aid system are Pell grants 

and Stafford loans. Pensions grants provide low-income undergraduate students with 

higher funding education that does not need to be repaid. In 2015-2017, almost half 

of all undergraduates received a Pell Scholarship with an average of $ 3,800 and a 

maximum award of $ 5,550. In total, the Pell program received more than $ 35 

billion. 

Stafford loans are federal student loans. For a Stafford subsidized loan, the 

federal government pays interest to students who are students at the institution; for 

Stafford's incorruptible loans, interest is accrued when the student is enrolled. The 

Stafford loan program has distributed approximately $ 90 billion [6]. 
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The problem of shortage of teachers of a number of scientific and technical 

disciplines is still relevant for US higher education, which leads to the active 

involvement of highly qualified personnel from universities abroad. Thus, according 

to 2015, the share of foreigners among teachers of engineering was 37%, 

mathematics and computer science – 27%. Mostly scientists from such countries as 

India, China, Great Britain, Canada, South Korea. This shortcoming (lack of own 

staff) is successfully overcome, as we see, without additional costs on the part of the 

United States due to the "brain drain" from abroad. The growing number of doctoral 

dissertations defended by foreigners in the United States also benefits American 

science and economics. Their number in scientific and technical disciplines doubled 

between 2010 and 2015 and reached 10,000. This figure corresponds to an average 

annual increase in the number of defenses by 8.2% compared to an increase in the 

number of doctoral defenses by Americans by 1.9% annually. At the same time, 68% 

of foreigners who defended themselves in the United States in the period 2010-2015 

planned to stay in the United States, and 44% – received appropriate offers from 

employers. Especially many such scientists are from China (59%) and India (57%) 

[11]. 

Conclusions. At all times, US society has provided significant support to 

students in gaining higher education. The scale of such support has changed in recent 

decades. The state and local governments provide little assistance to government 

agencies that offer higher education services. 

Young people are assisted by Pell grants and tax credits. Most students and their 

families pay for their own education. Some people make payments using student 

loans. 

The federal government is the largest provider of financial aid to students and 

distributes aid through four different mechanisms: grants, loans, payments from 

federal research, and tax-based assistance. The biggest ways are the Stafford loan 

program, which provides low-interest loans to students, as well as the Pell 

Scholarship Program. The last two decades have also seen the emergence of tax-

based tax incentives. Total financial assistance has increased, while public funding of 
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public higher education institutions has fallen significantly as a share of revenues 

from colleges and universities. Recently, public funding per student has fallen 

sharply. This happened for a number of reasons. The transition from public higher 

education to more private funding has become one of them. 

Previous generations of students have attended colleges that were supported by 

state funds and funded by senior generation taxes. Students and their families are now 

increasingly paying for themselves. As a result, the United States views the level of 

education of young people in the country as stagnant, while other countries are 

improving. Thus, the role of government in higher education is crucial, as budgets at 

all levels of government remain politically influenced and continue to balance 

education compromises with societal priorities.  
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ARTISTIC SYMBOLS IN SHORT STORIES: MYTH OR REALITY 

Symbols convey a deep and almost instinctive meaning to people. Whether being seen 

as religious, ideological or cultural, symbols make up the very fabric of identity and, 

thus, are regarded as a basic system of human expression. Symbolism in literature 

being perceived as a code is a necessity for several significant reasons: first, symbols 

convey an indefinite range of meanings, second, they are keys to encoding the pre-

existing author‟s story, and, finally, they are deciphering means the reader uses to 

transpose back the original meaning, Consequently, symbols that are laconic, and yet 

fully laden, concrete and slightly mysterious are the essence to interpreting a work of 

art specifically.   

The objectives of the article are: to find out key reasons for symbolizing and focus on 

the functions the symbolic elements employed that may or seem to perform as such in 

the text, to look into the techniques writers tend to use to convey the meaning of their 

symbols, and research what the general literary impact of the text with symbolic 
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elements is. The results of the verbal exploration are shown in an attempt to 

understand the scheme of symbols‟ “appearance” – namely how certain elements of 

the text become symbolic, or rather perceived as the ones by the reader. 

Key words: symbols, artistic symbols, symbolism, literary code, symbolic elements 

of literary texts, the reader. 

Introduction. Literature is often considered as a cipher [2, 94], and by using 

symbols the author transposes item by item into a symbolic system, matching each 

element in the story with an appropriate cipher [11, 45]. The reader then decodes the 

cipher by transposing it back into the original meaning [27, 82]. The closest to cipher 

is allegory, however, if it is good, it tends to be richer in meaning and feeling than 

limited cipher systems. Metaphors also mean something more different than a literal 

meaning [5, 119]. The common element in symbols and metaphors is that the literal, 

conventional meaning they convey is exceeded or negated by a non-literal meaning. 

However, symbols are used more consistently and widely than metaphors as they 

embody cultural, ethnic, religious, national, and other meanings [7, 105].  

The universal symbols with the same meaning across individual and cultural 

boundaries are often called archetypes (G.Jung). However, any use of a symbol is 

specific, which makes its meaning specific as well. Archetypes cover not only 

symbols, but also character types, basic plots, scenes, and so on. Fundamentally, 

archetypes are defined as universally meaningful, non-literal elements in the arts and 

culture [12, 149]. A symbol‘s very existence depends on those who it represents. 

Essentially symbols can either offer an identity to a particular group willing to 

identify with whichever culture the symbol represents; or represent a group intending 

to differentiate itself from other groups. Such representation sometimes leads to 

misunderstanding and even controversy between the two cultures which see 

themselves as locked in a struggle with one another, and whose sometimes mutual 

misunderstanding develops into a deep mistrust and entrenched views of the other 

culture's symbols [1, 251].  

Discussion. A symbol is usually defined as the sign which stands for something 

else. A distinction should be made, however, between a mathematical symbol, 

standing for an exact quantity, and a literary symbol, standing for intangible qualities 

(moral, sensuous, and so forth) and carrying with it seemingly endless meanings. A 
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symbol is different from a metaphor because it is used more consistently and widely 

than a metaphor. Moreover, a metaphor is a statement (even if implied), whereas a 

symbol need not be a statement. The common element in symbols and metaphors is 

that the literal, conventional meaning is exceeded or negated by a non-literal meaning                         

[19, 113].  

Symbols in fiction, however, are not abstract concepts such as love or hatred, 

but rather verbal descriptions that cause readers to imagine them. Frequently, used in 

fiction symbols are inanimate objects. In George Saunders ―Sticks‖, for instance, the 

pole represents the person‘s self-expression to the events around him [17].In some 

literary texts symbolic characters might make brief appearances, being not well-

rounded and fully known, but seen fleetingly and remain slightly mysterious. For 

instance, in ―Heart of Darkness‖ by Joseph Conrad, a steamship company that hires 

men to work in the Congo maintains in its waiting room two women who knit black 

wool – like the classical Fates. Usually such a symbolic character is perceived as a 

portrait (somewhat portrait-like) than a person [cf. 4, 260].  

In the well-known short story ―Flight‖ by Doris Lessing [14] the gift of a pigeon 

to the grandfather who is against his youngest granddaughter`s marriage symbolizes 

the action of compensation and hope. If you let go something you are used to, it will 

give place to something new and better. The old man has the favourite pigeon, which 

he is able to release once he is given a new one.  

A very controversial story by Rachel Glaser THE JON LENNIN XPERIENCE 

is an example of the narration itself as an imprint of the world outlook becomes 

symbolic showing the ambiguity of the world perception in various stories resulting 

in a vague and sometimes notorious way [9].  

John Steinback‘s ―The Chrysanthemums‖ at first sight seems to be a story of a 

woman whose sole interest is focused on gardening. Elisa Allen being confident and 

powerful with her flowers becomes extremely vulnerable facing the outer world. She 

handles her chrysanthemums with love and care, being protective as if they were her 

children. Being praised she gets energetic and happy, while seeing that her gift of 

chrysanthemums has been dumped by the peddler she starts crying. So, the 

chrysanthemums in such a context can symbolize the personality‘s emotions (hopes 

and dreams) that can either burgeon or get crushed by other people [18].  
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As it can be seen from the above mentioned texts, symbols can be inferred from 

objects, characters, actions, and events. The functions they perform may be 

challenging to determine. However, the analysis of literary texts shows that they are 

of various and often multiple natures. For instance, the story ―Babylon Revisited‖ by 

Francis Scott Fitzgerald is about the conflict between the past and the present [6].The 

title itself points at its symbolism, which is further developed throughout the story. 

Babylon is a metaphor standing for Charlie's past with sexual abundances and 

improper lifestyle and foreshadowing on the turn of future events that allude to a 

complete reformation of the protagonist.  

The short story by Susan Hall ―Then Later, His Ghost‖ [10] takes place in a 

post-apocalyptic period four years after all the chaos started. The symbolism of the 

story that points at the irreversible change (as if stating that nothing is going to be the 

same again) is revealed via various aspects: character, time, place, and many 

symbolically significant details. For instance, the two characters – one male and one 

female – do not have names implying the beginning of the world with Adam and Eve 

being the only people. They are staying in a house with a barn that is a few miles 

from the town. It is almost Christmas, December twenty-third; the cityscape 

descriptions remind the classical American city with Victorian homes and an old 

library. The text is filled with so many artistic particulars that its entire meaning 

becomes a code for a figurative sense that can be comprehended via numerous 

intertextual triggers. 

John Updike‘s renowned short story ―A & P‖ [20] is another traditional example 

of symbolism that is shown in the very first paragraph. The story is not only about a 

teenager‘s ―coming of age‖, adapting to the outer world, or inner and outer conflicts 

of a ―getting mature‖ nineteen-year-old clerk. John Updike highlights the materialism 

of consumerism and focuses on the individuals acting like ―the sheep‖ while 

wandering mindlessly down the shop‘s aisles.  The general public is naturally startled 

by the girls' inappropriate clothes and behaviour. However, the reader is offered an 

opposite perspective via the eyes of Sammy who wants to be part of world that he 

does not and will probably never belong to and is experiencing a literary 
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instantaneous transition from childhood to adulthood. Although the protagonist is 

afraid that he may get a bad reputation and disappoint his parents, he makes his own 

decision to quit the job in support of the girls. Such context highlights the concepts of 

conformity / nonconformity reflecting the double nature of symbolism in the story.  

The same ambiguity may be traced in the story of a contemporary American 

writer Jhumpa Lahiri ―Interpreter of Maladies‖ [13], where symbolism refers to 

bicultural identity. The Das family who are Indian by origin but American by culture 

behave quite dubiously. The story starts with the conflict of the parents bickering 

over who is going to accompany their daughter to the toilet, which entails certain 

negligence. Parents‘ attitude towards their three kids also suggests some distance and 

immaturity, which is openly explained by Mrs. Das saying to their tour guide that she 

is only 28. The expensive camera with a telephoto lens that Mr. Das uses to take the 

common sights of daily life in India throughout the story implies their foreignness. 

Besides, the camera adds to the hints at their wealth. The family is well off enough to 

not only afford to visit India, but also has an expensive gadget to record the trip.  

The story ―Horizontal Snow‖ by Rick DeMarinis [3] depicts a college student 

who fears becoming a zombie as he is just about to earn his engineering degree. His 

inner conflict is in the form of depression that forces him to act irrationally: ―I'd hurt 

her [the girl friend], I was aware of that, but my own feelings were in cold storage. I 

observed her pain in the way a surgeon observes the pain of his patient: with 

compassion but without involvement or remorse. I was strong and healthy, my 

appetite was good, I slept well, but nothing interested me. I felt like an animated 

corpse, moving through a world I had left behind. Greeting myself in the bathroom 

mirror each morning I would say: Hello, Zombie.‖ In this context quite frequent 

reference to the weather becomes a symbol of life predicaments, something that is 

always present, some frame that underlines, surrounds, or sets the stage for the 

interpretations of the events. ―<…> the weather had been spring like for several 

weeks; the wind from Canada still had a threat of winter in it. The notions of blizzard 

and the horizontal snow symbolize a gamut of emotions of the hitchhiking ―zombie‖ 

witnessing an unusual childbirth and on the whole reflecting the more general 

concept of protagonist‘s state of mind. 
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Neil Gaiman uses the black cat in the story ―The Price‖ [8] as the symbol of the 

fight between good and bad luck.  When a black cat turns up at the doorstep of the 

family who shelters stray cats, they take him in. He does not look like a stray animal 

at first – as he seems well-nourished and taken care of. However, after a few weeks 

the Black Cat looks completely different as he has lost patches of fur and has many 

scratch marks as though he had been on numerous fights. The family decide to lock 

him up in the basement to protect him. The narrator hid the Black Cat for four days, 

during which bad things kept happening to family members. When finally the 

narrator let him out, the cat got free and that made a weighty impact on the family‘ 

life. The things changed substantially with the bad things that had happened to them 

in the four days becoming undone. The narrator wanted to know who the cat‘s enemy 

was. He stayed awake at night, saw the Black Cat‘s tormentor and understood how 

the Black Cat had been protecting the family all the time. The animal here symbolizes 

the Good than protects kind people. 

 Textual elements that perform as literary symbols are more often than not 

challenging to understand at first sight. Thus, the issue of identifying the mechanism 

of how it happens while the reader is deciphering the information actualized by text 

elements of various formats and levels arises. For instance, in R. Randall's short story 

―The Copper Peacock‖ [16, 97–116] the reader is offered to follow the development 

of the relationship between Bernard, a married writer who isolates himself in the 

apartment of a friend, and Judy, a cleaning lady. Being famous and self-centered 

Bernard allows the girl to look after him. Having brought cosiness and quiet order 

into somewhat chaotic life of a writer whose wife always grumbles, takes care of 

household chores with apparent displeasure, and is constantly busy with their small 

children, Judy becomes the heroine of Bernard‘s fantasies. He gets sure that he is the 

subject of Judy‘s adoration, focusing on details and imagining things. Meanwhile, he 

seems to never pay attention to the ―big things‖, like the bruises and quietness of the 

girl who makes his life comfortable. He never thinks of asking her any questions 

about her last name, the place she lives, etc. either. Unfortunately, his indifference 

subtly results in tragedy – Judy gets killed by her sadistic boyfriend. 
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The reason for Bernard‘s confidence that the girl liked him was mainly because 

the girl was supposed to choose products for his brunch, which she did with zeal. The 

idea that Bernard was eager to get somebody‘s attention is expressed by at least two 

facts. The first was about his meals (“Since Jeremy was born Ann had never got 

lunch for him, he had always got his own”); and the second about the importance of 

comfort: “And he had hardly realized before how much he liked gracious living‖ [16, 

105]. These two statements exemplify and clarify the protagonist‘s fantasies towards 

the girl: his own wife did not have time to keep an eye on the house to provide him 

―gracious living‖. Moreover, she did not cook him lunch and paid him little attention 

after the birth of their second child. 

As a result, descriptions of lunch chosen by Judy become symbolic. Bernard‘s 

close attention to the ingredients of snacks functions as an attempt to figure out the 

girl‘s attitude to him: “Two of the sandwiches were smoked salmon and two eggs and 

cress. Judy must have brought their ingredients with her and assembled them in the 

bathroom. Next day he was preparing to say something gracious <...>” [16, 102]. 

Bernard‘s delight for being properly served is described in great detail further in the 

story: “Lunch that day was pate sandwiches and there was a pear on the tray and a 

piece of walnut cake. Next time he got gruyere cheese, mandarin yogurt and a bunch 

of red grapes. It was something of a chore going out to buy pizza on the intervening 

days. <...> Judy was fine, marvellous, very efficient” [16, 103-104]. 

As Bernard keeps getting ―attention‖ from Judy he starts thinking how to thank 

her properly: ―Ham sandwiches and thinly sliced avocado, sesame seed biscuits, a 

glass of apple juice. For once he wasn‟t hungry for it. What he would have liked – he 

suddenly saw the rightness of it – was to have taken Judy out to lunch” [16, 107]. 

Probably this very egoism prevented Bernard to see a real picture. He considers 

Judy‘s disappearance for several days as a weakening of attention to him, which, in 

his opinion (fancied) affects the quality of sandwiches: “The sandwiches she left him 

for lunch were tinned salmon and cucumber with a strawberry yogurt and a 

chocolate bar. Bernard fancied the standard was less high than it had been” [16, 

112]. 
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Furthermore, when Judy returns after several days of absence Bernard 

instantaneously calms down as his lunches are still delicious. He does not bother to 

ask Judy, however, where she has been, or what has happened. Neither does he ask 

why her face was broken: “<…> the menu is carefully thought out. Still, he had been 

wrong about the standard of lunch, having no fault to find with pastrami sandwiches, 

watercress and a slice of pineapple. ” (CP, p. 113). The word still used in the strong 

(initial) position confirms the guess (Still, he had been wrong; having no fault) about 

the selfishness of a person for whom the most important thing in human relations is 

―the standard of his brunch”. 

Retrospectively the reader gets to know that Judy generally liked to come up 

with something interesting for meals mainly because she saw that Bernard had 

noticed her efforts and seemed to appreciate them. As it has been mentioned earlier 

the problem of human relations – trust, consideration, and care become the centre of 

the story. The girl needed not only verbal, but physical help, a friendly hand that 

would support her at difficult times. On the opposite, Bernard, while being portrayed 

as a scholarly personality, was trying to sort out a great ―ethical‖ problem, whether it 

was possible and decent for a person of his status to have a future affair with a girl of 

―this type‖. Bernard‘s snobbery, pettiness, and superficiality loom in his search for 

some implications, a subtle subtext in the ingredients and care with which every 

lunch was prepared by Judy.  

Conclusion. Having considered many points, it can be true to claim that all 

fiction stories are symbolic as the writer is bound to empower characters, objects, 

events, and/or acts with special significance. To help the reader recognize a symbol in 

fiction, the writer (the storyteller) often gives them some particular emphasis. The 

textual elements that are further perceived as symbols can either open or end a story, 

become mentioned repeatedly throughout the story, highlighting the essential 

meaning of a certain textual element. 

  The stories analyzed in the article are examples of classical and non-

conventional symbolic fiction, where an exceptional attention was paid both to 

general picture and minute details, to show at some length the significance of matter 

that might seem to be used for setting and atmosphere. Nonetheless, there is no point 

in looking for symbolism in every word, in every situation, in every protagonist or 

minor character. Otherwise, there is a possibility to misread a story or to read it 

further than its outer edges. 
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НАВЧАННЯ 

В статті досліджено сучасні аспекти диверсифікації інтерактивних 

технологій викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання. 

Окреслено актуальність, практичне значення та особливості впровадження 

інтерактивних технологій навчання як невід‟ємного елементу процесу вивчення 

іноземної мови. Визначено основні проблеми та запропоновано шляхи 

ефективного використання інтерактивних технологій у закладах вищої освіти 

у контексті дистанційного навчання.  

Ключові слова: диверсифікація, інтерактивні технології, іноземна мова, 

дистанційне навчання, фахова іншомовна комунікація. 

Постановка проблеми. Сучасний етап реформування освітньої сфери 

характеризується актуалізацією проблем структурування змісту, оновлення 

форм, методів, технологій навчання, спрямованих на формування спектру 

професійних компетентностей, розвитку фахових умінь, здатності до 
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інноваційної професійної діяльності викладачів закладів вищої освіти, вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів [4]. Вітчизняний ринок потребує 

компетентних, висококваліфікованих спеціалістів, що володіють культурою 

фахової та іншомовної комунікації, прагнуть до самовдосконалення, розвитку й 

самомотивації. 

Освітні програмі, оновлені відповідно до вимог ринку та викликів 

сьогодення, визначають володіння іноземною мовою професійного 

спрямування однією з важливих компетенцій сучасного фахівця, що зумовлює 

необхідність удосконалення технологій викладання іноземної мови. 

У цьому контексті особливий інтерес становлять інтерактивні технології 

навчання, орієнтовані на організацію активної взаємодії учасників освітнього в 

процесі вивчення мови, особистісного зростання та професійного 

вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняних й 

зарубіжних досліджень виявляє активний інтерес науковців до питань 

впровадження інтерактивних технологій на різних етапах вивчення іноземної 

мови. Значний інтерес становлять праці таких дослідників, як Т. М. Бичківська, 

О. Б. Осаульчик, Л. В. Пироженко, О. І. Пометун, І. М. Свириденко, 

Н. Суворова, Н. Ф. Фомин, А. Ю. Циркаль та інших. Особливий інтерес 

становить проблема використання інтерактивних технологій викладання 

іноземної в умовах дистанційної освіти у закладах вищої освіти. 

Мета статті. Мета даного дослідження полягає у тому, щоб дослідити 

інноваційні інтерактивні технології викладання іноземної мови, які можуть 

диверсифікувати процес дистанційного навчання у закладах вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення впровадження 

дистанційного навчання набуває значного поширення, а за певних обставин 

стає обов‘язковою формою навчання у закладах середньої та вищої освіти. 

Особливістю вивчення іноземної мови є необхідність організації взаємодії 

учасників навчального процесу, їх спілкування, обміну думками, створення 

ситуацій, у яких студент займав би активну позицію, проявляючи прагнення до 

активного спілкування, творчої та продуктивної праці, що становить основу 

інтерактивних технологій навчання і, водночас, є невід‘ємним елементом 

вивчення іноземної мови. 
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Інтерактивне навчання іноземній мові передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, 

взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу [1]. 

Вагомими ознаками інтерактивного навчання є наявність спільної 

діяльності викладача й студентів; варіативність форм навчання; висока 

мотивація та наявність зв‘язку з реаліями сьогодення; виховання та розвиток 

особистості студентів в процесі отримання нових знань тощо. 

Порівняння інтерактивного навчання іноземної мови з традиційними 

методами виявляє ряд переваг саме інтерактивної форми взаємодії, зокрема, 

можливість залучити велику кількість студентів, формування здатності до 

командної роботи, розвиток умінь формулювати та аргументувати певну думку 

чи позицію, активний розвиток комунікативних компетенцій тощо. 

Однак доволі часто в умовах дистанційного навчання викладач обмежує 

діяльність студентів індивідуальним виконанням значного обсягу завдань з 

подальшою їх перевіркою та оцінкою виконаної роботи, що не забезпечує 

належного рівня оволодіння іноземною мовою, особливо комунікативної 

складової.  

В свою чергу, диверсифікація інтерактивних технологій навчання 

іноземної мови може сприяти формуванню необхідних мовних компетенцій, 

зростанню інтересу студентів до навчального процесу, активізації когнітивної 

діяльності.  

Застосування різноманітних навчальних технологій формує у студентів 

стійкий інтерес до освітньої діяльності, що дозволяє створити атмосферу 

мотивованого творчого навчання і одночасно вирішувати цілий комплекс 

освітніх, виховних та завдань, що розвивають».  

Для вивчення англійської мови ефективними є такі інтерактивні технології 

навчання, як робота в парах, трійках, змінюваних трійках, «мікрофон», 

незакінчені речення, «мозковий штурм», мозаїка, коло ідей, «карусель», 

«акваріум», «велике коло», аналіз проблеми, «розігрування ситуації в ролях 
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(рольова гра, імітація), дискусія, евристичні бесіди, створення проектів, ток-

шоу, презентації, проведення творчих заходів тощо. Запропоновані технології 

та їх складові можна використовувати як на перших заняттях із теми, так і на 

останніх заняттях із теми з метою систематизації набутих знань та вмінь. 

Використання на занятті запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: 

ефективному повторенню лексики та граматики, поповненню словникового 

запасу; розвиткові уваги, пам'яті, мислення; формуванню вмінь працювати в 

парах, групах тощо [5, с. 560]. 

В останні роки велика кількість закладів вищої освіти активно впроваджує 

телекомунікаційні технології. Для проведення таких занять дослідники 

пропонують залучати електронні навчальні технології, зокрема, слайд-лекції, 

індивідуальні комп‘ютерні тренінги, різні навчальні комп‘ютерні програми, IP-

хелпінг, електронне тестування тощо.  Використання в навчальному процесі 

мобільних технологій, електронних мобільних програм-додатків значно сприяє 

активізації пізнавальної, інтелектуальної діяльності особистості, засвоєнню 

накопичених людством знань, фактів, інформації освітнього характеру, 

підвищенню особистісного світогляду, ерудиції, спрямованих на 

перспективний розвиток [6, с. 70]. 

Сучасний викладач має доступ до широкого кола комп‘ютерних програм, 

що дозволяють ефективно організовувати навчальний процес, забезпечувати 

взаємодію його учасників, цікаво наочно презентувати новий матеріал, 

активізувати візуальне мислення студентів. Серед варто виділити Zoom, Google 

Classroom, Google Meeting, Moodle та інші. Їх перевага полягає у доступності та 

можливості одночасного спілкування з групою студентів, роботою з 

презентаціями, захистом власних наукових проектів. З метою візуалізації 

матеріалу, що вивчається, доречним є показ відеоматеріалів, прослуховування 

аудіозаписів з метою імітаційного моделювання певних мовних ситуацій.  

На думку Осаульчик О. Б., постійно зростаючий об‘єм інформації вимагає 

оновлених підходів до її подання і запам‘ятовування. В умовах сучасного 

освітнього простору оптимальним вирішенням визначеної проблеми таких 

технологій є застосування презентацій,  в основі яких закладено створення 
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«карт розуму», так зване mind mapping. Створення останніх і інтерактивним 

компонентом презентацій і суттєвою передумовою розвитку творчого 

потенціалу особистості, оскільки вимагає творчого підходу, а також вміння 

узагальнювати та систематизувати здобуті знання. Завдяки своїй 

багатофункціональності карти розуму можуть бути впровадженими у контексті 

різних дисциплін, на різних етапах заняття або як домашнє завдання, з повним 

або частковим залученням студентів [3].  

Ми погоджуємося, що карти розуму мають великий навчальний потенціал, 

проте показ презентацій повинен супроводжуватися активним обговоренням 

матеріалу, дискусією щодо почутого і побаченого, а не лише пасивним 

спогляданням. 

Досягнення психології сприйняття людиною різних видів інформації 

дозволяє сформулювати загальні рекомендації, які слід ураховувати під час 

візуалізації навчальної інформації на екрані [2]: 

– інформація на екрані повинна бути чітко структурована; 

– візуальна інформація періодично повинна змінюватися аудіо-

інформацією; 

– темп роботи з відеоматеріалами повинен варіюватися; 

– періодично повинні варіюватися яскравість кольорів / гучність звуку; 

– зміст навчального матеріалу, що візуалізується, не повинен бути дуже 

простим або дуже складним, він має відповідати віковим особливостям 

студентів [2, c. 352].  

Дослідник радить пам'ятати про такі ключові принципи, як 

ілюстративність, навчальний ефект, темп та зворотний зв'язок. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

впровадження нових сучасних інтерактивних технологій у процес викладання 

іноземних мов, а також диверсифікація існуючих, дозволяє вирішувати складні 

і актуальні завдання щодо формування професійної іншомовної компетенції 
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фахівців, активізації процесу оволодіння новими знаннями і видами діяльності, 

розвитку інноваційного мислення, здатності до самовдосконалення та 

саморозвитку.  

Подальші дослідження передбачають розробку методичних рекомендацій 

щодо практичної реалізації інтерактивних технологій під час дистанційного 

викладання іноземної мови. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

У статті порушується проблема застосування компетентнісного підходу в 

закладах вищої освіти. Використання на сучасному етапі розвитку вітчизняної 

вищої школи компетентнісного підходу обумовлене зростаючими потребами 

ринку праці, що потребує компетентного спеціаліста з активною життєвою 

й фаховою позиціями, який зможе адаптуватися до ринкових умов й 

громадянського суспільства. Зосереджена увага на ключових поняттях 

компетентнісного підходу: “компетентність” і “компетенція”. Основним 

результатом діяльності освітньої установи має стати не система знань, 

умінь і навичок студентів сама по собі, а набір ключових компетентностей. 

Ключові слова: компетентнісний підхід; компетентність; компетенції; 

компетентна особистість. 

Постановка проблеми. Модернізація вищої освіти в Україні є одним з 

найважливіших національних завдань сьогодення. Першочерговим напрямком 

модернізації системи вищої освіти стає підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців а також підвищення професійного рівня і викладачів 

університетів, розвиток їх професійної компетентності  в  умовах  вищого 

навчального закладу відповідно до вимог, цілей і завдань національної освіти 

як складової європейського освітнього простору. Згідно Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр. [7], вища освіта в країні повинна 

стати невід‘ємною компонентою глобального освітнього проекту, стати 

одночасно рушійною силою інноваційного розвитку національної економіки. 

Спрямованість системи освіти на засвоєння знань, яка була традиційною й 

виправданою раніше, вже не відповідає сучасним вимогам, соціальному 
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замовленню. Підготовка фахівця здійснювалася шляхом передачі 

нагромадженого, перевіреного і позитивно оціненого попередніми поколіннями 

досвіду. Сучасне зрушення в усвідомленні сенсу освіти полягає у 

переорієнтації на розвиток здібностей студентів, а передача досвіду 

уподібнюється засобу чи матеріалу конструювання розвивальних процедур. 

Відбувається орієнтація на вимоги до фахівця згідно європейським стандартам. 

Це, у першу чергу, формування і розвиток ―нової особистості‖, здатної до 

самостійних, відповідальних, творчих дій; людини інтелектуальної, з 

критичним мисленням, котра живе в складному, суперечливому, наповненому 

проблемами, сучасному світі й готова кваліфіковано розв‘язувати проблеми, як 

у професійній сфері, так і особистій. Це діяльна особистість, котра спроможна 

не тільки виконувати чиїсь рішення, а й приймати їх самостійно у різних 

ситуаціях, які часто пов‘язані з ризиком, недостатністю інформації, динамічною 

ринковою кон‘юнктурою. Тому одним із основних завдань сучасної вищої 

освіти є питання впровадження компетентнісного підходу у професійну 

підготовку студентів, який спрямований на перехід від теоретичних знань до 

фахової компетентності. Основна увага акцентується на формуванні ключових 

компетенцій, які необхідні для будь-якої професійної діяльності, сприяють 

адаптації фахівців до мінливих умов сучасного ринку праці й бурхливого 

розвитку науки й техніки. Сьогодні компетентнісний підхід стає невід‘ємним 

складником освітньої галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 

свідчить, що проблема застосування компетентнісного підходу в закладах 

вищої освіти актуальна і багатогранна. Так, теоретико-методологічні засади 

компетентнісного підходу  є предметом наукових досліджень В.Байденко, 

Н.Бібік, Е. Зеєра, О.Овчарук, О.Пометун, С. Ракова, О.Савченко,                                         

Ю. Тихомирова, А.Хуторського та ін. Впровадженню компетентнісного 

підходу у професійну підготовку фахівців значну увагу приділили такі вчені:    

А. Алексюк, В. Бондар, А. Капська, М. Лазарєв, О. Мармоза, В. Олійник,                 

Т. Сорочан та ін. Шляхи модернізації освіти на компетентнісній основі 
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розроблялися  Б. Гершунським, Б. Ельконіним, Н. Кузьміною, А. Марковою,         

В. Сєриковим, І. Фруміним, В. Шадриковим та ін. Окремі проблеми 

компетентнісного підходу у системі вищої освіті розглядалися у роботах                      

П. Бачинського, Г. Гаврищак,  Л. Коваль, Н. Нагорної, С. Ніколаєнко,                       

О. Ситник, Г. Терещук, Н. Фоменко. Різні види компетентності, її специфіка та 

методика формування обґрунтовувалися у працях багатьох дослідників:                     

Н. Амінової, Л. Боголюбової (соціальна компетентність); Л. Антропової,                   

С. Рогожкіної, О. Фадейкіної (комунікативна компетентність); А. Бєлкіної,                 

А. Бусигіної, М. Лобанової, В. Нестерова (педагогічна компетентність);                     

Н. Витківcької (інформаційна компетентність); П. Шендерова (дослідницька 

компетентність) та ін.  

Мета статті – здійснити аналіз наукових точок зору щодо проблеми 

компетентнісного підходу, його базових понять ―компетентність‖, 

―компетенції‖;визначити особливості компетентнісного підходу та його вплив 

на підготовку майбутнього компетентного фахівця.  

Виклад основного матеріалу. Категорія ―підхід‖ широко 

використовується в педагогічній теорії та практиці. У сучасній методологічній 

літературі поняття― підхід‖ або ототожнюється з проведенням в дослідженні 

певної світоглядної позиції (І. Блауберг, Є. Юдін й ін.), або розуміється як 

стратегічний принцип або сукупність принципів (І.Блауберг, Н. Стефанів,                        

Є. Юдін), або пов‘язується з застосуванням набору процедур і прийомів,  котрі  

слугують  формою  і  умовою реалізації відповідних принципів (А. Петров та 

ін.). Поняття ―підхід‖ у загальному розумінні означає певну сукупність 

різноманітних засобів та прийомів, які діють певним чином на когось. У 

науковому розумінні поняття ―підхід‖ тлумачиться як вихідна позиція, що 

складає основу дослідницької діяльності. Відносно компетентнісного підходу, 

то більшість вчених зазначають, що завдання сучасної вищої освіти полягає в 

тому, щоб не тільки дати професійні знання, а й підготувати фахівця, який 

глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати 
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здобуті знання на практиці, а також вміє працювати з людьми у колективі, 

володіє певними компетенціями. На необхідності заміни 

репродуктивнофункціональної моделі освіти компетентнісною моделлю 

наголошує І. Зязюн [5], вказуючи, що розвиток змісту неминуче зумовлює і 

реконструкцію форм, процесуальних характеристик освіти. М.  Нагач [6] 

зауважує, що компетентнісний підхід стає останнім часом все більш 

поширеним і претендує на роль концептуальної основи освітньої політики, 

котра здійснюється як державами, так і впливовими міжнародними 

організаціями, підсилює практичну орієнтацію освіти, підкреслює значення 

досвіду, умінь та навичок, що спираються на наукові знання. Компетентнісний 

підхід, що лежить в основі стратегії модернізації вищої школи, слід розглядати 

як одну з найбільш адекватних відповідей системи вищої освіти на вимоги, які 

висуває до неї сучасне суспільство; як домінуючий чинник оновлення змісту 

сучасної вищої освіти в умовах багаторівневої підготовки майбутніх фахівців. 

Реалізація компетентнісного підходу дає можливість сформувати 

кваліфікованого фахівця, що володіє необхідними якостями й професійними 

знаннями, котрий готовий до подальшого розвитку своїх здібностей і 

підвищення кваліфікації. Ключовими поняттями компетентнісного підходу в 

освіті є ―компетентність‖ і ―компетенція‖. Заслуговує на увагу точка зору 

дослідниці О. Павленко яка підкреслює, що з огляду на лексичне тлумачення 

понять ―компетентність‖ і ―компетенція‖, поняття ―компетенція‖ вужче, ніж 

―компетентність‖, і містить у собі цілу низку ключових компетенцій‖ [10,  80]. 

Поняття ―компетентність‖ і ―компетенція‖ мають різне лексичне значення. Як 

свідчить категоріальний аналіз, ―компетенція‖ є похідним поняттям від 

―компетентності‖ й означає сферу застосування знань, умінь, навичок людини. 

А ―компетентність‖ – семантично первинна категорія, яка являє собою 

інтеріоризовану (трансформовану в особистісний досвід) сукупність, систему, 

деякий ―багато знань людини і здатність користуватися цим багажем. Тому 

―компетентна‖ особистість у своїй галузі знань означає людину, яка є визнаним 
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знавцем з певного питання‖ [9, 248]. З урахуванням вимог до сучасного 

фахівця, компетентнісний підхід необхідно впроваджувати в організацію 

навчального процесу у сукупності з іншими методологічними підходами: 

системним, культурологічним, змістово-процесуальним, 

особистісноорієнтованим; у змістовне наповнення навчальних дисциплін, 

оскільки основним результатом діяльності освітньої установи має стати не 

система знань, умінь і навичок студентів сама по собі, а набір ключових 

компетентностей в інтелектуальній, цивільно-правовій, комунікаційній, 

інформаційній та інших сферах. Застосування компетентнісного підходу у 

професійній підготовці майбутніх фахівців у вищій школі не лише не 

спростовує необхідність використання інших підходів, але й, навпаки, вимагає 

їх оптимального поєднання й інтеграції з позицій культуроцентриської, 

гуманістичної освітніх парадигм. З кожної предметної галузі необхідно 

визначити низку компетенцій, яких повинен набути майбутній фахівець, щоб 

бути конкурентоспроможним на ринку праці. Предметні компетентності 

пов‘язані зі здатністю студентів залучати для рішення проблем знання, уміння, 

навички, котрі формуються в рамках конкретного предмета. Відповідно, 

викладач будь-якого предмета має вміти конструювати завдання, пов‘язані з 

вирішенням конкретних проблем, що дозволяють відпрацьовувати ті чи інші 

компетентності. Під час розробки завдань необхідно враховувати, щоб вони 

були побудовані у відповідності до поставлених наукових питань; щоб 

студенти могли описувати та виявляти характеристики правильно спланованого 

дослідження; приймати рішення стосовно вимірів чи процедур, які повинні 

бути використані у процесі проведення дослідження. Розвиток здібностей 

студентів до самостійного вирішення проблем можливий за умови досягнення 

таких результатів освітньої діяльності: уміння організувати свою діяльність 

(визначати її мету, вибирати способи реалізації цілей, планувати діяльність, 

оцінювати її результати); здатність пояснювати явища дійсності; здатність 

орієнтуватись у світі цінностей; уміння вирішувати завдання, пов‘язані з 
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виконанням певної соціальної ролі (працівника, користувача, споживача, 

виборця тощо); формування ключових компетентностей; здатність 

орієнтуватись у ключових проблемах; готовність до вибору, у тому числі 

професійному. При розробці і визначенні предметних компетенцій необхідно 

враховувати вимоги світової спільноти до фахівця.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. В умовах 

інформаційного суспільства компетентнісний підхід відіграє важливу роль, 

оскільки формує навички і вміння навчатися, самостійно здійснювати пошук 

інформації, забезпечує неперервність освіти. Тому, безумовно, застосування на 

сучасному етапі розвитку вищої школи компетентнісного підходу сприятиме 

оновленню змісту й підвищенню якості освіти. Завдання оволодіння всіма 

викладачами вищої школи теорією компетентнісного підходу особливо 

актуальне для освоєння ними методологічної стратегії сучасної вищої 

професійної освіти.  
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВЕБСАЙТІВ ЗВО В СИСТЕМІ АКСІОЛОГІЧНИХ 

КООРДИНАТ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО РЕЦИПІЄНТА 

(на прикладі вебсайту ВТЕІ КНТЕУ) 

У статті проаналізовано сучасні досягнення та виклики локалізації веб-сайтів 

закладів вищої освіти (ЗВО) як дієвого інструменту розвитку 

інтернаціоналізації та глобалізації освітнього простору. На прикладі 

англійськомовної версії веб-сайту ВТЕІ КНТЕУ було продемонстровано 

важливість врахування ціннісних орієнтирів іншомовного користувача та 

доведено ефективність адаптації інформаційного контенту в двох аспектах: 

структурному (навігаційному, інтерфейсному) та власне лінгвістичному 

(мовному). Матеріал дослідження спирається на досвід, отриманий 

викладачами кафедри іноземної філології та перекладу під час локалізації веб-

сайту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У статті 

також окреслено перспективи вдосконалення локалізованого веб-сайту в 

проекції на сучасні потреби іншомовної аудиторії. 

Ключові слова: вебсайт, локалізація, переклад, адаптація, ціннісні орієнтири, 

аксіологія. 

Постановка проблеми. Сьогодення ставить перед академічною 

спільнотою багато викликів. Один із них – це глобалізація освітнього простору, 

яка є прямо дотичною до проблем інтернаціоналізації вищої освіти. На слушну 

думку М.А. Дебич, зазначені процеси призвели до «подальшого поширення та 

поглиблення міжнародного співробітництва на всіх рівнях вищої освіти, 

кращого розуміння вищої освіти у глобальному масштабі, додало нові цінності 

та перспективи в освіту та дослідження» [3 с. 6]. Зрозуміло, що сучасний ЗВО 

стає не лише місцем передачі знань від викладача до студента, а набуває ознак 

суб‘єкта міжнародних економічних відносин. Діяльність такого суб‘єкта у 

сучасному інформаційному просторі видається неможливою без вдало 

https://orcid.org/0000-0002-9925-1285
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сформованого веб-сайту, оскільки Інтернет став найбільш оптимальною 

платформою для самопрезентації установ та організацій. У мережі Інтернет 

значно простіше встановлювати взаємозв‘язки з користувачами, збільшується 

масштаб цільової аудиторії, що дає можливість поширювати інформацію не 

лише у своїй країні, а й за її межами. У цьому аспекті актуальним залишається 

процес перекладу веб-сайту іноземними мовами, який у транслятології тісно 

пов‘язаний із проблемами локалізації та адаптації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна лінгвістика та 

перекладознавство напрацювали достатній досвід щодо проблем створення 

інтернетівського контенту. Слід зауважити, що проблема семантичної 

наповненості вебсайтів як особливого дискурсивного утворення, так і питання 

їхньої адаптації були частково висвітлені в працях вітчизняних (Т.К. Варенко, 

О.Г. Ветрова), так і зарубіжних лінгвістів (М.А. Бернал-Меріно, Г. Чандлер, 

М. Охаган, Ф. Керр, Д. МакДугалл та ін.). Питання, дотичні до проблеми 

досліження, піднімалися в працях С.В. Гладьо, С.Д. Чугу [2], Н.Б. Іваницької 

[4], Т.І. Ковалевської [5], В.О. Нечипоренко [6], Л.Я. Терещенко [10] та ін. 

Мета нашої роботи – з‘ясувати особливості процесу локалізації вебсайтів 

українських ЗВО та виявити основні тенденції адаптації українського контенту 

до англійсьмовної аудиторії із врахуванням ціннісних орієнтирів останньої. 

Наукова розвідка спирається на досвід, отриманий викладачами кафедри 

іноземної філології та перекладу у процесі локалізації вебсайту Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

(http://www.vtei.com.ua/index.php/en/) 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вебсайт ЗВО наразі є 

основним навігатором в освітньому просторі, від контенту якого значною 

мірою залежить як загальне враження від навчального закладу, так і 

формування цільової аудиторії його користувачів, у тому числі й іноземних. 

Неважко передбачити, що роль вебсайту ЗВО буде лише збільшуватися. 

Вбачається пряма залежність між кількістю відвідувань сайту та якістю його 

контенту. Недбалість контентного наповнення вебсторінки, незручна навігація, 

безперечно, знижує перлокутивний ефект сайту ЗВО і може призвести до 

зниження рейтингу бренду навчального закладу, і, відповідно, до зниження 

«якості» чи викривлення початкових знань про ЗВО.  

Зазначені проблеми постають ще більш актуальними у процесі створення 

http://www.vtei.com.ua/index.php/en/
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англійськомовного клону сайту, оскільки неякісно наповнений іншомовний 

зміст може призвести до інформаційного блокування в глобальному 

інформаційному та освітньому просторі. Відповідно актуальним є розроблення 

основних принципів вдалої локалізації вебсайтів ЗВО, дотримання яких буде 

сприяти ефективності функціонування цього своєрідного інтернетівського 

жанру в англійськомовному освітньому середовищі. 

Слід зауважити, що попри семантичну опозицію термінів «локалізація» та 

«глобалізація», останній, на відміну від поняття «інтернаціоналізація», в 

контексті перекладацької діяльності та культурної адаптації вебсайтів 

використовують не так часто. Метамовну одиницю «локалізація» сьогодні 

використовують в аспекті перекладацької діяльності. Однак її смислове 

наповнення не завжди знаходить однакову інтерпретацію. Тлумачний словник 

української мови містить інформацію про те, що локалізація – це «дія з знач. 

локалізувати – обмежувати певним місцем, не допускати поширення чого-

небудь» [9].  

У перекладознавчій галузі локалізацію спочатку інтерпретували як 

особливий новий жанр перекладу, у процесі якого «відбувається відтворення 

програмної продукції засобами іншої мови, що передбачає не тільки 

відтворення вихідних текстів цільовою мовою, але й комплексне пристосування 

продукції до стандартів цільового регіону, що включає врахування специфіки 

приймаючої лінгвокультури та потреб цільової аудиторії» [7]. Згодом термін 

«локалізація» став використовуватися і поза межами програмних продуктів. 

Близьким за значенням до терміну «локалізація» можна назвати широко 

відомий термін «адаптація». Адаптація – поняття ширше, воно передбачає 

пристосування тексту на всіх рівнях мови – включаючи і граматичний, і 

лексичний, і стилістичний. А локалізація, у свою чергу – процес адаптації 

іноземного тексту до культурного контексту країни, мовою якої здійснюється 

переклад. Іншими словами, можна сказати, що локалізація – це один із видів 

адаптації [11; 12; 13].  

Останнім часом вийшли друком низка праць, присвячених дослідженню 

принципів локалізації та оцінці вебсайтів з позиції крос-культурної комунікації. 

Так, наприклад, праці Г. Хофстеде містять пропозиції щодо методів оцінки 

сайтів. Він пропонує параметризоване вимірювання контенту з опертям на такі 
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показники, як дистанція влади, маскулінність, індивідуалізм, уникнення 

невизначеності, довготривала орієнтація, стриманість. Згодом метод 

Г. Хофстеде був адаптований для аналізу та оцінки мережевих ресурсів і його 

вдало використовують, наприклад, для вимірювання ступеня структурованості 

доступу до інформації, симетрії дизайну, рівня навігації по вебсайту, виявленні 

специфіки інформації про керівництво та колектив. Важливими показниками 

було визнано зображення та мультимедіа, образи успіху, інформацію про 

корпоративну етику та ін.  

Враховуючи зазначені вище показники, дослідники локалізації сайтів 

уважають, що ефективність локалізації вебсайту залежить насамперед від 

якісної оцінки контенту вебресурсу з позиції крос-культурної комунікації, з 

урахуванням очікувань цільової іншомовної аудиторії. Немає сумнівів, що це 

твердження є цілком обґрунтованим і для процесу локалізації вебсайтів ЗВО. 

У працях, де досліджують означену проблему, нерідко наголошують на 

тому, що «культурна адаптація… передбачає обов‘язкове врахування базових 

концептів іншомовної культури» [1, c. 13]. Водночас важливо мати на увазі, що 

найчастіше локалізацію здійснюють не «для культури загалом, а для певної 

групи потенційних користувачів» [1, c. 13]. Інакше кажучи, визначальними 

критеріями є не лише загальнокультурні концепти, але й системне врахування 

цільової групи, врахування її базових цінностей, які не завжди і не у всьому 

можуть бути ідентичними навіть у межах етносу чи соціуму.  

На нашу думку, визначальними факторами успішної локалізації вебсайтів 

закладів вищої освіти виступають: 1) зручний інтерфейс із вдалим перекладом 

титульних назв, адаптованих до соціокультурних традицій англійськомовної 

аудиторії, 2) власне мовне наповнення контенту із вдалим перекладом 

найсуттєвішої інформації. Коротко зупинимося на цих двох факторах. 

Доведено, що контент сайту, як і будь-який інший публічний жанр, є 

прагматично адаптованим і ефективним, коли його автори адекватно уявляють, 

яка цільова аудиторія їхнього продукту і які власне цінності лежать в основі 

соціально важливих рішень користувачів цього ресурсу. Категорія цінностей 

загалом як одна із ключових гуманітарних категорій має здатність 
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«семіотизувати простір людського буття, надавати всім елементам 

аксіологічної значимості, створювати системи пріоритетів [8, c. 17]. У 

прагматичному аспекті релевантними цінностями можуть бути 

екзистенціональні (добробут), економічні (достаток, успіх), самоствердження 

(престиж, популярність, повага, авторитет), телеологічні (надія, сенс життя), 

інтелектуальні (знання). Інакше кажучи, узагальнений адресат вебсайту ЗВО 

повинен мати певну систему аксіолоігчних координат, в яку потрібно 

«вписати» контент вебсайту. І якщо ціннісні орієнтири уявного користувача 

українськомовного контенту можна більш-менш точно сконструювати 

(орієнтований на успіх і в перспективі на добробут і визнання адресат, який має 

надію на ЗВО і знання, які допоможуть йому в цьому), то створення 

англійськомовної версії сайту, орієнтованої на представників інокультурної 

моделі, є процесом доволі складним і проблемним. Насамперед, навряд чи 

можна точно передбачити цільову аудиторію такого сайту. Ймовірно, що вона 

буде доволі різнорідна, як етнічно, так і соціально та культурно. Відповідно, 

англійськомовна версія сайту повинна бути орієнтована на «комплексний» 

імідж адресата.  

Англійськомовна локалізована версія вебсайту Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, над якою працювали викладачі кафедри 

іноземної філології та перекладу, була створена з урахуванням зазначених вище 

аргументів. Наведемо наші результати критичного аналізу українського 

контенту та представимо власне бачення адаптації нашого вебсайту для 

англомовної цільової аудиторії.  

Одним із ключових моментів у процесі локалізації вебсайту є аналіз 

інформативних / неінформативних для іншомовної культури розділів сайту. 

Вважаємо доцільним не дублювати в англійськомовній версії усі розділи 

українського контенту. Так, наприклад, закладка Structure обмежена 

інформацією про факультети (Faculties), відділи (Departments), центри (Centers) 

і бібліотеку (Library). При чому інформація, подана в цих розділах, не є просто 

перекладом української версії. У розділах інформація є обмеженою, не 

обтяженою низкою подробиць, які видаються нерелевантними для іншомовного 

реципієнта.  
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Доцільним, на нашу думку, було включення до навігації 

англійськомовного контенту розділу Institute‟s Activities, в якому, на відміну від 

українського контенту, подано інформацію лише про студентське 

самоврядування (Students Government), асоціацію випускників та друзів 

(Association of Graduates and Friends) та профспілкову організацію (Initial 

Trade-Union Organization). Така інформація має виразний прагматичний 

перлокутивний ефект. Адже іншомовний користувач може вмістити цю 

інформацію d систему власних цінностей: 1) студенти є повноправними 

учасниками освітнього процесу, 2) інститут підтримує зв‘язки із випускниками, 

ймовірно успішними, освіта яких дала їм змогу досягти успіхів, 3) працівники і 

студенти мають соціальний захист. 

Релевантними видаються розділи Institute History, Institute today, які не є 

буквальним перекладом українського контенту. Вони адаптовані до 

іншомовного реципієнта і містять лише основну, ключову інформацію про 

історію та сьогодення Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ. 

Іншим не менш важливим фактором, який визначає функціональну 

ефективність інформації англійськомовного контенту вебсайту ЗВО, є власне 

лінгвістичний (мовний). Академічний дискурс має визначене коло 

терміноутворень, як і обмеження на використання емоційної лексики. Водночас 

вебсайт є тим інформаційним знаряддям, що покликаний формувати 

позитивний імідж сучасного європейського освітнього закладу. Вебсайт ВТЕІ 

КНТЕУ, на нашу переконливу думку, відповідає цій вимозі, оскільки у процесі 

роботи над ним викладачі кафедри здійснили глибоке доперекладацьке 

редагування, звернувши особливу увагу на ті мовні конструкції та лексичні 

одиниці, які могли б негативно вплинути на результат перекладу. 

Насамперед нами було збережено традицію представлення всіх змістових 

слів навігаційних елементів з великих літер, без артиклів і переважно без 

прийменників. Для англомовного академічного дискурсу також характерно 

вживати іменники як означення (прикладки). Так, українським «студентський», 

«факультетський», «кафедральний» і подібним прикметникам в англійській 
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мові зазвичай відповідають Student, School, Department і такі інші відповідно. 

Наприклад, Спортивні об‟єкти – Sports Facilities, Студентське 

життя/дозвілля – Student Life/Leisure. Ця тенденція теж була збережена в 

створеному нами англійськомовному контенті. 

Під час перекладу нами також було зважено на те, що загалом академічний 

англійськомовний дискурс має тенденцію до економії мовних ресурсів, 

поєднаною із експресивністю. Завдання мовної економії в англійській мові 

успішно розв‘язується через використання значної кількості структур вторинної 

предикації (атрибутивних композитів, інфінітивних конструкції і т.д.).  

Не менш важливим для збереження національного контенту в 

англійськомовній версії вебсайту ЗВО є грамотне заповнення онімного 

простору вебсторінки. Мова йде насамперед про адекватне відтворення 

антропонімів, найпоширенішими підвидами яких в академічному дискурсі є 

прізвища та імена, гороніми (у нашому випадку – це наукові ступені та вчені 

звання) та регоніми (посади). 

З метою уникнення безсистемності та розбіжностей у транслітерації 

прізвищ та імен осіб і місцевих географічних назв українського походження, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», їх 

необхідно транслітерувати шляхом відтворення кожної літери латиницею за 

єдиним зразком, наведеним у зазначеній вище постанові. Відрадно, що контент 

англійськомовної версії вебсайту ВТЕІ КНТЕУ відповідає таким критеріям, як: 

1) дотримання чинних правил транслітерації українських імен та прізвищ; 

2) послідовність передавання зафіксованих на сайті антропонімів; 3) спосіб 

представлення транслітерованого антропоніма.  

Так, зокрема онімний простір сайту відтворено в таких номінаціях: 

Zamkova Nataliia, Doctor of Philosophy, Professor, Honoured Worker in 

Education of Ukraine, Director of the Institute; Martynova Liliia,  PhD 

(Philology), Associate Professor, Deputy Director for Educational and 

Methodological Work. 

Ретроспективний аналіз роботи кафедри іноземної філології та перекладу 
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над англійськомовною версією вебсайту ВТЕІ КНТЕУ дав змогу також виявити 

і певні проблемні аспекти, на які слід звернути увагу. Так, зокрема, на нашу 

думку, потребує поліпшення лексична складова деяких повідомлень з 

урахуванням сучасних тенденцій до розвитку академічної лексики. Видається 

доцільним викристовувати такі прагматично марковані означення, як 

accomplished staff (найкращі кадри); профессиональные кадры – pros with a 

broad international vision (професійний кадровий склад); enjoy a unique 

opportunity (скористатися можливістю). Актуальним є також використання 

атрибутивних композитів на кшталт close-knit community, budget-friendly options, 

worldrenowned research university, world-class excellence, need-based financial aid 

program, need-blind admission, merit-based scholarship.   

Не позбавлена раціональності і думка про те, що в процесі адаптації 

інтерфейсу та титульних назв можна звернутися до доволі успішної стратегії 

використання парних синонімів, нерідко із залученням фонетичних прийомів 

алітерації, консонансу, асонансу, як от: Викладацький склад – Faculty & Staff, 

Контактна інформація – Maps & Directions / Directions and Parking, 

Керівництво – Offices & Administration / Administration & Services/ President & 

Leadership, Новини – News & Events, Загальна інформація – Statistics & Facts / 

Facts and Figures, Працевлаштування – Employment & Benefits, Абітурієнту – 

Admission & Costs, Історія – Our History and Milestones. 

Ефективним також видається використання експресивних означень як 

однорідних членів, напр.: У нас багато ідей, і ми з радістю реалізуємо їх разом 

з вами – We look forward to new projects, new offers, new contacts.  Комфортне 

місце для навчання та наукової діяльності – safe and dynamic academic 

environment for teaching, learning and research.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, існування 

англійськомовних версій вебсайтів ЗВО видається не лише даниною моді. Це є 

дієвим знаряддям формування позитивного іміджу навчального закладу в 

глобалізаційному освітньому просторі. Для адекватного відтворення 

українського контенту перед перекладачами стоїть нелегке завдання, яке 

полягає в ефективній адаптації (локалізації) контенту для іншомовного 
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реципієнта, який виступає узагальненим суб‘єктом із сформованою 

аксіологічною системою.  Локалізація може бути здійснена трьома способами: 

вичерпна локалізація, поетапна локалізація, вибіркова локалізація. У першому 

випадку основний контент вебсайту має повне відображення в мові перекладу, 

із викладенням майже повної інформації, що міститься рідною мовою. 

Поетапна локалізація передбачає вибіркове відтворення українського контенту 

в мові перекладу. Вибіркова локалізація спрямована на донесення інформації в 

модифікованому вигляді залежно від потреб цільової аудиторії. Як засвідчує 

аналіз, більшість сайтів українських вишів перекладено з орієнтацією на 

вибіркову локалізацію, що є цілком обгрунтованим і дає змогу наповнити 

англійськомовний контент найбільш важливою інформацією щодо 

адміністрування навчального закладу, його структури, основних освітніх 

програм. Англійськомовна версія вебсайту Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ, створена викладачами кафедри іноземної 

філології та перекладу, видається такою, що відповідає сучасним вимогам 

перекладознавчих та локалізційних процесів: навігаційні назви є чіткими, 

інформацію подано лаконічно, онімний простір наповнений послідовно та 

коректно, лексико-граматичне оформлення є прозорим і однозначним. 

Водночас на перспективу залишається питання щодо розширення 

англійськомовного контенту прагматично значущими для іншомовного 

реципієнта розділами, які б відповідали його системи ціннісних координат.  
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LINGUISTIC IMPACT OF CORONAVIRUS: NONCE WORDS, TERMS 
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The article is dedicated to highlighting how current reality influences and structures 

the global discourse, namely – how Coronavirus has led to the emergence of 

neologisms and nonce words as a response to the crisis and the instrument of better 

coping with it. The article lists the most commonly used newly coined words, which 

gained popularity and wide usage in media and everyday discourse. The article also 

suggest a short diachronic investigation into how previous diseases outbreaks led to 

the appearance of the words. Attention has also been paid in the article to how 

effective different metaphors are in encouraging compliance with public health 

advice, as well as issues of translation, interpretation and access to healthcare. The 

article also discusses that the reason behind this new vocabulary becoming strongly 

enrooted in the language is that it helps people articulate their worries about the 

biggest health crisis and social changes like lockdown they have seen in generations. 

Key words: vocabulary, neologisms, nonce words, metaphor, coinage, linguistic 

usage, discourse, lexical innovation, linguistic creativity, collective cultural 

reference. 

The issue under discussion. As the world comes to grips with the ―new 

normal‖ coronavirus has brought on our lives, cities and communities, society faces 

the challenge of figuring out how to talk about the impact the virus is having on our 

everyday lives. 

Coronavirus has led to an explosion of new words and phrases, both in English 

and in other languages. This new vocabulary helps us make sense of the changes that 

have suddenly become part of our everyday lives. 

With terms such as social distancing and self-isolation now in common parlance, 

the Oxford English Dictionary has made an extraordinary update to include Covid-19 

and words related to the pandemic in its definitive record of the English language [4]. 

http://orcid.org/0000-0002-2885-0731
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The aim of the current article is to present an overview of the existing 

publications on the newly coined words and concepts behind them induced by the 

Coronavirus and the global lockdown it has led to. 

Analysis of recent research and publications on the topic. The dictionary‘s 

executive editor Bernadette Paton said that it was ―a rare experience for 

lexicographers to observe an exponential rise in usage of a single word in a very short 

period of time, and for that word to come overwhelmingly to dominate global 

discourse, even to the exclusion of most other topics‖ [5].  

Covid-19 has done that, and has thus been added as a new entry in the OED, 

where it is described as ―an acute respiratory illness in humans caused by a 

coronavirus, which is capable of producing severe symptoms and death, esp. in the 

elderly and others with underlying health conditions‖ [5]. 

―As something of a departure, this update comes outside of our usual quarterly 

publication cycle,‖ said Paton. ―But these are extraordinary times, and OED 

lexicographers, who like many others are all working from home … are tracking the 

development of the language of the pandemic and offering a linguistic and historical 

context to their usage [5].‖ 

The OED‘s analysis of more than 8bn words of online news stories found that 

coronavirus and Covid-19, a shortening of coronavirus disease 2019, are now 

dominating global discourse. While back in December, words such as Brexit, 

impeachment and climate dominated news, by January, coronavirus was seeing 

significant use alongside current affairs terms such as bushfire, koala, Iraqi, locust 

and assassination. By March every single word in the OED‘s top 20 list of 

keywords– terms used significantly more frequently that month – was related to 

coronavirus. 

Basic material presentation. ―In January, the words mainly relate to naming 

and describing the virus: coronavirus, SARS, virus, human-to-human, respiratory, 

flu-like,‖ said the OED in an analysis. ―By March, the keywords reflect the social 

impact of the virus, and issues surrounding the medical response: social distancing, 

self-isolation and self-quarantine, lockdown, non-essential (as in non-essential 

travel), and postpone are all especially frequent, as are PPE and ventilator [5].‖ 

https://oed.com/view/Entry/88575495
https://www.sketchengine.eu/my_keywords/keyword/
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Social distancing, first used in 1957, ―was originally an attitude rather than a 

physical term, referring to an aloofness or a deliberate attempt to distance oneself 

from others socially. Now we all understand it as keeping a physical distance 

between ourselves and others to avoid infection,‖ wrote Paton [5]. 

Previous pandemics have also given rise to new vocabulary. Usage of 

―pestilence‖, or ―a fatal epidemic or disease‖, first appears in 1382, not long after the 

bubonic plague peaked in Europe between 1347 and 1351. The adjective ―self-

quarantined‖ was first used in 1878 to describe the actions of the villagers of Eyam in 

the 17th century, who isolated themselves to prevent the second wave of ―Black 

Death‖ from spreading to surrounding villages. 

Established terms such as ―self-isolating‖, ―pandemic‖, ―quarantine‖, 

―lockdown‖ and ―key workers‖ have increased in use, while coronavirus/COVID-19 

neologisms are being coined quicker than ever [5]. 

These include: 

- covidiot: someone ignoring public health advice; 

- covideo party: online parties via Zoom or Skype; 

- covexit: the strategy for exiting lockdown. 

Coronavirus has acquired new descriptors – including ―the ‗rona‖ and ―Miley 

Cyrus‖ (Cockney rhyming slang) [4]. 

Other terms deal with the material changes in our everyday lives: 

- Blursday: an unspecified day because of lockdown‘s disorientating effect on 

time; 

- zoombombing: hijacking a Zoom videocall; 

- WFH: working from home; 

- quaranteams: online teams created during lockdown. 

Such nonce words are helping people deal with changing work circumstances. 

This is to say nothing of the metaphors people are using to talk about our 

response to Coronavirus, from war metaphors (for example, Boris Johnson‘s briefing 

where he stated that: ―This enemy can be deadly, but it is also beatable‖) – to sports, 

storms, monsters, natural disasters, and more [5]. 

https://www.1843magazine.com/upfront/brave-new-word/do-you-speak-corona-a-guide-to-covid19-slang
https://www.irishtimes.com/culture/film/stuck-for-something-to-do-during-coronavirus-lockdown-have-a-covideoparty-tonight-1.4204352
https://www.gransnet.com/forums/coronavirus/a1277257-Covexit-how-would-YOU-manage-it
https://lithub.com/days-without-name-on-time-in-the-time-of-coronavirus/
https://www.bbc.co.uk/news/business-52392084
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2020/03/18/how-to-stay-productive-if-youre-wfh-because-of-the-coronavirus/
https://edition.cnn.com/2020/04/17/us/quaranteam-coronavirus-wellness-trnd/index.html
https://grist.org/climate/no-more-war-on-coronavirus-in-search-of-better-ways-to-talk-about-a-pandemic/
https://theconversation.com/poetry-has-linked-war-and-disease-for-centuries-136141
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/enemy-deadly-boris-johnson-invokes-wartime-language-coronavirus
https://www.npr.org/2020/03/12/814824074/to-slow-the-spread-of-coronavirus-experts-turn-to-mitigation?t=1587998408210
https://www.nationalreview.com/magazine/2020/04/06/the-coronavirus-blizzard/#slide-1
https://publicinterest.org.uk/part-5-virus-beast-or-crime/
https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/the-pandemic-is-not-a-natural-disaster
http://blogs.nottingham.ac.uk/makingsciencepublic/2020/03/17/metaphors-in-the-time-of-coronavirus/
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Attention has also been paid to how effective different metaphors are in 

encouraging compliance with public health advice, as well as issues of translation, 

interpretation and access to healthcare. 

While the scope of lexical innovation in relation to coronavirus is 

unprecedented, we only need to look to other periods of history to see how such 

linguistic creativity manifests itself in times of serious social crisis [2, p. 290 ]. 

World War II gave us ―radar‖ (RAdio Detection And Ranging). From Vietnam 

we got ―fragging‖ (the deliberate killing of an unpopular member of one‘s own 

fighting unit, from the shortening of fragmentation grenade). 

More recently, the UK‘s departure from the EU (colloquially known as 

―Brexit‖) gave us a variety of terms including ―brexiteers‖, ―remoaners‖, and 

―regrexit‖ – while conversations were dominated by new concepts such as 

―backstops‖, ―hard borders‖, and ―cliff edges‖ [3]. 

For major health pandemics, the lasting effect on language is usually that the 

name of the disease enters common parlance, as happened with Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 

Spanish Flu (1918-1920), SARS (2002-2004), Swine Flu (2009) and others. But 

coronavirus has flipped the script and appears to be influencing public discourse 

beyond simply adding a new disease to the dictionary [3]. 

Given this process of lexical innovation, there are two questions worth asking: 

why are new coronavirus-inspired terms coined in the first place? And why have 

these terms found purchase in our lives so quickly? After all, new words are 

introduced all the time, but few of them enter the wider public consciousness in the 

way we‘ve seen with coronavirus terminology. 

In his widely cited article on linguistic creativity, Ronald Carter, former 

Professor of modern English language at the University of Nottingham, makes the 

point that ―verbal play is often undertaken for humorous purposes, serving in part to 

bring people closer together‖, as well as challenging the ―normal‖ view of things [1]. 

Carter goes on to argue that inventive language is not just ornamental, but practical. 

In a mere three months, coronavirus has fundamentally changed our ways of 

living. It has closed businesses and transformed our working patterns. This new 

vocabulary has come to be a utilitarian shorthand for talking about coronavirus-

related issues – from the impact the virus has had on our working lives, to the 

https://www.diplomacy.edu/blog/language-time-coronavirus-crisis-uk-case-study
https://www.nytimes.com/2020/04/17/health/covid-coronavirus-medical-translators.html?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2020/04/17/health/covid-coronavirus-medical-translators.html?smid=tw-share
https://www.artofmanliness.com/articles/wwii-slang/
https://qz.com/work/1225213/the-difference-between-a-snafu-a-shitshow-and-a-clusterfuck/
https://qz.com/work/1225213/the-difference-between-a-snafu-a-shitshow-and-a-clusterfuck/
https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/19/brexit-phrasebook-a-guide-to-the-talks-key-terms
https://public.oed.com/updates/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/096394709900800301?casa_token=tN2-yQd6814AAAAA:agyASf4kerYBh6OHGfc_XgDaifO1qfpHkeMgkAqMsA8tIp6GXaardqvkFemfhN4ek4_hQ97x623zZg
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influence of the lockdown measures – or even just a way to poke fun and laugh at the 

world around us. The outpouring of metaphors, neologisms and lexical innovations 

we have seen in the past few months points to the fact that linguistic creativity is a 

key part of language, reshaping our ways of engaging with the world. 

This new vocabulary also helps people articulate their worries about the biggest 

health crisis we have seen in generations. It brings people together around a set of 

collective cultural reference points – a kind of lexical ―social glue‖. In the absence of 

the regular social contact, shared talk is an important part of helping people feel 

connected to one another [3]. 

Perhaps one of the biggest factors in the spread of coronavirus terminology is 

the fact that we‘re more digitally connected than ever before – in a way we weren‘t 

during the SARS outbreak in 2002 or the Swine Flu outbreak in 2009. Instant access 

social media is now an integral part of our lives – and we share content with friends 

and family through a variety of social media outlets. The scale of our online 

connections means that there are now far more opportunities for individuals to coin a 

new term and share it beyond their immediate local communities. 

Conclusions. In times of significant social or civic change, linguistic creativity 

not only reflects the major preoccupations of the time, but also shows how people 

gather to talk about new challenges and contexts. As coronavirus rages on, 

understanding the language surrounding it will be ever more important. 
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У статті розглянуто роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх 

перекладачів. Окреслено головні фактори професійної компетенції 

перекладача. Висвітлено та проаналізовано характеристики основних програм 

комп‟ютерного перекладу. На основі порівняльного аналізу програм для 

перекладу встановлені головні переваги формування перекладацької 

компетенції за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Ключові слова: машинний переклад, автоматизований переклад, компетенція 

перекладача, пам‟ять перекладів, модернізація освіти. 

Постановка проблеми. Еволюційний процес у суспільстві, пов‘язаний із 

розширенням міжнародних відносин України, спричиняє зміни у процесі 

підготовки майбутніх перекладачів. Прогресивний розвиток інформаційних та 

комп‘ютерних технологій, постійне розширення інформаційного простору 

відкривають майбутнім професіоналам можливості, про які людство навіть не 

мріяло сімдесят чи навіть двадцять років тому [1, c.188].   
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Майбутній перекладач повинен не лише опрацьовувати професійну 

літературу з метою отримання інформації, але й має бути залучений до 

практичного процесу перекладу. Водночас існують труднощі, пов'язані з 

підготовкою фахівців, що здатні працювати із новими програмами. Тому 

питання щодо підготовки майбутніх перекладачів до використання 

комп‘ютерних технологій у процесі перекладу та вмінь ефективно 

опрацьовувати значні об‘єми інформації, отриманої із першоджерела, стають 

все більш важливими та актуальними в контексті сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми. Аналіз наукової 

літератури дає нам змогу систематизувати досвід вітчизняних та зарубіжних 

вчених з такими напрямами: методологічні та теоретичні засади підготовки 

перекладачів (В. Карабан, Р. Міньяр-Білоручев, Л. Латишев, К. Норд, 

Л.  Черноватий та ін.); використання інтерактивних та сучасних технологій у 

підготовці перекладачів (А. Ахаян, Н. Басова, С. Вєтров, М. Кларін та інші); 

застосування інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов 

(В.  Краснопольський, І. Захарова, І. Роберт). Крім того, підходи до аналізу 

машинного перекладу розробили Ф. Остермуль (F. Austermuhl), К. Норд 

(C.  Nord) та інші. 

Метою статті є теоретико-методологічний аналіз програм комп‘ютерного 

перекладу для формування професійної компетенції майбутніх перекладачів. 

Виклад основного матеріалу. Розуміння професійної підготовки як 

процесу особистісного розвитку дозволяє визначити компетентного фахівця як 

того, хто орієнтований на самовиховання та самовдосконалення. Особиста 

складова професійної компетенції визначає здатність фахівця самостійно 

обирати власну стратегію професійної діяльності в умовах праці. Тому 

особиста гнучкість, готовність до постійного саморозвитку – це також важливі 

аспекти у сфері підготовки майбутніх фахівців. 

На сучасну парадигму освіти впливає жорсткий ринок праці, який 

характеризується значною конкуренцією. Внаслідок цього потреба у 

професійній підготовці всебічно розвиненого індивіда з навичками, що 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frank+Austermuhl%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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відповідають вимогам сучасного мінливого середовища, становить значну 

необхідність. Професія перекладача має значний попит на ринку праці, хоча 

вимоги до професіоналів даної сфери зазнали певних перетворень за останні 

кілька років. Цей процес сприяє виробленню конкретної трансформованої 

концепції  підготовки перекладача [2, c.30]. 

Інтерпретація поняття «перекладацька компетенція» відрізняється у 

трактуваннях іноземних та вітчизняних науковців. Термін «компетенція» у 

словосполученні «перекладацька компетенція» був уперше вжитий Г. Турі, 

який провів аналогію між мовною компетенцією й мовною діяльністю задля 

аналізу певних аспектів перекладацької практики [6, c. 186]. Натомість 

дослідниця К. Норд називає її «трансферною компетенцією». Зокрема  К.  Норд 

відзначає чотири основні функції, які є ключовими факторами для адекватного 

перекладу: 

 мовну компетенцію, тобто володіння рідною та іноземною мовами на 

лексичному, граматичному та фонетичному рівнях, визначення різновидів 

мови,  стилю тощо; 

 культурну компетенцію, що означає знання особливостей 

повсякденного життя, соціальних та політичних устроїв певного культурного 

осередку; 

 фактична компетентність у певних вузькоспеціалізованих галузях, 

таких як право, економічна політика, торговельний баланс, інформаційні 

технології тощо; 

 технічна компетентність, що пов‘язана з опрацюванням документації та 

досліджень (використання словників, бібліографічні методи  тощо) [5, c.134]. 

Зважаючи на інтенсивний потік науково-технічної інформації, виконання 

перекладу за допомогою лише людських ресурсів не є ефективним. 

Використання машинного перекладу (МП) та автоматизованого перекладу (АП) 

у різних організаціях набуло значної популярності через високу 

стандартизацію. Важливо відзначити, що між машинним перекладом (МП) та 

автоматизованим перекладом (AП) існує відмінність.   
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МП – виконувана на комп'ютері дія, яка перетворює текст з однієї 

природньої мови в еквівалентний за змістом текст на іншій мові  без втручання 

людини. У МП використовуються можливості обчислювальної машини для 

аналізу структури речення, вжитої мовою оригіналу, розділення цієї структури 

на частини та створення схожого за структурою речення мовою перекладу [4, c. 

3]. Переваги МП включають низьку вартість та високу швидкість виконання 

операцій. Основним недоліком є недостатня точність. Оскільки МП 

спрямований насамперед на виконання завдання, а не на створення досконалого 

цільового тексту, необхідно враховувати, що переклад певних типів текстів, 

наприклад, поезії, є неефективним і потребує безпосередньої роботи 

перекладача. 

На відміну від МП, АП – це переклад, що здійснюється людиною, але за 

допомогою комп'ютеризованих інструментів, найважливішими з яких є 

термінологічні бази даних та пам'ять перекладів, що допомагають перекладачам 

працювати швидше та якісніше [4, c. 4]. Наявність етапу ручного редагування в 

програмному забезпеченні АП робить переклад інтерактивним процесом між 

людиною та комп'ютером. Таким чином, АП забезпечує гнучкість у виконанні 

професійної діяльності, надаючи доступ до виняткового спектру актуальної 

інформації, результатом чого є значна економія часу. 

Інструменти АТ включають наступні елементи: 

 Електронні словники, словники та термінологічні бази даних. 

 Конкорданс (алфавітний покажчик основних слів з їхнім безпосереднім 

контекстом). 

 Пам‘ять перекладів, що базується на накопиченні та зберіганні 

інформації, яка обробляється та застосовується відповідно до потреби                 

[3, c. 85].   

Пам'ять перекладів може застосовуватися двома способами: в 

інтерактивному та автоматизованому режимах. Інтерактивний режим 

використовується, коли переклад тексту виводиться на екран комп‘ютера. 

Перекладач обирає сегменти один за одним. Після кожного вибору програма 
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здійснює пошук однакових або подібних сегментів у пам'яті і зображає можливі 

варіанти перекладу в окремому вікні. Перекладач може прийняти, змінити або 

відхилити визначені варіанти. В автоматизованому режимі програма 

автоматично обробляє увесь текст мови оригіналу, замінюючи його текстом 

мови перекладу. Коли наявна велика кількість  повторень,  роботa в 

автоматизованому режимі дозволяє уникнути обробки кожного сегмента 

окремo [4, c. 5].   

  SDL Trados – це одна з найпопулярніших програм  для автоматизованого 

перекладу, створена 1984 року в Німеччині Йоханом Гуммелем та Іко 

Кніфаузеном. Вона надає можливість керувати різними аспектами перекладу. 

Система Trados включає декілька модулів для текстів різних форматів. 

Компанія пропонує як корпоративну версію програми, так і персональну [10]. 

Програма базується на пам'яті перекладів, мовній базі даних, яка постійно 

записує варіанти перекладів для подальшого використання. Виконані завдання 

зберігаються в пам'яті та повторно використовуються, тому користувачеві не 

потрібно виконувати переклад одного і того ж речення двічі.  

У програми є ряд недоліків, серед яких варто зазначити складність 

використання інтерфейсу, неможливість відкриття декількох файлів одночасно 

для автоматичного опрацювання перекладу, особливо коли наявна велика 

кількість сегментів. Попри ці недоліки, SDL Trados є корисною платформою 

для вдосконалення навичок студентів у роботі з засобами інформаційних 

технологій. Використання Trados сприяє розвитку наступних професійних 

вмінь майбутніх перекладачів: 

• формування та розвиток навичок порівняльного аналізу інформації; 

• отримання додаткових знань у роботі з компонентами програмного 

інтерфейсу; 

• поступовий переклад документів різного типу; 

• ознайомлення з технологіями пам'яті перекладів. 

Розрізняють й інші програми, які можна використовувати в процесі роботи 

та навчання перекладачів: 
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• OmegaT – це безкоштовна програма автоматизованого перекладу, яка 

підтримує пам'ять перекладів. Дану програму можна завантажити та 

використовувати безкоштовно. Кількість мов, доступних для роботи, постійно 

збільшується завдяки роботі професійних перекладачів [9]. 

• MetaTexis – система автоматизованого перекладу, розроблена у 2002 

році. Програма може імпортувати та експортувати файли. Це зручна 

альтернатива для новачків у технології комп‘ютерного перекладу, оскільки 

вона простіша у використанні, в  порівнянні з Trados [8]. 

• Déjà Vu – програма автоматизованого перекладу, яка має численні 

переваги для майбутніх перекладачів, серед яких оптимізація часу перекладу, 

забезпечення цілісності усіх перекладів, що покращує їхню якість [7]. 

У процесі формування перекладацької компетентності сучасні 

інформаційні технології дають можливість організувати власний процес 

навчання, удосконалити навички двостороннього перекладу, аналізу та синтезу 

головного змісту тексту. Однак варто пам‘ятати про критерії та особливості 

комп‘ютерних систем, які викладач обирає для опанування студентами: 

платний/безкоштовний контент; відео огляди використання програм; практична 

робота над перекладом конкретних текстів або їх фрагментів. 

Висновки та перспективи майбутніх досліджень. Підсумовуючи, слід 

підкреслити, що переклад за допомогою комп‘ютера, безумовно, відрізняється 

від традиційного письмового перекладу з використанням звичних паперових 

словників, оскільки комп‘ютерні засоби забезпечують набагато гнучкіший 

підхід до даного процесу, допомагають полегшити та пришвидшити обробку 

інформації. Крім того Інтернет з його універсальним доступом до інформації та 

можливостями миттєвого спілкуванням між користувачами створив фізичну та 

географічну свободу для перекладачів. 

Використання програм перекладу може стати першим кроком у навчанні 

майбутніх перекладачів та модернізації навчального процесу. Програми 

перекладу для ПК мають власний інтерфейс залежно від виробника та 

редактора тексту. Їхньою безперечною перевагою є робота у звичному 

середовищі з доступом до спеціалізованих словників та баз даних. Новітні 

технології  покликані підвищити продуктивність та якість перекладу. Таким 

чином, використання інформаційних технологій у професійній підготовці 
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майбутніх перекладачів може сприяти створенню реального мовного 

середовища, формуванню навичок, індивідуалізації та диференціації навчання, 

підвищенню об‘єктивності контролю знань. Перспективи майбутніх досліджень 

полягають у вивченні та аналізі нових програм АТ, оскільки сфера 

інформаційних технологій  знаходиться у постійному розвитку. 
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The issue under discussion. Translation means converting your content from 

the source language into the target language, respecting grammar rules and syntax. 

It‘s not a word to word translation, but a complex process that takes into account each 

language‘s standards and guidelines. Localization is the process of adapting a product 

to a new locale. 

You need translation to rewrite user manuals, medical documents, technical 

publications, manuals, scientific journals and literature, among other things. 

Translators must produce accurate work to make sure the message in the target 

language keeps the original meaning of the source text [2]. 

Localization, in contrast, is about more than rewriting the text into a different 

language. It adapts your message to local audiences. Localization is widely used for 

websites, mobile apps, software, video games, multimedia content and voiceovers. 

Localization means you‘ll need to provide different content for Argentina, 

Mexico and Spain, even though these countries have Spanish as their official 

language. Just as English varies from the US, to Australia and Canada, most 

languages have local versions and dialects that you need to consider when building 

your marketing strategy [3]. 
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In this context, translation is just a small step in the localization process. It‘s 

essential to have a good team of translators to localize efficiently, but you‘ll also have 

to work with local marketers and consultants, to make sure you respect cultural 

aspects and local laws for each market you‘re localizing in. 

The above said has determined the aim of this article, which is defining, 

differentiating and contrasting translation and localization as well as pointing out 

specific areas where both should be considered and where localization is necessarily 

applicable in order for the message to reach its target audience and its communicative 

goal. 

Analysis of current research and publications on the topic. Careful 

consideration should be given to which texts can be translated into which languages 

and which texts should be omitted or at least shortened. Localization has its cost and 

a text should therefore be as concise as possible while still clear and comprehensible                  

[1, p. 170]. 

Regular translation probably isn‘t enough for your business to be successful in 

local markets. You need to localize your content to gain the trust of local public. 

Because selling in a foreign country means more than overcoming language barriers. 

It means coming up with a customized message, specially made for each local 

audience. 

You need to go beyond translation, as cultural barriers can make understanding 

the original message difficult. KitKat, for example, didn‘t just translate their famous 

slogan into Japanese when they launched their product in Japan. The company 

changed ‗Have a beak, have a KitKat‘ with ‗KittoKatsu‘, which means ‗surely win‘. 

They also launched a series of exotic chocolate bars to meet the local taste [4]. 

This strategy made the KitKat Japanese campaign a localization success, clearly 

demonstrating how to use the same words that your clients do to express themselves. 

Localization Helps You Meet Cultural Expectations.To globalize your business, 

you need to localize for each country in line with local culture. At the same time, you 

must keep a unique voice to help the public identify your brand everywhere in the 

world. 

https://rubric.com/en-US/kitkat-made-big-japan-localization-success-story/
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Coca-Cola maintains a singular message worldwide, while adapting their 

campaigns to local markets. Everybody knows the company‘s colors, whether they 

live in Barcelona or Beijing. But their marketing strategy varies from country to 

country, to meet the public‘s expectations [3]. 

In China, for example, the company had to change the product‘s name to be able 

to maintain the brand‘s voice. Coca-Cola became ‗kekoukele‘, which translates to 

delicious happiness. This way, the drink everybody loves managed to conquer the 

market. 

It wasn‘t just about translating the content and changing labels. The brand 

approached local experts and, together with a team of specialists, they came up with a 

new name and a local marketing strategy. They sold the brand‘s image, while 

respecting the local culture, which is vastly different from the Western world [4].  

Localization involves a cultural approach. You don‘t simply translate your 

website or app, but reshape it so that the local public feels as if you‘ve built the 

content especially for them. 

You Need to Localize Everything. The localization process is complex. 

Translation plays an important role, but you need more than rewritten content to 

become an important player in local markets. 

You need to prepare your website, to make it appealing for various audiences. 

Grammar and syntax are important, but so are a wide series of details that can help 

you break cultural barriers and improve the usability of your website. 

Besides translation, you‘ll have to perform many additional changes to provide a 

better user experience: 

Colors. They have various meanings, depending on the target audience. In some 

countries, red speaks danger, white means death and orange expresses mourning and 

loss. Do your homework before launching your website, especially when you‘re 

targeting new audiences. 

Layout. Some languages need more space than others to express the same 

concepts. You need to come up with a flexible layout, where text in varying lengths 

fits in. 

http://www.businessinsider.com/picking-brand-names-china-2011-11?IR=T
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Visuals. You must adapt photos to local cultures. Blond moms hugging their 

kids don‘t impress a Chinese audience and may even offend customers in the Middle 

East. 

Units of Measurement. Most countries use the metric system. You need to 

convert units of measurements to make content easy to follow and understand. 

Currencies. Price is important when making buying decisions. If your clients 

have to deal with numbers to be able to find the real price, they‘ll leave your website 

and look for a local provider. 

Contracts and Agreements. When doing business in foreign countries, you need 

to comply to local regulations. Make sure you respect the rules, to avoid getting your 

business into difficult legal situations that can lead to penalties or even have your 

website banned [3]. 

Localization and Translation Are Different. Translation alone may not be 

enough to reach your target market in today‘s globalized world. You‘ll need to 

localize to fit in with local beliefs and traditions. People need to understand and 

identify themselves with your message before they buy. 

To increase engagement, you need to tailor your marketing to meet local 

expectations. This way you‘ll make the most of your investment and improve your 

chances of increasing sales and growing your business around the world. 

Even when we consider American English and British English: both are English 

so do we need to translate? No! But do we need to localize or it would be better to 

say localise? Yes! 

The language is the same but if you localize from American English to British 

English: 

Spelling can be different: z‘s become s‘s (as in ―localize‖ becomes ―localise‖), 

o‘s become ou‘s (as in ―color‖ becomes ―colour‖). 

Certain words are used differently: elevator/lift, vacation/holiday. 

Of course, expressions and idioms are very different as well.  

And lastly, visuals need to be considered because after all, these are two different 

cultures [3]. 

https://www.vengaglobal.com/blog/american-english-vs-british-english-marketing-issue/
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Translation bridges language barriers: translation conveys the meaning by 

changing the words in one language to another. It focuses more on the language and 

conveys the exact possible meaning in the target language [4]. 

Localization is for regional specificity: localization adapts the online content and 

deliverables for regional specificity. It‘s about polishing your message and organizing 

it to meet the cultural, functional, and linguistic requirements. Words, colors, 

clothing, cultural symbols, and other cultural elements play an important role in 

localization. 

For example, when you localize the online content design, you can‘t use green 

in Indonesia, as it‘s forbidden there. But it‘s the national color of Mexico [6]. 

In times past, men in western countries wore skirts, togas, or kilts for 

ceremonies. But now wearing skirts is confined to women. Women in Muslim 

societies need to wear hijabs or head scarves and burqas to cover their head and body. 

Translation is neutral to cultural differences: it takes a neutral stand toward 

various cultures and focuses on the language part [2, p. 88]. You can project your 

organization as global and neutral by including all cultures and races. Avoiding 

culture-specific jargon, using images of all ethnicities, and formal language – all 

these steps can help your business with just language translation.  

Localization meets cultural and functional requirements. If your organization 

wants to compete, training content must be localized keeping in view the global 

multilingual workforce and diversity of customers and markets. 

Requirements of employees and customers may vary depending on the 

industries and the regions they live in. All these differences fall into cultural or 

functionalcategories. 

Cultural factors can be applicable to colors, shapes, visuals, icons, graphics, social 

codes – for example etiquette, humor, symbols, currencies etc; and social values such 

as relationships and faith. 

Functional factors can be related to linguistic content, descriptions of any product or 

service, addresses, date and time formats, phone numbers, and more [6]. 
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You need to consider the cultural and functional factors while localizing your 

materials, marketing, and web content. 

Translation suits technical subjects: it works for subjects such as law, science, 

research, medicine, and finance. If the e-learning or online training is standardized, 

you can go for translation. 

Localization is apt for highly emotive content: this includes marketing and 

website content. When you want to provide a higher level of customization according 

to the region and culture, you can always opt for localization. You can do that for 

either a training content or web content. 

Conclusions.Though there are differences between translation and localization, 

they are mutually supportive. If you localize all other elements without language, it‘s 

a waste. So it‘s better to choose as per the occasion and requirement. 
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Introduction. Many writers and poets, using two or more languages in varying 

degrees, deny self-translation for various reasons. The most common reason for that 

is the meaning that translating your own work you are making a copy, repeating, 

replicating yourself. Therefore authors prefer to create something new, unique, and 

their masterpieces are translated by professional translators. In Carolyn Shread's 

opinion, "one consequence of the marginalization of self-translation as a practice is 

that it reinforces western models in which monolingualism, rather than 

multilingualism, is the norm" [quoted in 7, p. 66]. Self-translators have been 

neglected in literary history and translation theory, and it is still often assumed that 

they are just rather idiosyncratic anomalies, mostly preening polyglots or maladaptive 

immigrants. 

 The topicality of the article. Bibliography on translation aspects and details is 

long. Some scholars focus on the topical issues of translation practices within the 

discursive paradigms, indicating that translation is a creation of secondary text with 

analytic synthetic nature [1]. Some scientists point out that, irrespective of its actual 
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quality, self-translation is usually considered superior to non-authorial translations: 

due to their thorough knowledge of the original text self-translators have the authority 

to allow themselves shifts in the translation which might not have been ‗allowed‘ by 

another translator [5, p. 1261]. But the problem of self-translation still has more 

questions than answers, especially when we investigate a particular author's works 

and his/her manner of translation.  

 The previous studies. As a phenomenon self-translation has a long and reach 

history dating for more than two thousand years and continues to be widespread in 

different cultures. The tradition of the bilingual writer creating a single text in two 

languages, smoothly spanning different audiences, is a rich and venerable one, arising 

in Greco-Roman antiquity and thriving in the European Middle Ages and 

Renaissance. Self-translation was a common practice in the ambient translingual 

world of early modern Europe, when bilingualism was the norm, and writers 

increasingly translated between Latin and vernaculars. For centuries it has been 

practiced by many men of letters such as Leonardo Bruni, Etienne Dolet, Thomas 

More, James Joyce, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Chyngyz Aitmatov, Elsa 

Triolet, Andrei Makine and others.  

 Traditionally researches on bilingualism are motivated by various concerns. The 

prevelance of bilingualism as an individual and societal state, and advantages it is 

thought to bestow, need further documenting, as do reactions to it from all quarters. 

Its study has practical applicability as well as general theoretical utility. Research on 

bilingualism contributes to theorizing in other disciplines (e.g. linguistics, sociology, 

psychology, neurology, pedagogy) and related fields (e.g. language acquisition, 

speech processing). General theories of the human mind, language and behavior must 

ultimately incorporate the basic facts of bilingualism if they are to be comprehensive 

and viable. 

 The works of self-translators and the works of bilingual authors are usually 

studied in only one of the two languages, in only one of the two cultures. As a result, 

an important dimension of these works remains unexplored without taking into 

account that the auto-translation represents the mediation between two cultures. 

Today, however, scholars in translation studies seem to make a greater interest in 
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communication and culture than linguistic issues as such: translation is seen rather as 

action between cultures than between languages [6, p. 279]. So, the major emphasis 

should be put not only on translation of one text into another, of one language into 

another, but on translation of one culture into another. Paul Venzo, a poet, scholar 

and lecturer, says: ―The subject and practice of translation has long been a feature of 

my poetry. It is a way of enacting bilingualism; the splitting and doubling of words, 

ideas, images and meanings that comes about in the processes of translation reflects 

my identity as someone who is in constant movement between cultures, split and 

doubled by my twin allegiances to different languages and places‖ [8]. So, the 

scientific research of individual (literary) bilingualism (or intellectual and emotional 

bilingualism) as rare and understudied phenomenon seems to be important and 

relevant. 

 The aim of the article is to describe the uniquely bilingual text as the 

phenomenon of both linguistic and cultural fields, to determine the author's reasons to 

perform the self-translation. 

Discussion. Many studies try to answer the question: What is the bilingual text? 

The most common answer is: "the bilingual text is a self-translation, authored by a 

writer who can compose in different languages and who translates his or her texts 

from one language into another" [4, p. 1]. This thesis also draws a clear-cut line 

between ordinary bilinguals who often shift languages with no conscious decision to 

do so, and the bilingual writers who deliberately decide which language to use at a 

time. Consequently, those writers should equally make vigilant a decision when they 

self-translate. Unlike the translator per se, the self-translator has the privilege of 

access to the intention of the source language text prior to its production. All these 

prerequisites contribute to the self-translator's decisions of introducing shifts and 

changes in the target language text through cultural mediation. Translation becomes 

an integral part in the creation, embodiment, and voicing of meaning and identity. So, 

the remark made by V. Feschenko is very significant: Translating from one language 

to another the author continues to express himself/herself by the means of the second 

language  [2, p. 202].  Paul Venzo deepens the inside vision of  an issue: ―For me, 

self-translation does not simply mean the translation of my poetry from one language 

to another, but also refers to the practice of translating the self in new and interesting 
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ways. The capacity to write and translate one‘s own work across languages has the 

potential to unshackle the poet from strict identifications with a native tongue, an 

‗original‘ nationality or a fixed sense of home. No one language or culture or text is 

‗first‘ or more authentic for me: it is the movement and negotiation between them 

that best reflects a life lived between, within and across more than one place or 

culture‖ [8]. 

There is no doubt that literary bilingualism of any writer positively influences 

his or her creative work. The situation of bilingualism gives the possibility to see an 

ambivalent role of the language in the literary creation. But it is still the question, 

sounded by R. Federman, the French-American writer: I have often wondered, as a 

bilingual writer and a self-translator, whether I am blessed because of this 

phenomenon or cursed because of it [3]?  

 Here we'd like to stress one more problem connected with the phenomenon of 

self-translation. The self-translation is not very much different from translation 

proper. The author-translator has to mediate between the two texts so as to maintain 

the purpose of the translation action, he must master not only the two languages but 

also their cultures. The traditional analysis of bilingual texts are concentrated on 

"gaps" between texts, languages, and cultures. One must start from a point closer to 

the common core of the bilingual text, that is, within the textual intersections and 

overlaps of versions. Real translators live and work not in a hypothetical gap between 

languages, between source and target cultures, but in the midst of them; they combine 

several languages and cultural competencies at once, and constitute a mid-zone of 

overlaps and intersections, being actively engaged in several cultures simultaneously. 

Hence every translator is ―a minimal interculture‖. In R. Federman's opinion the 

bilingual writer allows his readers (if he has any) to listen to the dialogue which he 

entertains within himself in two languages, even though in most cases the readers 

(who are usually not bilingual) only hear half of this internal (one should almost says 

infernal) dialogue [3].  

 Explaining his practice of self-translation R. Federman notes: Usually when I 

finish a novel <...>, I am immediately tempted to write (rewrite, adapt, transform, 

transact, transcreate — I am not sure what term I should use here, but certainly not 

translate) the original into the other language. Even though finished, the book feels 

unfinished if it does not exist in the other language [3]. 
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 It is argued that the process of self-translation is often associated with the 

problematizing of identities, and that bilingualism is sometimes used as a way to 

regenerate writing. Paul Venzo tries to sum up: ―This is because the practice of self-

translation includes the possibility that two texts-in-translation are equal rather than 

equivalent. The truly bilingual writer-translator cannot necessarily be said to be more 

or less original or authentic in one language or another. Rather, his or her skill lies in 

the ability to move back and forth between languages and between cultural identities. 

In effect the bilingual writer-translator produces two different but interrelated texts-

in-translation, rather than separate source and target texts‖ [8]. 

 The author-translator has to mediate between the two texts to maintain the 

purpose of the translation action; he/she must master not only the two languages but 

also their cultures and, consequently, needs not be only bilingual but also bicultural to 

be able to facilitate cross-cultural understanding. The self-translator's competence in 

the languages and cultures of the source tongue and target tongue should assist 

him/her to mediate between the two texts. Therefore, investigating self-translation in 

terms of the equivalence-based paradigm alone will not be fruitful. 

 It should be added that the translation, or rather the self-translation often 

augments, enriches, and even embellishes the original text — enriches it, not only in 

terms of meaning, but in its music, its rhythm, its metaphoric thickness, and even in 

its syntactical complexity.  This is so because the self-translator can take liberties 

with his own work since it belongs to him. 

Conclusion. A bilingual author is not merely a sum of two complete or 

incomplete monolinguals but rather a unique and specific linguistic and cultural 

configuration. The auto-translation represents the mediation between two cultures: 

translation is seen rather as action between cultures than between languages. The 

major emphasis should be put not only on translation of one text into another, of one 

language into another, but on translation of one culture into another. This question 

remains opened and new categories of analysis of the bilingual texts of self-

translators must be developed. 
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В статті розглянуто ключові позиції дистанційного навчання студентів як 

оновленої бази для самостійної роботи студентів в сучасних умовах. Увагу 

зосереджено на перевагах дистанційного навчання, його широких 

можливостях та перспективах розвитку. В контексті даної статті було 

також визначено недоліки дистанційного навчання (відсутність живого 
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спілкування та емоційного контакту, низька активність студентів, важкість 

самоорганізації студента, недостатня варіативність вибору  та опцій тощо) 

та можливості їхнього коригування під час організації самостійної роботи 

студентів. Серед запропонованих рішень були визначені: активне 

використання платформ онлайн зв‟язку, наприклад Zoom, Viber, Whatsapp (для 

загальногрупового, так і для індивідуального зв‟язку зі студентами), 

заохочення активних студентів додатковими балами, регламентація по часу, 

надання можливості вибору щодо змісту і способу виконання самостійної 

роботи. Особливу увагу приділено університетським платформам 

електронного навчання, які активно наповнюються методичними матеріалами 

для самостійної роботи студентів. За нашим висновком найкращі надбання 

цих розробок і апробацій мають бути реалізованими не лише у вузькому колі, на 

рівні певного навчального закладу, а і на засадах обміну досвідом між різними 

освітніми установами. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, дистанційне навчання, 

організація самостійної роботи, переваги та недоліки дистанційного навчання.  

The article considers the key positions of distance learning of students as a necessary 

basis for independent work of students under modern conditions. The focus is made 

on the benefits of distance learning, its broad opportunities and development 

prospects. In the context of this article, the shortcomings of distance learning (lack of 

alive communication and emotional contact, low student activity, difficulty of student 

self-organization, insufficient variability of choices and options, etc.) and the 

possibility of adjusting them in the organization of student‟ independent work are 

also identified. Among the proposed solutions the stress has been made upon: active 

use of online communication platforms, such as Zoom, Viber, Whatsap (for group 

and individual communication with students), encouraging active students with 

additional points, time regulation, providing a choice of content and method of 

performing independent work. Particular attention is paid to university e-learning 

platforms, which are being actively developed and filled with methodological 

materials for independent work of students. In our opinion, the best achievements of 
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these developments and testing should be implemented not only within one 

educational establishment, but also on the basis of exchange of experience between 

different educational institutions. 

Key words: independent work of students, distance learning, organization of 

independent work, advantages and disadvantages of distance learning. 

Постановка проблеми. Дистанційна освіта сьогодні користується все 

більшою популярністю як в Україні, так і за її межами. Актуальність 

дистанційної освіти в Україні пов‘язана, насамперед, з необхідністю гнучко і 

швидко підлаштовуватись під нові реалії життя та передові вимоги 

роботодавців. На сьогодні все більшій кількості людей потрібна 

перепідготовка, перекваліфікація або просто озброєння новими знаннями та 

навиками. Це змушує шукати нові освітні можливості, цікаво побудовані 

онлайн курси, доступні і ефективні онлайн методики. Кількість людей, готових 

до самоосвіти стрімко зростає, проте навички самостійної роботи є 

сформованими далеко не у кожного і цей факт може викликати певні труднощі. 

В означеному контексті постає питання і проблема раціонально побудованої 

системи самостійної роботи студентів, оскільки одним із основоположних 

завдань вищої школи має бути формування навичок якісної самостійної роботи 

студентів як необхідної передумови самоосвіти протягом життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій свідчить, що тематика оновлення підходів до самостійної роботи 

студентів є актуальною для багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, серед 

яких К.Бабенко, М.Гарунов, С.Глушаков, М.Доуні, О.Євдокімов, Л.Клименко, 

Ю.Опанасюк, А.Сурядний, Дж.Тейлор, К.Тернер, Т.Цибульник, В.Шпак та 

інші.  

Мета статті. Метою статті вважаємо розкриття перспективних 

можливостей дистанційного навчання сьогодні, на основі якого має базуватися 

самостійна робота студентів вищої школи. Поруч з істотними перевагами 

дистанційної освіти сьогодні, маємо на меті також висвітлити можливі недоліки 

і шляхи їхньої корекції саме в процесі самостійної роботи студентів. 
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Виклад основного матеріалу. На сьогодні якісна самостійна робота 

студентів є одним із ключових пріоритетів якісної освіти, оскільки саме 

сформовані навички самостійної роботи забезпечують освіту протягом всього 

життя людини. Розвиток інформаційних технологій зумовлює розвиток 

можливостей електронного навчання, формує можливості дистанційної освіти 

для широких верств населення. У вузькому контексті на сьогодні на базі 

кожного навчального закладу, зокрема вищого, є можливість дистанційного 

навчання студентів в спеціально розроблених вузівських системах на зразок 

‗Moodle‘, ‗Elearn‘, ‗Сократ‘ тощо. Викладачі постійно працюють над їхнім 

методичним наповненням,  створенням окремих занять в електронному 

форматі, об‘єднують їх у розширені теми, які є базою для створення власних 

онлайн курсів у майбутньому. В сучасних умовах цей процес невпинно триває і 

набирає обертів. Зазначене вище створює сприятливі передумови для якісного 

оновлення системи самостійної роботи студентів, яка, на нашу думку, в умовах 

сучасності має базуватися на дистанційному навчанні з використанням 

технологічних можливостей навчального процесу.  

На думку С. Глушакова та А. Сурядного в центрі процесу дистанційного 

навчання знаходиться самостійна пізнавальна діяльність тих, хто навчається, 

самоосвіта, можливість не тільки прищепити навички самостійного здобуття 

нових знань, а, що є найголовнішим, і їх практичне використання. Дистанційне 

навчання є формою отримання освіти, яка використовує традиційні і 

специфічні методи, форми та засоби навчання, основою яких є комп'ютерні і 

телекомунікаційні технології. При цьому суттю процесу є цілеспрямована, 

контрольована і інтенсивна самостійна робота того, хто навчається, в будь-

якому зручному для себе місці за індивідуальним розкладом, з використанням 

комплекту спеціальних засобів навчання і можливістю контакту з викладачем     

(та іншими учнями) по телефону, за допомогою електронної або звичайної 

пошти, а також очно [1, с.481]. 

Власне створення освітніх віртуальних платформ розпочалось у 2012 році 

на базі провідних вищих навчальних закладів з метою апробації власних 
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онлайн-курсів.  На той час було запущено кілька впливових освітніх платформ, 

які окреслили нову тенденцію до демократизації та віртуалізації освіти. До 

прикладу, ‗Duolingo‘ є безкоштовним навчальний сервісом для вивчення 

іноземних мов, особлива увага якого пов‘язана з перекладацькими навичками. 

Його розробник Л. фон Ан прагнув знайти спосіб перекладати тисячі сторінок в 

інтернеті, не вдаючись ані до сумнівного машинного перекладу, ані до 

коштовних послуг професійних перекладачів. Вигадана ним система вирішує це 

завдання: люди перекладають реальний веб-контент, виконуючи вправи на 

вивчення мови. Зараз на їхньому сайті можна займатися іспанською, 

французькою, німецькою, італійською та португальською мовами (для тих, хто 

знає англійську), а також англійською (для іспано-, італо- та португаломовних 

користувачів) [4].  

Варто зазначити, що на сьогодні розробка дистанційної освіти на базі 

окремих навчальних закладів перебуває в процесі активних пошуків і 

апробацій. У цьому процесі приймає участь майже кожен  викладач, маючи 

достатньо простору для реалізації своїх бачень й практикуючи варіативні 

методики, оскільки сталих підходів досі не існує.  

В означеному контексті окресленими є  система доступних методів як 

‗комп‘ютерної методології навчання‘, що орієнтована на застосування в 

навчальному процесі таких методів, як комп‘ютерне моделювання учбово-

пізнавальної діяльності, метод інформування, програмування навчальної 

діяльності, асоціативний метод, метод тестування, ігровий метод активного 

навчання, метод проектів, метод ситуаційного моделювання тощо [3, с.24-25].  

Апробація системи дистанційного навчання задля самостійної роботи 

студентів під час карантину дала змогу визначити її переваги та недоліки. до 

переваг дистанційної освіти на базі електронного навчання відносимо: 

доступність до матеріалів; мінімальне ресурсне забезпечення; відповідність 

інноваційним викликам освіти; відповідність власним здібностям і потребам; 

гнучкий графік навчального процесу; індивідуалізація навчального процесу; 

можливість паралельно працювати тощо. До потенційних недоліків ми 
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відносимо: відсутність живого спілкування та емоційного контакту, низька 

активність студентів, важкість самоорганізації студента, недостатню 

варіативність вибору  та опцій, низьку мотивацію студентів тощо.  

Враховуючи потенційні недоліки організації самостійної роботи, на 

сьогодні існує думка, що оптимальною формою є змішане навчання. Змішана 

модель навчання – це модель використання розподілених інформаційноосвітніх 

ресурсів у стаціонарному навчанні із застосуванням елементів асинхронного й 

синхронного дистанційного навчання. Таким чином, змішане навчання 

успадковує переваги дистанційного навчання й виключає його недоліки. [4, 

с.52]. 

Так, визначені нами недоліки піддаються корекції завдяки можливостям 

інформаційних технологій. Сучасні інформаційні технології дозволяють 

урізноманітнювати і вчасно контролювати процес самостійної роботи студентів 

(наприклад, із використанням платформи Zoom). За потреби можна 

організувати онлайн зустрічі з метою роз‘яснення незрозумілого, контролю за 

самостійною роботою студентів та емоційного контакту з викладачем. Серед 

функцій платформи Zoom є функція демонстрації екрану, що виконує роль 

дошки та екрану комп‘ютера  з можливостями демонстрації презентацій, будь-

яких файлів тощо. Платформа Google Classroom має багато переваг, серед яких 

виконання тестів на основі самостійно опрацьованого матеріалу з миттєвим 

отриманням результатів та можливістю коментувати, що також підтримує 

діалог між студентом та викладачем. Проблему низької активності, на нашу 

думку, можливо вирішити завдяки бонусному заохоченню (більшій кількості 

балів, відсутності домашнього завдання, звільненні від іспиту). Обов‘язковою 

умовою є регламентація часу, тобто конкретні робочі години для представлення 

своїх напрацювань. Одним із факторів підвищення мотивації студентів в 

процесі самостійної роботи є право вибору на зміст, пошук інформації, спосіб 

виконання певного завдання. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами 

нашого дослідження на сьогодні створюються всі можливі передумови для 

якісної реорганізації і оновлення самостійної роботи студентів. Платформою 
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для таких оновлень є стрімкий розвиток дистанційної освіти на основі 

електронного навчання. Варіативність останнього дає змогу зменшити можливі 

недоліки, які виникають в організації самостійної роботи студентів. 

Перспективами подальших досліджень вважаємо вдосконалення цієї системи з 

паралельною можливістю підвищення кваліфікації самих викладачів. 
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до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, 

управління педагогічним процесом. Таким чином, інноваційність є однією з 

домінуючих тенденцій розвитку особистості. З урахуванням цього, пошук 

оптимальних  технологій  та методів пов‘язаний із розвитком інноваційних 

технологій, які наразі мають вирішальне значення для суспільства. Останнім 

часом відбулися  колосальні зміни в освітньому просторі, оскільки студенти 

настільки вдало використовують та поєднують новітні технології у своєму  

навчанні та й спрямовують та інтегрують всі свої здобутки у життя, яке вже не 

уявляють без використання Інтернету, мобільних телефонів та планшетів. Як 

результат, докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові вимоги, 

які спонукають людину не лише краще розуміти інших, а й світ загалом. З 

урахуванням цього пріоритетними завданнями сучасної освіти є навчання 

навчатися, навчання працювати, навчання співіснувати, навчання жити [6, с. 4].  

Інноваційні технології змінили спосіб вивчення іноземних мов. Інформаційно-

комунікативні технології дозволяють студентам легко зануритися в мовне 

середовище, раніше це було можливо лише завдяки перебуванню в країні мова 

якої вивчається, наразі для студентів є можливість знайти мовний матеріал за 

власним інтересам, взаємодіяти з професійною спільнотою та іншими 

студентами online. Більш того, новітні інформаційно-комунікативні технології 

дозволяють рухатись далі простого вивчення   мови, вони пропонують певний 

культурний та соціальний дискурс [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційні інтерактивні 

технології почали досліджувати ще в кінці 50-х років ХХ ст. У вітчизняну 

практику термін «інновація в освіті» увійшов лише в серeдині 80-х років 

минулого століття у зв‘язку з процесами перебудови радянської освітньої 

системи. Проблeмам інноваційної діяльності в освітній сфері присвячено 

чимало досліджень провідних учених, зокрема Л. Ващенко, Н. Новолокова,                                 

М. Поташника, О. Пометун, Т. Сазоненко, Т. Сисоєва, М. Бургіна,                                

Л. Даниленко, І. Дичківської, та ін.  
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Мета статті – розкрити поняття інноваційних інтерактивних технологій 

викладання дисциплін гуманітарного напрямку, зокрема англійської мови, як 

засобу підвищення ефективності навчального процесу, довести їх значення та 

важливість їх застосування в сучасному освітньому просторі.  

  Виклад основного матеріалу. Високі технології ставлять на твердий 

практичний ґрунт великий гуманістичний принцип, сформульований видатним 

слов‘янським педагогом Я.А. Коменським: «учити всіх і всьому», без яких-

небудь дискримінаційних обмежень. Для створення високотехнологічної 

системи освіти в Україні є необхідні об‘єктивні передумови: в сучасному 

суспільстві різко зросла потреба в масовості освіти 

і підвищенні її якісного рівня; в освітній сфері все більше утверджуються 

ідеї демократизму, автономії і академічної свободи; розробляються та 

впроваджуються гуманістично орієнтовані підходи до навчання; здійснено 

прорив в інформаційних та телекомунікаційних технологіях. Все це робить 

можливим створення нових стратегій та моделей організації навчання [8, c.8]. 

Для того щоб розкрити поняття інтерактивних технологій, 

охарактеризуємо три основні моделі навчання, які запропонував Я. Голант ще в 

60-х рр. XX ст.  Я.  Голант  виділяв  активну  та  пасивну  моделі  навчання 

залежно  від  участі  учнів  у  навчальній  діяльності. Пасивна модель навчання 

– студент виступає в ролі «об‘єкта» навчання, повинен засвоїти й відтворити 

матеріал, переданий йому вчителем, текстом підручника – джерелом 

правильних знань. До даної моделі навчання належать методи, за яких студенти 

лише слухають і дивляться. Активна модель навчання – передбачає 

застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність. 

Студент виступає «суб‘єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в 

діалог з викладачем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі 

завдання (часто домашні), запитання від студента до викладача і навпаки, що 

розвивають творче мислення.  Зрозуміло,  що  термін «пасивна»  є  умовним,  

оскільки  будь-який  спосіб  навчання  обов‘язково передбачає  певний  рівень  

пізнавальної  активності  суб‘єкта — учня,  інакше досягнення результату, 
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навіть мінімального, неможливе. У такій класифікації Я. Голант  скоріше 

використовує «пасивність»  як  визначення  низького  рівня активності  учнів,  

переважно  репродуктивної  діяльності  за  майже  повної відсутності 

самостійності і творчості. До  цієї  класифікації  додається  інтерактивне  

навчання  як  певний  різновид активного, який має свої закономірності 

особливості.  Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію учасників 

процесу здобуття знань за допомогою викладача, що володіє методами, 

спрямованими на оволодіння цими знаннями [2, с. 23]. Інтерактивні інноваційні 

технології як процес, за твердженням І. Дичківської, – це «цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів»[3, c. 9].  

Серед сучасних технологій дослідники виокремлюють наступні: 

проблемного навчання; ігрові; диференційовані; інформаційні; особистісно 

зорієнтованого навчання; розвивального навчання; колективного способу 

навчання; розвитку критичного мислення; програмного навчання; 

інтерактивного навчання; модульного навчання; колективного творчого 

виховання; дистанційного навчання та ін. Представлене розмаїття технологій 

пояснюється тим, що кожен автор і виконавець упроваджує в педагогічний 

процес щось своє, індивідуальне [3б с.16]. На практиці досить ефективними 

виявляються такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в 

команді. Тому всі вправи й завдання повинні бути комунікативно 

виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (Information gap, 

choice, feedback). Для їх виконання студенти потребуватимуть додаткової 

інформації, докладатимуть певних зусиль для її засвоєння та в такий спосіб 

зможуть краще та ефективніше організувати свою діяльність [7, с. 54]. 

Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи: – внутрішні 

(зовнішні) кола (inside / outside circles); – мозковий штурм (brain storm); – 

читання зигзагом (jigsaw reading); – обмін думками (think-pair-share); – парні 

інтерв‘ю (pair-interviews) та інші. Саме інтерактивні технології навчання, на 

відміну від активних методів, здатні на сучасному етапі внести якісні зміни і 



243 

наповнити новим змістом навчально-виховний процес. Інтерактивна модель 

навчання – якісно нова. Це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Що ж саме ми розуміємо під поняттям «інтерактивні 

технології»? Слід зазначити, що інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності. Для того щоб досягнути цієї мети потрібно 

створити викладачеві певні умови при яких студент буде відчувати себе 

успішним та усвідомлювати свою інтелектуальну здатність. Створення 

атмосфери доброзичливості та взаємної підтримки дозволить отримати не 

тільки нові знання але й розвинути саму пізнавальну діяльність, та переводить 

її на вищий рівень співробітництва. Саме такі умови призведуть до 

продуктивного навчального процесу. Під час навчального процесу усі студенти 

є задіяними у процес пізнання, мають можливість розуміти та рефлексувати з 

приводу того, що вони знають та думають. Спільна діяльність студентів під час 

пізнання, освоєння навчального матеріалу означає те, що «кожен вносить свій 

індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, думками, ідеями, 

засобами діяльності»[1]. Можна зазначити, що студент на занятті з 

використанням інноваційних технологій буде активним лише у тому випадку, 

якщо його не лякатиме сама атмосфера заняття, якщо буде відсутня критика з 

боку викладача,  а зауваження матимуть конструктивний характер і 

стосуватимуться насамперед результатів його діяльності. Тільки за відсутності 

страху перед тим новим, що пропонує педагог, студент зможе 

експериментувати з моделями поведінки, визначаючи свою роль у спільній 

роботі, обираючи і формуючи свою позицію, думку, точку зору. 

Таким чином, якщо в активному та пасивному навчанні основна увага 

акцентувалася на запам'ятовуванні й відтворенні інформації, то 

використовуючи інтерактивні технології розвивається творче (продуктивне) 

мислення учня, формуються його комунікативні уміння та практична 

підготовка до активної життєдіяльності в мінливому соціальному середовищі. 

Інтерактивний процес розгортається за такою логікою: 1) виникнення – 

відбувається теоретична розробка нововведення та організовується 

інформаційно-роз'яснювальна робота; 2) засвоєння – здійснюється апробація 
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нововведення в одному або декількох навчальних закладах та діагностика 

результатів; 3) насичення – якщо результат інноваційного проекту позитивний, 

відбувається широке упровадження інновації в масову педагогічну практику;  

4) рутинізація – інновація перетворюється у звичайну норму, традицію; 5) криза 

– нововведення повністю вичерпує свої можливості, а його результати можуть 

погіршуватися; 6) фініш – інновація завершує своє існування, на її зміну 

приходять інші нововведення. На думку Н. Якси, інтерактивну діяльність 

можна вважати ефективною, якщо нововведення пройшло всі стадії 

вищевикладеного життєвого циклу [6, с.8].   

Висновки і перспективи подальших досліджень. Інноваційне навчання – 

це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня 

діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Особливістю інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність 

до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на 

конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях. У зв‘язку з цим надзвичайно 

цінною є думка українського вченого Івана Зязюна, який стверджує, що 

смислом і метою сучасної освіти повинна стати «людина у постійному 

розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин із собою та іншими 

людьми, зі світом. … Система освіти створюється для людини, функціонує і 

розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості та в 

ідеалі її призначення – щастя людини»[4].  
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сфери туризму, ЗВО туристичного спрямування, німецькомовні країни 

Постановка проблеми. Проблема удосконалення системи вищої 

туристичної освіти зумовлена сучасними вимогами, які висуваються до 

фахівців із туризму роботодавцями, споживачами туристичних послуг, 

конкуренцією на ринку праці. Без спеціальної підготовки дуже важко 

розбиратися у всіх аспектах туристичної індустрії. Більшість закладів вищої 

освіти (далі ЗВО) України випускають фахівців, які не мають достатнього 

практичного досвіду роботи в сфері туризму. У цьому контексті наукове 

зацікавлення становлять досягнення німецькомовних країн Європи, зокрема 

Німеччини, Австрії та Швейцарії, оскільки ці країни мають багаторічну історію 

підготовки якісних кадрів сфери туризму, а їхні фахові вищі школи та асоціації 

визнані світом за високі показники професійності та якості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання формування 

комунікативної компетентності у зарубіжному досвіді розглядалися у роботах 

Г. Богіна, Л. Божович, Л. Виготського, Ю. Жукова, І. Зимньої, А. Маркової, 

Д. Равена, Н. Хомського, А. Хуторського, С. Шишова та ін. У тому числі в 

роботах українських авторів: С. Абрамович, Л. Варзацької, М. Вашуленка, 

С. Дорошенко та ін. І. Зимняя в своїх наукових дослідженнях розглядає 

комунікативну компетентність як уявлення про мовну особу. Комунікативна 

компетентність постає як ціль підготовки спеціаліста. ЇЇ думку поділяють 

Э. Зеер, Н. Кузьміна, А. Маркова. У дослідженнях Б. Ананєва, А. Бодалева, 

А. Леонтєва, Б. Ломова розглядаються теоретичні аспекти комунікативної 

компетентності. Вищезазначені вчені розглядають здатність людини до 

встановлення взаємовідносин як специфічну форму активності суб‘єкта. 

Автори наголошують, що людина розкриває свої особові якості в процесі 

спілкування, це пояснюється тим, що під час комунікації людина засвоює 

знання, цінності, засоби діяльності.  

Наукова розвідка досліджень вітчизняних та зарубіжних учених вказала на 

відсутність системно-цілісного опису поняття «комунікативна компетентність в 

умовах іншомовного середовища» та її місце у системі професійного 

становлення майбутніх фахівців туристичної сфери діяльності. 
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Відсутність однозначного підходу до визначеного напряму дослідження 

зумовила формулювання його мети, а саме теоретичне обґрунтування змісту та 

структури комунікативної компетентності в умовах іншомовного середовища, 

значущості її формування для майбутніх фахівців сфери туризму. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні економічні умови дедалі частіше 

спонукають суб‘єктів господарювання до переходу на якісно інший рівень 

реалізації впроваджуваної ними діяльності. В умовах зростаючої конкуренції 

традиційні методи ведення господарської діяльності сьогодні вже не можуть 

гарантувати збільшення обсягів виробництва, а часом неспроможні навіть 

забезпечити його функціонування на вже досягнутому рівні. Такий стан, поряд 

із прагненням зберегти свої ринкові позиції або ж зайняти панівне становище, 

стимулює суб‘єктів господарювання наслідувати новітні тенденції здійснення 

туристичної діяльності, змінюватися та адаптуватися до умов сьогодення.  

Глобалізація сучасності сприяла поширенню у всіх сферах 

господарювання таких напрямів, як діджиталізація та інтернаціоналізація 

господарської діяльності. Діджиталізація потребує знання цифрових технологій 

та вміння ними оперувати. Інтернаціоналізація передбачає, перш за все, 

розширення власних кордонів діяльності за межі країни, співпраця з 

іноземними колегами-партнерами, полікультурну свідомість і міжкультурну 

професійну доброзичливість [2, с. 312]. У вітчизняних ЗВО туристичного 

спрямування такі якості формуються, у першу чергу, на заняттях з іноземної та 

другої іноземної мов 

Іншомовна освіта є важливою умовою професіоналізації майбутніх 

управлінців сфери туризму. У широкому розумінні менеджер туризму – це 

фахівець сфери туризму, який виконує всі необхідні процедури з метою 

забезпечення комфортних умов відпочинку клієнта. У вузькому розумінні до 

посадових обов‘язків майбутнього менеджера туризму належать: міжкультурні 

контакти з туристичними агенціями; маркетинг ринку послуг, в процесі якого 

фахівець знаходить вигідні за оплатою, термінами та якістю роботи фірми; 

взаємодія та партнерство з авіакомпаніями, страховими агентами, стороною що 
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приймає туристів. Менеджер туризму постійно взаємодіє з клієнтом (бронює 

авіаквитки, готель та ін.) [1, с. 26-27]. Кінцевою метою іншомовної освіти є 

іншомовна професійна компетентність, яка являє собою сукупність окремих 

компетенцій, дозволяє на основі автономного пошуку і використання 

інформації іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності здійснювати 

свою професійну діяльність, підвищуючи її ефективність і тим самим 

створюючи передмови для професійного і кар‘єрного зростання особистості [3]. 

Формування іншомовної професійної компетентності – одне із важливих 

завдань виховання повноцінної мовної особистості в умовах університетської 

освіти. Іншомовна компетентність не є простою сукупністю знань, умінь, 

навичок, однак, як результат освітнього процесу, вона відображає взаємодію 

іншомовних знань, умінь і ціннісних відношень особистості, здатність 

майбутнього випускника ЗВО туристичного спрямування діяти у режимі 

вторинної мовної особистості у професійно спрямованій ситуації спілкування з 

фахівцями з інших країн, готовність до здійснення міжкультурної професійної 

взаємодії у полікультурному просторі в умовах міжнародної мобільності та 

інтеграції тощо [1, с. 26-27].  

Отже,  іншомовна компетентність передбачає сформованість навичок та 

вмінь спілкування іноземною мовою, розуміння граматичних, лексичних 

структур іноземної мови, полікультурної свідомості та лінгвокраїнознавчої 

компетенції. Але, на нашу думку, це лише одна складова поняття 

«комунікативна компетентність в умовах іншомовного середовища», адже 

комунікативну компетентність в умовах іншомовного середовища ми 

розуміємо як здатність оперувати складними комунікативними навичками та 

вміннями в міжкультурних структурах, усвідомлювати та адекватно реагувати 

на традиційні норми чи обмеження в спілкуванні, дотримуватися етикету у 

міжкультурній комунікації, моральних цінностей та професійних норм в умовах 

іншомовного середовища. Таким чином, формування комунікативної 

компетентності в умовах іншомовного середовища є важливою складовою 

професійного становлення майбутніх фахівців туристичної сфери діяльності, 

яка базується, у першу чергу, на соціальній взаємодії та доволі часто потребує 
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застосування навичок і вмінь ведення іншомовної комунікації. Завданням ЗВО 

туристичного спрямування є забезпечити формування професійно важливих 

компетенцій майбутніх фахівців сфери туризму для їх успішного застосування 

у майбутній професії. 

Комунікативна компетентність в умовах іншомовного середовища 

передбачає сформованість професійно важливих якостей сучасного фахівця 

туристичної сфери, зокрема іншомовна грамотність, міжкультурна грамотність, 

переконливість, комунікативність із іноземними партнерами, вміння ведення 

ділових переговорів  іноземною мовою, селф-брендинг, управління 

іншомовною інформацією. 

Формування означеної компетентності майбутніх фахівців потребує 

викладання іноземної мови з використанням інноваційних методів навчання 

(елементи комунікативного та дискусійного тренінгу, елементи тренінгу з «Soft 

Skills», моделювання, ділова гра, тощо). Так, наприклад, майже у всіх 

навчальних планах туристичних спеціальностей в ЗВО німецькомовних країнах 

Західної Європи можна побачити перелік таких дисциплін: «Ділова іноземна 

мова: моделювання ситуації», «Іноземна мова професійного спрямування: 

дискусійний тренінг», «Іноземна мова: Soft Skills» та інш. Необхідно 

наголосити, що така особливість змісту вищої туристичної освіти 

німецькомовних країн Західної Європи не знайшла відображення у процесі 

аналізу навчальних планів підготовки майбутніх фахівців галузі туризму у 

вітчизняних ЗВО, що потребує перегляду.  

Компаративний аналіз змісту вищої туристичної освіти в Україні та 

німецькомовних країнах свідчить про однозначність підходу до його 

формування. Компетентнісна структура вищої туристичної освіти у своїй 

основі має параметральну модель як систему неперервного ступеневого 

навчання. Авторська інтерпретація структурних компонентів професійної 

компетентності фахівців туристичної галузі включає: професійно-технологічну, 

підприємницьку, компетентність міжособистісної взаємодії, міждисциплінарну, 

фундаментальну компетентність і комунікативну в умовах іншомовного 

середовища.  
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Аналіз навчальних планів підготовки майбутніх фахівців у системі вищої 

туристичної освіти німецькомовних країн та України дозволив оцінити 

відповідність освітнього змісту їх професійної підготовки вимогам сучасного 

ринку надання туристичних послуг. 

Дослідження освітніх документів ЗВО німецькомовних країн, зокрема 

Державного університету прикладних наук Гайде (Німеччина), Зальцбурзького 

університету прикладних наук (Австрія), Університету прикладних наук 

 Граубюнден (Швейцарія), Університету Лугано (Швейцарія), Швейцарського 

коледжу Цезар Ріц (Швейцарія), Інститут готельного господарства Montreux 

(Швейцарія), дало змогу означити дисциплінарні блоки навчальних планів, які 

необхідні для фахового становлення майбутніх управлінців сфери туризму, а 

саме економіко-управлінський, фахово-орієнтовний, міжкультурно 

комунікативний і фундаментальний. Таким чином нам вдалося структурувати 

визначені раніше компетентнісні кластери з дисциплінарними блоками, які 

спрямовані на їх формування: 

1. Економіко-управлінський – підприємницька компетентність; 

міждисциплінарна компетентність. 

2.  Фахово-орієнтовний –професійно-технологічна компетентність. 

3.Фундаментальний –когнітивно-інформаційна компетентність; 

фундаментальна компетентність. 

4.Міжкультурно комунікативний – комунікативна компетентність в 

умовах іншомовного середовища; компетентність міжособистісної взаємодії. 

Дослідження вітчизняної системи вищої туристичної освіти охопило такі 

ЗВО в системі вітчизняної туристичної освіти: Вінницький торговельно-

економічний інститут Київського національного торговельно-економічного 

університету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, Запорізький національний університет, Київський 

міжнародний університет, Мукачівський державний університет, Університет 

імені Альфреда Нобеля, Харківський національний економічний університет 
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імені Семена Кузнеця, Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара, у яких здійснюють підготовку здобувачів ОС «бакалавр» і ОС 

«магістр» за спеціальностями «Туризм», «Туризмознавство», «Міжнародний 

туризм». Результати порівняльного аналізу туристичної освіти України та 

німецькомовних країн дозволили означити відмінні та спільні риси систем 

професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі за означеними 

структурними елементами. 

Порівняльний аналіз дисциплінарної компоненти навчальних планів 

підготовки здобувачів ОС «бакалавр» та ОС «магістр» спеціальностей 

туристичного спрямування в ЗВО німецькомовних країн і України виявив 

розбіжності в компетентнісному підході до формування парадигми туристичної 

освіти університетського рівня.  

Так, пріоритетним напрямом професійної підготовки бакалаврів у 

німецькомовних країнах є економіко-управлінський блок (46%); в Україні 

відповідно – фахово-орієнтовний (46%). У той же час рівноцінно 

представлений міжкультурно-комунікативний сегмент (16% – 17 %); суттєва 

відмінність наявна у змісті фундаментального блоку (8% – 1%). На відміну від 

німецькомовних країн, в Україні передбачено дисципліни загальноосвітнього 

циклу (22%), які передбачають вивчення історії, філософії, української мови, 

психології тощо. 

Більші розбіжності наявні на рівні магістерської підготовки. Так, у 

німецькомовних країнах Західної Європи найбільше представлений економіко-

управлінський блок (29%), в Україні – фахово-орієнтовний (59%); удвічі більше 

часу відведено на міжкультурно-комунікативний блок у німецькомовних 

країнах (11%) і 5% – у вітчизняних ЗВО. У досліджуваних зарубіжних країнах 

до змістового компоненту не включено загальноосвітній (7% у ЗВО України) і 

педагогічний блоки («Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Психологія і 

Педагогіка вищої школи», «Методика викладання у вищій школі») (7%). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за результатами 

порівняльного аналізу нами встановлено, що комунікативна компетентність в 
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умовах іншомовного середовища є інтегративною характеристикою фахівця 

сфери туризму, що базується на сформованості іншомовної професійної 

компетентності та компетентності міжособистісної взаємодії. Міжкультурно 

комунікативний блок дисциплін в навчальному плані підготовки майбутніх 

фахівців сфери туризму за ОС «бакалавр» у вітчизняних та німецькомовних 

ЗВО представлено рівнозначно (16 – 17 %). Суттєва різниця виявлена в 

дослідженні навчальних планів підготовки здобувачів ОС «магістр»  – 5% у 

вітчизняних ЗВО, у той час як у німецькомовних країнах міжкультурно 

комунікативний блок дисциплін становить 11 %. Таким чином, вбачаємо 

необхідність оновлення змісту туристичної освіти в ЗВО України для 

наближення його до реальних потреб туристичного ринку праці та сприятиме 

підготовці креативних, критично мислячих високофахових спеціалістів сфери 

туризму.  

Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробці навчально-

методичних рекомендацій щодо використання означених інноваційних методів 

упродовж викладання іноземної мови для формування комунікативної 

компетентності в умовах іншомовного середовища. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ВІДПОВІДЬ НА COVID-19: 

МОВНА ГРА І ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ 

Стаття присвячена аналізу нової лексики, яка набула поширення або виникла у 

відповідь на розгортання епідемії вірусу COVID-19 у світі. У роботі 

аналізується конкретний мовний матеріал, більшість з якого утворено завдяки 

лінгвокреативним зусиллям пересічних носіїв англійської мови шляхом залучення 

механізмів мовної гри. Виділяється декілька груп лексики, яка стосується 

епідемії covid-19 прямо (зазвичай з‟являється у мовленні пересічних громадян), 

або опосередковано через фаховий дискурс. Піднімається питання щодо 

можливих підходів до перекладу такої лексики, а також пропонуються деякі 

варіанти таких перекладів. 

Ключові слова: мовна гра, неологізм, переклад, COVID-19 

Постановка проблеми. Виникнення епідемії інфекційної хвороби 

COVID - 19 призвело до суттєвої зміни у стилі життя, поведінці та навіть 

способах комунікації між людьми у всьому світі.  Безперечно мовна система не 

могла не відреагувати на нові виклики, оскільки низка явищ і дій потребують 

чітких та конкретних назв, щоб повідомлення про важливі події, речі або дії не 

були двозначними. Пошук найкращих номінацій займає певний час як у 

середовищі фахівців, які повинні перекласти свої висловлювання на більше 

зрозумілу повсякденну мову, так і серед пересічних громадян, яким бракує слів 

для опису нових реалій. Подвійним викликом виступає переклад утворених 

неологізмів, а також специфічної термінології, яка насичує відповідні 

інформаційні повідомлення щодо громадського здоров‘я. Ці питання лише 

починають розроблятися дослідниками – якщо й з‘являються перші публікації з 

цієї тематики, то лише у вигляді препринтів наукових досліджень, що робить 

наше власне дослідження ще більш актуальним.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дотичні до нашої теми 

дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців свідчать, що поява 

неологізмів зазвичай залучає механізм мовної гри. Крутько Т.В. вбачає сутність 

мовної гри у нестандартному варіюванні форми чи змісту різнорівневих мовних 

засобів, яке створює неоднозначність, оригінальність, експресивність для 

досягнення прагматичного ефекту [1]. Мартос С.А., Олексенко В.П. виділяють 

наступні різновиди способів формування ефекту мовної гри: каламбур, 

телескопія, фонетична мімікрія на основі омонімії та паронімії, фонетична 

деформація на основі метатези, епентези, зміни звуку або наголосу  тощо [2]. 

Згідно думки М.М. Юрковської, мовна гра ґрунтується на порушенні 

правил мовного узусу, на свідомому нехтуванні загальноприйнятими 

правилами вживання мовних засобів на різних рівнях тексту – від фонетичного 

до інтертекстуального [7, с. 11]. І.Е. Сніховська наголошує, що така гра є 

результатом свідомої лінгвокреативної діяльності індивіда, яка залучає ігровий 

регістр комунікації, що відбувається заради впливу на психічну та/або 

інтелектуальну сферу адресата [3, с. 6]. Важливо відрізняти «ненормативність» 

мовної гри від помилки, або зумисного спотворення мовлення, адже на думку 

В.І. Шаховського, мовна гра власне не нівелює мовні чи мовленнєві норми, а 

лише нестандартно, чи то пак оригінально, застосовує їх у певному емотивному 

дискурсі, даючи змогу проявитися креативній компетенції учасників [6, с. 367].  

Недостатнє усвідомлення механізмів, що лежать в основі мовної гри, 

нехтування її мовним і культурним тлом може призвести до значного 

викривлення змісту тексту, аж до повного його спотворення [4; 5]. Відповідно, 

необхідно розробити чіткий алгоритм перекладу неологізмів, котрі засновані на 

механізмі мовної гри.  

Як зазначають науковці T.Frleta і Z. Frleta, неологізм, на відміну від 

«звичайного» слова, ставить перед перекладачем подвійну проблему [8]. По-

перше, нова лексема не має еквіваленту саме тому, що вона нова. По-друге,  

після усвідомлення самим перекладачем змісту лексеми, йому необхідно обрати 

шлях перекладу, який виявиться найбільш результативним, тобто буде 

відповідним до прагматичної мети.  
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Подібна проблема вочевидь має кілька способів вирішення. З одного боку, 

неологізм можна запозичити, а з іншого, підібрати нове слово у мові перекладу. 

У першому випадку, на перекладача покладається необхідність забезпечення 

достатнього контексту для реципієнта, щоб той «відчув» значення нового 

слова. У другому випадку, перекладачеві знову ж таки прийдеться обрати чи то 

зробити дослівний переклад, чи вигадати власний відповідник, який принаймні 

«по духу», якщо не по формі буде відповідати неологізму оригіналу. На цю 

ситуацію не існує готових рецептів і щоразу вибір залишається за 

перекладачем, котрий має зважити на суспільні, культурні, історичні та мовні 

фактори, які будуть впливати на сприйняття аудиторією його перекладу.  

Мета нашої статті полягає у проведенні аналізу нової лексики, яка набула 

поширення або виникла у відповідь на розгортання епідемії вірусу COVID-19 у 

світі, а також у виявленні механізмів мовної гри, що задіюються при створенні 

цієї лексики, та можливих варіантів її перекладу. 

Виклад основного матеріалу. Представлений у роботі матеріал був 

отриманий шляхом суцільної вибірки з англомовних статей у мережі Інтернет, 

присвячених тематиці COVID-19, а також лексики, що з‘явилася на 

лексикографічному ресурсі Urban Dictionary [9], зміст котрого формується 

пересічними носіями мови і відображає найновіші мовні експерименти, які 

з‘являються у сучасному англомовному мовленні. 

Увесь набір виділених нами лексем ми класифікували спочатку на дві 

категорії: 1) ті, що стосуються фахового і офіційного мовлення з приводу 

COVID-19; 2) неологізми, що з‘явилися у розмовному мовленні стосовно 

наведеної вище тематики.  

Фахова і офіційна лексика рясніє насамперед на шпальтах газет та 

інформаційних Інтернет-ресурсів. Зокрема, поширення набув термін herd 

immunity, котрий має український відповідник «колективний імунітет», як 

бачимо український еквівалент втрачає образність, притаманну англійському 

вислову. Читачі вже стають обізнаними з описами шляхів передачі вірусу (the 

virus spillover into humans) від тварини-носія (the original animal host); а також 
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про важливість заходів самоізоляції (Shelter-in-Place order; stay-at-home; shelter-

at-home), карантину (lockdown) і соціальної дистанції (social distancing) задля 

сповільнення і вирівнювання кривої, що представляє зростання випадків 

зараження (flatten the curve). Відповідно, знаходимо і назви низки засобів 

профілактики: дезінфектор (sanitizer), маска (mask), захисні окуляри (safety 

goggles), рукавички (gloves). Окрім медичної тематики, зустрічаються 

специфічні економічні реалії: фінансовий пакет для боротьби з наслідками 

коронавірусної інфекції в США (coronavirus relief package), який передбачає 

виплати для підтримки американських громадян на період епідемії (stimulus 

payment). Усі розмови відбуваються на тлі прогнозів про можливі терміни 

послаблення карантинних заходів (talks of reopening).  

Набагато різноманітнішою є розмовна лексика із цієї теми. Навіть сама 

хвороба отримала у повсякденному спілкуванні кілька назв: Corona, C19, 

coronavirus, і більш розмовні для он-лайн спілкування – da rona, the vid, the 

rona. Паніка, яка панує в світі з причини стрімкого поширення цієї недуги, 

отримала назву infodemia (information+epidemia), що вказує на те, що темпи 

поширення самих панічних настроїв є співставлюваними зі швидкістю 

епідеміологічного процесу. При цьому нездатність учених знайти швидкий 

вихід із ситуації призводить до розчарування і недовіри до їхніх заяв, які 

трактуються як здогадки – SWAG (Scientific Wild A** Guess). 

Існуючі обмеження призводять до формування полярних суджень з 

приводу них – фанатичної підтримки або засудження та ігнорування. При 

цьому люди, котрі обирають певний стиль життя часто вдаються до 

непривабливих номінацій іншої категорії людей, зокрема: 

- maskhole (mask +asshole) – людина, яка не одягає маску в громадських 

місцях під час епідемії  COVID-19; 

- social distancing zombies – люди, котрі намагаються зберігати соціальну 

дистанцію не менше відстані витягнутих рук; 

- antisocial nearing – протилежне до «дотримання соціальної дистанції», 

потиски рук, обійми і перебування у натовпі під час епідемії;  
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- Economic Stockholm Syndrome – поведінка жертв фінансових втрат, які самі 

виправдовують ці втрати суспільною необхідністю, наприклад, 

карантинними заходами; 

- physical distancing – фізичне дистанціювання; термін запропонований 

Jennifer Hamady і підтриманий ВООЗ як більш коректний, ніж «соціальне 

дистанціювання», оскільки передбачає підтримку соціальних контактів на 

безпечній відстані завдяки різним каналам комунікації.  

Зміни у стилі життя, до яких призвели різні карантинні заходи, 

відображаються у мовленні як працівників, які змушені працювати 

дистанційно, так і учнів та вчителів, залучених до дистанційного навчання. 

Відтак, люди згадують про: 

- upperwear – гардероб, який включає офіційний «верх» і домашній «низ», 

наприклад, поєднання класичної блузи і спортивних штанів, які одягають, 

щоб забезпечити як офіційність, так і зручність, оскільки під час он-лайн 

трансляції видно лише верхню частину тулубу;  

- Zzzoom (від назви програми Zoom) – втома від постійної участі у відео-

конференціях; стан непереборного бажання заснути під час таких 

конференцій;  

- video cheat (паронім до video chat) – порушення обіцянки вийти на відео 

зв'язок з кимось, часто на користь спілкування з іншою людиною; 

- blackmarket studying – підшукування у вільному он-лайн доступі матеріалів, 

які можуть бути або вже винесені на тест або екзамен;  

- authorpreneur (author+entrepreneur) – автор, котрий активно просуває свій 

письмовий продукт через веб-сайти, блоги, соціальні мережі та безкоштовні 

майстер класи, задля створення власного бренду і рекламної промоції.  

Чисельною групою новотворів є слова, що мають корені COVID- або 

corona, що безпосередньо вказує на те, що ці слова описують реалії, пов‘язані 

саме з епідемією COVID –19. Наприклад, тепер по-іншому можна описати риси 

зовнішності людини: 
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- covid casual – надзвичайно послаблений дресс-код, стиль одягу, який 

підходить для дистанційної роботи вдома; 

- covid-contour – спосіб нанесення макіяжу під час епідемії, який підкреслює 

привабливість вилиць, які видно над маскою; 

- covid cut – стиль зачіски, яку люди здатні зробити в домашніх умовах за 

відсутності доступу до перукарень;  

- covid-eyes – дівчина з гарними очима, решту лиця якої не видно через маску;  

- coviBeard – борода, яку чоловіки відростили за період самоізоляції;  

- covid-19 pounds  або  covid belly – надлишкова вага, яку людина набрала під 

час вимушеного перебування вдома; 

- COVID hot – людина, яка виглядає привабливою навіть у масці.  

Самі масштаби хвороби, її небезпечність, способи уникнення, назви людей, що 

певним чином пов‘язані з недугою – усе це теж отримало свої номінації: 

- coronabrain – людина, зациклена на епідемії; 

- сoronic – людина, що заразилася коронавірусом; 

- coronacopia – безмежна кількість людей або місць, які інфіковані 

коронавірусом і є потенційною загрозою для людини; 

- corona caution – психічна напруга, що виникає у людини, яка чує, як поряд 

хтось закашлявся;  

- COVID clean – абсолютно чистий, продезінфікований, убезпечений від 

коронавірусу; 

- covidante – пацієнт, що одужав після COVID-19 і вперше з‘являється на 

людях; 

- covidarium – польовий госпіталь, що тимчасово розгорнули для пацієнтів з 

COVID-19;  

- covid baron / covid rich – дві нові категорії заможності, які вимірюються 

величезним запасом туалетного паперу та захисних масок на період епідемії 

COVID-19; 

- covidful – прикметник, який описує місце із значним числом випадків 

зараження COVID-19;   
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- covtigue (covid+fatigue) – втома від новин про COVID-19. 

Зрештою чимало слів описують нові соціальні реалії, особливості спілкування, 

навчання, вимушеного перебування вдома: 

- coronameet – зустріч з друзями он-лайн під час карантину; 

- COVIDeos / quarantreaming – відео ресурси, які переглядаються або 

записуються на карантині;  

- corona grade – оцінка, яку отримає учень після того, як вимушено навчався 

вдома і мав змогу знайти відповіді у Інтернеті; 

-  covidcation (covid+vacation) – 1) відміна навчання через карантин з приводу  

COVID-19; 2) вид дешевого туризму, що виник з огляду на спад попиту через 

всесвітню епідемію COVID-19. 

 З точки зору реалізації механізмів мовної гри, ми можемо легко виявити, 

що до її створення залучаються традиційні способи семантичного переносу 

значення: метафора (social distancing zombies) і метонімія (covid-eyes), а також 

розповсюджені форми «гри» з формою: телескопія (covidarium= 

covid+aquarium), фонетична мімікрія на основі омонімії та паронімії (video 

cheat), асоціативний словотвір на основі епентези (вставляння додаткового 

звука) – chronic - сoronic, звуконаслідування та каламбур (Zzzoom). Однак ми 

знаходимо й цікавіші форми мовних експериментів: 1) евфемізми, що 

позначають хворобу – the rona (залишається відкритим питання, чи випадкова 

тут фонетична схожість з назвою італійського міста Verona); 2) номінації, 

створені на основі антиномії (upperwear vs. underwear; antisocial nearing vs. 

social distancing); 3) «гру» з математичним підрахунками (Covid-38 – людина, 

яка підхопила вірус COVID-19 двічі); 4) асоціативний словотвір (covidial – 

назва вікової групи, нової генерації, яка, на відміну від мілленіалів (millennial), 

народиться у дуже короткий проміжок часу з осені 2020 по літо 2021 років 

внаслідок тривалого перебування людей вдома через COVID-19; 5) 

інтертекстуальний зв'язок нової номінації з прецедентними текстами та 

історичними подіями: covid-1984 / controlavirus – асоціація жорстких обмежень 

прав і свобод громадян під час карантину з подіями книги Дж.Орвелла «1984»; 
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covicide – цілеспрямоване інфікування інших вірусом COVID-19, при значному 

поширенні дії можна прирівняти за злими намірами до геноциду. 

Якщо говорити про переклад слів з офіційного мовлення, то часто ми 

зустрічаємось з відповідними термінами українською. Значно складніше 

складається ситуація з розмовним мовленням, частину лексем прямо 

запозичують на українську, передбачаючи, що принаймні прогресивна частина 

українського суспільства зможе усвідомити їхній зміст. Наприклад, 

«карантекзит» - вихід з карантину (лексема з‘явилась в україномовній рекламі 

мережі магазинів Euroshop), звичайно, значення лексеми буде зрозумілим тим, 

хто знає англійські слова exit або Brexit. Частину новотворів можемо 

перекласти методом кальки, адже вони містять «прозорі» латинські або грецькі 

морфеми: 

-  coronademia (coronavirus+epidemics) – «коронадемія» (епідемія 

коронавірусу); 

- coronapocalypse (corona + apocalypse) – «коронапокаліпсис» (кінець світу, 

спричинений епідемією коронавірусу); 

- coronaphobia – «коронафобія» (виражений страх підхопити корона вірусну 

хворобу);  

- covidaholic – «ковідоголік» (людина, що зловживає спиртним у зв‘язку з 

вимушеним перебуванням вдома під час епідемії COVID-19). 

Більшість слів однак скоріш за все передбачає описовий переклад, який 

ускладнюється ще й тим, що деякі нові слова ще не мають усталеного 

трактування і вживаються у кількох значеннях, зокрема: Covidiot (COVID+idiot) 

– «ковідіот»: 1) людина, що ігнорує застереження щодо громадської безпеки під 

час карантину; 2) людина, що масово скупляє товари першої необхідності на 

фоні панічних настроїв щодо карантину). Аналогічно covillain має два 

значення: 1) людина, яка розповсюджує неправдиву інформацію про епідемію, 

стимулюючи панічні настрої; 2) людина, яка користується кризою, щоб 

покращити власне матеріальне становище, зокрема, торгуючи втридорога 

товарами першої необхідності.  
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження 

мають виявити, чи є новоутворені слова і вирази «життєздатними» та чи 

залишаться вони у мові після подолання епідемії COVID-19. Актуальним також 

буде проведення порівняльного аналізу лінгвотворчих зусиль кількох мовних 

спільнот, а також аналіз стратегії перекладу таких неологізмів. 
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The article presents an overview of the existing views on nonce words, their 

classifications and the reasons for their creation. It is discussed in the article, thatthe 

texts analysis for the author‟s phonosemantic content identification allows 

considering the phonostylistic mechanisms within the text. The following objective 

categories of nonce words phenomenon have been highlighted in the article 

formation through already existing derivation models; originality; synchronic and 

diachronic diffuseness; contextual dependence; expressiveness; author‟s 

attributiveness. Linguacreation is discussed in the article as one of the main reasons 

behind the creation of new words by the author and is seen as understanding of a 

linguistic change as a result of individual activity. 
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The issue under discussion. Linguists have always been interested inmental 

basis of creative thinking and mechanisms of new words formation. Nowadays, the 

specific role of nonce words both in art and human culture is discussed by a number 

of researchers (O.С. Ахманова, Л.Я. Тeрещенко, O.A. Bartashova, L. Brinton, D. 

Crystal, Y. Levchenkco, J. Munat, E. Traugott). 

The mechanism of new words creation includes a strange paradox: occasionally 

for a speaker, searching for an adequate expression, it is easier to create a new word 

rather than to recollect a used one. Creating a new word is a tall task set as an 

intentional goal which finally appears to be hard-hitting [3, p. 308].  

There is a specific poetics – a poetics of nonce words, and going beyond the 

word culture to search for parallels in other spheres of art, becomes clear, they can be 
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found in those artistic systems which are comprehended as new and avant-garde. 

Consequently, nonce words presenting a kind of peripheral, marginal phenomenon 

which is not involved in the language system, turn out to be able to translate things 

that the ordinary lexis could not. 

Analysis of current research and publications on the topic.The researchers 

have quite a narrowmargin of consensus on terms definitions explaining the 

phenomenon of new words creation for researchers is quite narrow: nonce word, 

neologism and potential word. The all are defined differently and, thus, differently 

related to each other. 

Each of these terms represents linguistic deviations demonstrating individual 

speech features. Researcherssuggest, that those phenomena which do not meet our 

understanding of standards should be recognized as deviations [2, p. 188]. Others 

analyze deviation as a complex phenomenon, which includes departuresfrom norms 

of choice and usageof linguistic means, and disagrees with our expectations about 

standard comprehension and categorization [6, p. 36]. 

Possessing a huge heuristic potential, phonosemantics has given rise to 

numerous researches investigating its different aspects. One of the new 

phonosemantic investigational directions which yet comprises a few works is the 

study of soundexpression at the text level.  

Therefore, the aim of this article is to summarize the existing views on 

linguacreativity of the author as the precondition of nonce-words creation as well 

their current classification and typology. 

Basic material presentation.A lexical cluster of phonosemantically marked 

units forms the author‘s phonosemantic corpus within a certain text. Investigation of 

the corpora of lingua-creative author‘s lexis with the help of phonosemantic analysis 

contributes to author‘s concepts comprehensionand helps to assess its role in the 

creation of text stylistic effect, thus providing extended phonosemantic studies and 

entering the level of text analysis [6, p. 47]. 

The observation of phonosemantic features of literary works supports an insight 

in not only the specificity of heuristic power of phonosemantic system as a linguistic 
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phenomenon, but also into the artistic style of literary works, since the texts analysis 

for the author‘s phonosemantic content identification allows considering the 

phonostylistic mechanisms within the text.  

The category of sound expressiveness is a basic parameter for the author‘s 

phonosemantic corpus. A detailed analysis of phonosemantic components of the 

linguacreated lexis allows bringing ties between the form and meaning to the light; 

provides decoding author‘s concepts built into phonosemanticlinguacreated lexis [7, 

p. 116]. 

One way toconsiders the issue of word creationin speech is from the perspective 

of communication and cognition. Analyzing the results of experiments in this field, 

the process of a new word formation can be divided into three stages: motivational 

(inducing), semantic and implementing. According to this point of view, the most 

important stage is the semantic one: the search and selection of an appropriate word 

within a particular speech/communicative situation is a creative process which is 

determined by the speaker‘s intention. 

In search for a word a person, as a matter of priority, turns to the lexis as to the 

storage of ready-made units. If thissearch fails, it signals for a need of a new word 

creation. The process actualizes the mechanism of new words production, which 

causes a neoformation satisfying the requirements of communication [3, p. 310]. 

Researchers distinguish the following objective categories of nonce words 

phenomenon: formation through already existing derivation models; ―constant‖ 

originality; synchronic and diachronic diffuseness (―single use‖ and synchroneity of 

presence); contextual dependence; expressiveness; author‘s attributiveness [3, p. 

311].  

It can be assumed, that the most important reasons why people create nonce 

words are: a need for precise expression of thoughts (standard lexis can be not 

enough); author‘s intention to laconic expression of thoughts (nonce words possess 

the potential to replace a word collocation or even a sentence, since they can actualize 

the linguistic economy function); necessity to mark a personal attitude to the subject 
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(with the help of nonce words the author can present their own characteristics, 

evaluation, i.e. add some necessary connotations and express the intention) [5, p. 30]. 

The corpus of nonce lexis can be considered from a number of perspectives. As 

for the degree of occasionality the range of such words is quite wide: from words 

which are almost not recognized as nonce (for example, blaster or robot, which have 

already become common and neutral words), to solely individual words bound to a 

particular author, work or even context (e.g. ―Comporellon‖ is the planet title created 

by Isaac Asimov).  

This feature grounds the following classification:  

1) first-degreenonce words (normal formations created according derivation 

models of the contemporary literature language);  

2) second-degreenonce words (partially non-normal formations, but departures 

from the derivation models do not cause failures in semantic interpretation);  

3) third-degree nonce words (fully non-normal formations with significant 

departures from the derivational models, that leads to major constraints in semantic 

interpretation) [3, p. 312]. 

The next classification being highlighted suggests nonce words being arranged 

according to the way of derivation:  

1) primary(go up to ancient stems or represent primary sound imitative units); 

2) secondary(those which are not determined by their origin);  

3) compound(a mixture of primary and secondary features) [4, p. 45]. 

Most researchers follow the structural approach in nonce words classification 

based on the division of linguistic levels, and, thus, identify phonetic, grammatical 

(morphological), semantic and graphic nonce words. Phonetic nonce words emerge in 

the situation when the author suggests any sound complex being a neoformation, 

assuming that this complex possesses a certain semantics determined by the meaning 

of comprising phonostemes.  

Such phonosemantically marked nonce words are referred to asphonosemantic 

nonce words. The notion of linguacreativity comes directly from the idea of creation. 

Till the present time scholars have not reached any agreement on the definition of the 



266 

term, though some functions of creation are recognized by all authors: building of 

new public values and individual uniqueness. Among the conceps of creation one‘s 

attention would probably be especially drawn by the theory of Carl Rogers: creation 

is not only a characteristic of human abilities, human activity and its results, but also 

the characteristic of social relations [7, p. 120].  

Thus, creation is a dynamic phenomenon characterized by the socio-

communicative nature; which arises as the result of an extremely complex process of 

consolidation and integration between individual and social unities, while creativity is 

a purely personal process. 

The term linguacreation which reveals the essence of author‘s concepts and 

derivation process etymologically carries two notions – language and creation – 

marking a dual nature of artistic speech strictly linked to the language system and 

mentality. In the Dictionary of Linguistic Terms by O.S. Akhmanova the notion 

―linguacreation‖ is defined as understanding of a linguistic change as a result of 

individual activity or of a spontaneous development of the language system, external 

towards the community where this language is being used [1, p. 65]. 

The term ―linguacreation‖ is closely linked to the notion of ―language game‖ 

considered as ―a set of gaming manipulations with the language, i.e. with its lexical, 

grammatical and phonetical resources. There are occasional neologisms involvement, 

phonetic plays, sound patterns accentuation, alliteration, game use of graphics, 

consciously determined irregularities in spelling and punctuation; polyglottal, foreign 

and multi-language inclusions which are not deliberately explained in the text, but 

they do enter into game relations with each other or with its main corpus [ 3, p. 313]. 

Undoubtedly, nonce words present an important part both in linguacreation and 

language games and cover a vast area of lexis: from nominations of absolutely 

concrete things and acts which, as a rule, have already got their names, to new 

fictional realities or characters.  

Thus, the issue of nonce words is directly related to the issue of nomination: 

correlation between thing-notion-phenomenon and its expression and content plans. 
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Investigation of author‘s phonosemantic nonce words extends the borders of 

phonosemantics and takes it to a new textual level. 

The analysis of textual phonosemanticity is of relevance in the context of 

author‘s usage of phonosemantic signs as expressive means. An occasional quasi-sign 

formed according to the phonosemantic model becomes an element of the author‘s 

language game, since it can successfully be decoded by the recipient. The mechanism 

of its decoding is a process of phonosemantic reflection recovery based on 

accumulated phonosemantic collective experience.  

By applying the method of phonosemantic analysis within the author‘s concept 

investigation, we are able to bring the features of personal author‘s phonosemantic 

fund to the light [5, p. 49]. 

Being expressive by its inner form, phonosemantic lexis builds a base for quasi-

words creation which possesses hyper-expressiveness that determines a special 

author‘s stylistic effect. The category of sound expressiveness, considered as a 

linguistic universal, has phonosemantic regularities which make it possible to decode 

the meaning of author‘s linguacreative lexis. 

Being expressive by the inner form, phonosemantic lexis creates a basis for the 

appearance of nonce words, which are characterized by hyper-expressiveness which 

determines a special author‘sstylistic effect in the text. The author‘s phonosemantic 

corpus is quite a new notion in linguistics – it has not gained extensive study yet.  

The study of individual phonosemantic component produced by the subject of 

utterance or text requires developing of the method of phonosemantic analysis in 

order to correctly identify the phonosemantic fund within individual linguistic 

consciousness [3, p. 313]. 

Nonce words most often presented through quasi-words compile a basis for the 

author‘s phonosemantic fund due to not only their lexical specificity, but also to the 

fact that they can be properly decoded by the recipient. Interpretation of a language 

sign occurs since ―the linguistic persona acts as a dynamic set of huge experience 

gained through collective efforts both within the space of real, communicative and 

non-verbal thinking. It is not pre-defined associativity, but a socially determined 

reflectivity makes us judge the semantics of new and not really natural words by their 

phonetic characteristics‖ [7, p. 163]. 
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Such understanding of the author‘s phonosemantic fund provides an opportunity 

to conclude the following: the author‘s phonosemantic fund is a set of 

lexicographically recognized lexical units and author‘s nonce formations fixed in the 

literary work, characterized by phonosemantic motivation and compiling a 

phonosemantic picture of this work. 

The nature of author‘s phonosemantic units is their phonosemantic status and 

origin. As lexicographically fixed phonosemantic units are, as a rule, not recognized 

by the language speakers as phonosemantically marked ones, since their 

expressiveness has been narrowed as the result of conventional usage and, thus, can 

appear only in such stylistic complexes as alliteration, where the concentration of 

phonosemantically meaningful phonostemes exceeds the standard, the originality can 

be reached solely through phonosemanticlinguacreativity, i.e. by creation of new non-

typical phonosemantic units which are quite often transformed into quasi-words. This 

fact singles the notion of author‘s phonosemantic fund out other ideas of 

phonosemantics, since the research area is significantly specialized for the reason that 

there are not so many authors whose style can be characterized by linguacreativity in 

general and by phonosemanticlinguacreativity in particular.  

Conclusions and further investigations prospects.As a rule, the author creates 

phonosemantically motivated nonce words in order to generate the language game 

effect. The author‘s phonosemantic fund appears through the elements of fictional 

languages as well as the elements of their fictional reality. Such consequence in the 

use of phonosemantic units within the creation of fictional languages allows 

suggesting that any literary work which contains these languages includes the 

author‘s phonosemantic fund. 
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EXPRESSIONS IN LITERARY TEXTS 

Research of semantic and functional differences between sentence-level temporal 

expressions and temporal markers at the level of the text narrative provide evidence 

to diverse characteristics on the textual level in comparison to the level of the 

sentence.  The study of textual temporal markers proves that temporal expressions 

perform a number of functions, indexing within the text and creating temporal 

cohesion and temporal text framing being the primary ones. The article discusses 

compositional, semantic and functional features of temporal markers to illustrate 

their complex role in creating text temporality to guide readers through different time 

dimensions in the narrative that call for different ways of interpretation. All temporal 

devices in the text make a kind of frame that helps place actions, events and 

situations in a particular period of time, relevant for the narration. 
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Introduction. The evolvement of discourse studies and cognitive science caused 

a radical shift in the theoretical framework that traditionally focused on the form and 

structure while the new paradigm places functional-semantic, pragmatic and 

cognitive aspects. The approach ensures deepened understanding of meanings and 

functions of language devices on different level of text structure through the 

implementation of integrated research of linguistic means within discourse and 

narration. Special interest is still on the study of time and space as the basic forms of 

existence of matter, these being mandatory parameters of the real world.  

Every text develops within the text world model, this fiction model being 

created with all the essential parameters, components and aspects that reflect the 

alternative imaginary reality. Thus, the aim of the article is to study textual temporal 

markers to prove the hypothesis that temporal expressions perform a number of 

functions, the major of these are indexing within the text and creating temporal 

cohesion and temporal text framing. The objectives of the study are o depict 

compositional, semantic and functional features of temporal markers, to illustrate 

their complex role in creating text temporality, to summarize the ways that guide 

readers through different time dimensions in the narrative that call for different ways 

of interpretation. 

Temporal expressions, function on two levels of the narrative, that is sentence or 

propositional and textual, and reveal their functional potential in the text continuum 

while indexing and coordinating text events and situations, alongside verbalisation of 

temporal notions. Every narrative is arranged structurally as a linear arrangement of 

situations, events (or situational events), these are mostly given in a temporal 

sequence, such sequences are presented explicitly and implicitly with the help of 

numerous temporal markers. The devices of temporal semantics represent different 

levels and combinations make a complex and elaborate temporal network. In case the 

narration does not develop chronologically in a linear order, still textual situations 

and events though presented in different ways reveal their temporal characteristics 

quite distinctly through a number of various linguistic devices. 
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Discussion. Conventional grammar studies differentiate between the notional 

category of temporality and the grammatical time proper, known as grammatical 

temporality. Current studies of the ways to represent events and situations in 

narratives resulted in the framework of situation models multidimensional in their 

arrangement. These turned out effective for linguistic research due to their 

applicability that resulted in deeper understanding of mental representations of 

events, as well as detailed explication of the role of language devices in their textual 

realization (Best, Rowe, Ozuru, McNamara 2005; Chugu, 2014) [1, 3]. The new 

research paradigm (Magliano & Schleich, 2000; Rinck, Hahnel, Becker, 2001) led to 

the study of textual events and situations in terms of framing and perspectivization, 

the factors that are prevalent in discourse and narratives [ 9, 11].  

The cognitive aspect of temporal expressions in the narrative, according to 

D. J. Therriault, M. Rinck, R. A. Zwaan, is related directly to activating knowledge 

structures that make the basis for processing and interpreting situations and events 

correctly that ensure maintaining the ‗eventuality‘ flow adequately [12]. Obviously, 

time in the literary text is an essential variable as it is a mandatory parameter of a 

special model of the world created in accordance with the rules and laws similar to 

those of the real world. This feature predetermines the ways linguistic devices of 

temporal semantics are perceived and processed by the human mind matching the 

conventions of collective cognitive experiences. Traditionally time is viewed in terms 

of three distinct spheres of past, present and future, so events and situations are 

believed to be located on the temporal axis that starts in the past and continues 

through the present into the future.  

The moment of speech, which is the focus of real time for every speaker is not 

stable, it constantly shifts, changing its place on the temporal axis. The moment of 

speech serves a borderline between the past and the present and between the present 

and the future. But the narrative temporal plane is characterized by temporal 

coherence, provided by temporal markers in full realization of their semantic, 

pragmatic and syntactic features in the narration. M. Rinck, A. Hahnel, B. G. Becker 

rightly view tense as a temporal feature locates any situation, event or action in the 

past, present, or future, thus establishing its occurrence around a referential point 

[11]. 
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In our belief, the framework offered by N. D. Duran, P. M. Mccarthy, 

A. C. Gaesser, D. S. Mcnamara, focuses on three measures that constitute a situation 

model framework is an effective means of studying the particularities of temporal 

organization of the text [6]. The model triggers the process which enables readers to 

make use of linguistic features, as well as background knowledge, to link incoming 

events to their shared event structures in the working memory.  So, as S. D. Chugu 

states readers construct a situation model by indexing the shared links between events 

as they encounter them in a text. As to the time parameter, this shared information is 

prompted by three major processing factors: tense, aspect, and adverbial temporal 

phrases, maintaining that these temporal features may be viewed as processing 

instructions on how to integrate incoming information into prior event contexts, while 

temporal coherence emerges as temporal information that is consistently linked 

throughout a discourse [4].  

In the narrative time denotation of the situation /event /situational event is 

represented in a number of ways. The finite verb forms usually signify more 

generalized characteristics of the reflected processes, while the lexical means convey 

more detailed descriptions. Structurally temporal expressions are derivations of 

explicit elements that include specifiers and deictic words, or combine absolutes, time 

of day, and time periods. Due to their semantic, pragmatic and structural 

characteristics temporal indices reflect evaluations of temporal coherence quite 

accurately. In addition, they are believed to generate profiles of temporal cohesion 

corresponding to human interpretations of temporal coherence via the linguistic 

features of temporal dimension of the situation. 

The role and functions of temporal expressions of various levels and structures 

are different, they may express ordering or coordinated event sequences. As syntactic 

information and tense morphology are not specific enough to provide proper 

interpretation of temporal features of situations and events background and world 

knowledge and lexical meanings are of special importance in the narrative.  

Another important aspect that is to be regarded carefully while dealing with 

temporal text markers is the grammatical status of the linguistic devices, involved in 



273 

actualizing text time. Though many markers are lexical units, the role of other 

devices is essential as time perception is a complex process derived from general 

world knowledge associated with certain situations and events depicted in the text. 

World knowledge is based on particular expectations that are common to the 

language community. The way world knowledge is represented in the text are 

numerous, with lexical meanings though extremely relevant serve in tune to syntactic 

means, tense morphology in particular.  Lexical and grammatic devices together 

ensure adequate perception and interpretation of time overlapping, anteriority and 

precedence. Given these peculiarities, text world model should be based on the 

recognition of framing that is viewed as the tool for setting boundaries to define text 

segments. The phenomenon of temporal reference and temporal relations in sentence 

comprehension has been studied extensively by S. P. Gennari [8]. We believe that 

temporal framing is broad enough to extend over a number of segments, that may 

encompass the whole narration, though in most cases it is the basis for separate 

sequences of actions, events and situations. These may be often presented in a 

chronologically ‗distorted‘ fashion but the system of sophisticated and elaborate 

textual markers is arranged in the way to provide proper guidelines in the text world 

[4].  

To explore the structure and dynamics of narrative perspective P. A. Brant, 

S. Coulson, O. Todd offer to use key ideas of cognitive linguistics.  An integrative 

narrative analysis is to explore the nexus of language, mind, and world to promote the 

development of cognitive narratology [2, 5]. The approach may be applied to 

cognitive interpretation to ensure relevant decoding of the narrative while considering 

different text aspects as it has to deal with complex integrated tasks in order to make 

information processing adequate for the multi-level text semantics. The meaning, 

functions of language devices involved in the verbalization of conceptual content, the 

effect of pragmatics of verbally represented knowledge structures should be studied 

carefully with the use of relevant analyses.  

To interpret the narrative adequately the concrete context of the situational 

setting is to be analyzed in accordance with conventional rules and procedures 
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designed within the very socio-cultural context [3, 8, 12].  In this respect the 

cognitive approach is a valuable asset to current theories and practices due to the 

focus on conceptual constructs and knowledge formats to make semantically and 

pragmatically appropriate interpretation choices. From the cognitive perspective, 

words as units representing knowledge linguistically expressed enhance adequate 

understanding of the text message.   

The time of text creation is prior to the time of its actual perception but this 

factor does not influence the perception process. So, it is important to emphasize that 

in the narrative verb forms are mainly relative. The departing point in the narration is 

in the past plane, which becomes central for the events depicted. As for the functions 

of verb-forms the distinction between real/absolutive and relative/non-absolutive time 

denotation is not of much importance due to the fact that the same verb tenses-forms 

may express both absolutive and non-absolutive time, while the reference with the 

moment of speech is relevant for the verb forms expressing dynamic character of 

actions. Many verb-forms focus mostly on the actions but not on their progress in a 

particular temporal sphere. 

We will exemplify the main principles of the integrated approach to the analysis 

of text temporal plane, using a fragment of the novel ‗Moab is My Washpot‘ by 

Stephen Fry. The departing point of the narration in the following excerpt is located 

in the relative present I have that magazine in front of me now though it is definitely 

belongs to the past dimension of the whole narration.  

In the Easter holidays which fell between the end of my term at Cawston and 

the start of life away at what I thought of as a Roger‟s School, I had read from cover 

to cover, over and over again, the Stouts Hill School Magazine, which included a 

section entitled: 

LETTERS OF ENCOURAGEMENT TO A POSSIBLE NEW BOY 

I have that magazine in front of me now and reproduce the articles without 

amendment of any kind. Some of them I found I still knew almost by heart. 

Tim Sangster 

We play cars down a little sort of dip. 



275 

Jimmy King 

We have lots of fun playing cricket, tennis, rounders or swimming in the 

summer. In the winter we play football and rugger. On Sundays we usually watch 

television. … [ 7, p.65]. 

In addition to the lexical markers of temporal semantics such as Easter holidays, 

the end of my term, the start of life away, there are a number of tense forms  in the 

present ‗play‘, ‗have‘ ‗watch‘ that refer to a different text plane than the tense forms 

‗have‘ and ‗reproduce‘ in the sentence I have that magazine in front of me now and 

reproduce. 

The form ‗had read‘ is not dynamic, its function is to provide a prior 

background to the actions expressed with the forms ‗thought‟, „moved‟ which 

indicate the moments in the past. Thus, even a short excerpt illustrates a complex 

temporal dimension of the text that in addition to the conventional spheres of past, 

present and future includes multilevel arrangement of ‗pasts‘, ‗presents‘, each of 

these being of relative past or present.  

Given the specificity of meanings and functions of the temporal markers under 

analysis it is necessary to emphasize that another means of indication of the departing 

point is significant in the example analyzed, namely the lexeme ‗now‘, the indexing 

role of which puts the narration into relative text present plane perceived as the 

present moment of speech. All the devices analyzed make a kind of frame that helps 

put the events and situations in the particular period of time, relevant for the 

narration. 

The main textual function of temporal markers is to order the events in terms of 

their anteriority, simultaneity or posteriority. Selection of the appropriate discourse 

marker is quite complicated at times, as one and the same temporal relation can be 

verbalized in the text in a number of ways. The other factor that might cause some 

confusion is conditioned by the fact that the categories of tense and aspect are 

realized in the textual continuum simultaneously.  

The findings prove that the notions of frame and perspective can be considered 

appropriate analytical constructs as their application facilitates adequate 
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interpretation of the narrative. The study of textual temporal markers proves that 

temporal expressions perform a number of functions, indexing within the text and 

creating temporal cohesion and temporal text framing being the primary ones. But 

from the theoretical and methodological perspectives it is essential to analyze various 

dimensions in the narrative as the so-called subjectivity of individual perception that 

leads to ‗individualized‘ interpretation alongside other variables which taken together 

help decode the text message within the framework of social-functional and cognitive 

approaches. In addition, narrative texts are usually constructed on certain cognitive 

patterns that reflect the peculiarities of perception of time and its metaphorical 

representations such as TIME IS A RESOURCE, TIME IS A COMMODITY, TIME 

IS MONEY, TIME IS A VIRTUAL ENTITY.  Apart from conceptual projections of 

two and three-dimension continuum that necessarily call for further study in the 

context of culture it is worth taking into account considerable differences of 

perception and verbalization of time by various language communities.   

Conclusion. Modern linguistic paradigm integrates relevant concepts and 

findings from cognitive psychology, linguistics, and neuroscience as these provide 

more insight into general mechanisms of event comprehension in terms of their 

temporality as one of significant characteristics of discourse and text. The study 

provides evidence to the assumption that semantic properties of temporal expressions 

in the narrative are related to the notions of simultaneity, anteriority and posteriority 

that are conveyed by temporal subordinating conjunctions, lexical units, temporal 

prepositions and combinations of different devices.  

Semantic particularities of textual temporal devices establish links between two 

events: they either overlap with (simultaneity), succeed (anteriority), or precede 

(posteriority) each other. Pragmatic features are connected with the values such of 

neutral or stylistic marking. In addition, it indicates attitudes either positive, negative, 

or neutral. Structural features of temporal markers are represented by prepositional 

phrases and subordinate clauses, both structures refer to the realization of the event 

that acts as a temporal reference point. Compositional features are signals of thematic 

shift or continuity in narratives and as segmentation markers that enhance 
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comprehension. All textual temporal markers make a frame that helps place the 

actions, events and situations in a particular period of time, relevant for the narration. 

The theoretical framework for further studies of the functions of temporal 

expressions in the narrative should be based on the assumption of time as one of key 

concepts of culture. The approach calls for the use of specially devised analysis that 

will combine elements of contextual, conceptual, semantic and structural methods to 

provide valid research of the role of different linguisic means involved in the 

representation of textual temporal notions.  
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Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних 

засобів дистанційного навчання іноземної мови. Систематизовано 

термінологію шляхом наведено чітких визначень таких понять, як 

дистанційна освіта, платформа дистанційного навчання, онлайн-сервіс. З 

метою проведення аналізу виокремлюється ряд найпопулярніших сучасних 

платформ дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom). 

Ключові слова: дистанційна освіта, платформи дистанційного навчання, 

онлайн-сервіс, навчання іноземної мови. 

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток інформаційних технологій та 

приєднання України до Болонського процесу поставили нові вимоги перед 

вітчизняною системою освіти, які полягають у необхідності підвищення її 

якості, ефективності та доступності. Такі зміни, у свою чергу, сприяли появі у 

нашій країні нової форми навчання – дистанційної освіти. До недавнього часу в 

Україні дистанційна форма навчання не знаходила широкого застосування, що 

можна пояснити низкою причин, зокрема недостатнім рівнем розвитку та 
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розповсюдження інформаційно-комунікативних технологій [6]. На сьогодні в 

нашій країні створено технічні передумови для запровадження та широкого 

використання дистанційного навчання, а Інтернет-ресурси користуються все 

більшою популярністю серед молоді, адже до їх переваг можна віднести легку 

доступність, безкоштовність, зручність у користуванні. Окрім того, 

відкриваються і нові можливості для вищих навчальних закладів, які розпочали 

запровадження так званих систем дистанційної освіти на базі сучасних 

платформ. Переваги очевидні як для студентів (доступність матеріалів у будь-

який час, об‘єктивність оцінки знань завдяки незалежності від викладача тощо), 

так і для викладачів (легкий облік студентів часто з можливістю їх 

персоналізації та розмежування прав доступу до навчальних матеріалів, зручне 

та швидке створення онлайн-курсів, полегшення контролю рівня знань через 

автоматизоване отримання результатів тестів тощо) [6].  Разом з тим особливої 

значущості набуває проблема вибору відповідної платформи дистанційного 

навчання, а також онлайн-сервісів, які будуть найефективнішими саме при 

навчанні іноземної мови. 

Сучасна система освіти України вступила у нову фазу свого розвитку 

завдяки інтенсивному освоєнню можливостей нових інформаційних технологій. 

Більш повною мірою проявляються тенденції широкого використання в системі 

освіти дистанційного навчання, як найважливішого компонента. В цьому 

контексті актуальною задачею стає удосконалення дидактичної теорії навчання 

у нових освітніх умовах. Зусилля багатьох теоретиків і практиків освіти 

сьогодні зосереджені в області комп'ютерних технологій навчання і пов'язаних 

із цим різних видах організації дистанційної діяльності. Розвиток 

дистанційного навчання, зокрема, здатний послужити рушійною силою 

прогресивної реформи професійної освіти в цілому, переходу від 

репродуктивної до активної парадигми освоєння знань, до освіти, що заснована 

на активній і конструктивній спільній діяльності. 

Аналіз останніх наукових досліджень показує, що незважаючи на значне 

просування, яке намітилося останнім часом у реалізації різних комп'ютерних 

технологій навчання, у тому числі і дистанційному навчанні іноземним мовам, 

потенціал інформаційних технологій реалізується в навчально-виховному 
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процесі ще недостатньо через відсутність мультимедійних навчальних 

комплексів, алгоритмів їхньої розробки і застосування, методичних 

рекомендацій з їхнього ефективного застосування. 

Мета статті полягає в проведенні порівняльного аналізу основних функцій 

та особливостей сучасних платформ дистанційного навчання та онлайн-сервісів 

задля визначення їх дидактичного потенціалу та, відповідно, виявлення 

найперспективніших з них в аспекті побудови методики дистанційного 

навчання іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Розпочнемо із визначення ключових понять 

з метою уникнення термінологічної плутанини у подальшому. Відповідно до 

«Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні», запровадженої 

відповідною Постановою МОН України ще у 2000 р. [6], дистанційна освіта є 

формою навчання, що реалізується переважно через технології дистанційного 

навчання, які поділяються на педагогічні та інформаційні. Педагогічні 

технології дистанційного навчання відрізняються від традиційних, адже 

ґрунтуються на опосередкованому спілкуванні викладачів зі студентами, що 

здійснюється шляхом телекомунікаційного зв‘язку та методології 

індивідуальної роботи студентів зі спеціальним чином підготовленими 

електронними матеріалами [3, с. 99]. Відповідно, інформаційні технології – це 

технології створення вищезгаданих матеріалів, їх передавання та збереження, а 

також організації і супроводу процесу дистанційного навчання через засоби 

телекомунікаційного зв‘язку. Платформу дистанційного навчання, у найбільш 

загальному вигляді, можна визначити як програмне забезпечення, яке 

уможливлює реалізацію педагогічних та інформаційних технологій 

дистанційного навчання шляхом автоматизації створення і отримання знань у 

системі дистанційного навчання, а також завдяки наявності засобів, необхідних 

для трьох основних користувачів – викладача, студента та адміністратора [3, с. 

101]. Онлайн-сервіси (online services) являють собою Інтернет-ресурси, що 

надають різноманітну інформацію та послуги користувачам, включаючи й 

можливості їх онлайн-спілкування. Платформи дистанційного навчання та 
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онлайн-сервіси бувають комерційні та безкоштовні. Зокрема комерційні 

платформи мають низку переваг, а саме: функціональність, безпека, надійність, 

належний рівень підтримки користувачів, регулярні оновлення та нові версії, 

можливість налаштування, наявність технічної підтримки [3, с. 105]. 

У нашому дослідженні ми зупинимося на безкоштовних платформах 

дистанційного навчання, що реалізуються на базі рішень Open Source. До них 

належать ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Sakai, Moodle, ILIAS, Google 

Classroom та інші. Безперечними перевагами таких платформ є відсутність 

необхідності внесення плати за їх установку та подальше використання, значна 

географія розповсюдження по всьому світу, можливість внесення змін. До 

недоліків дослідники відносять: складність в обслуговуванні та технічній 

підтримці, а подекуди й повна відсутність згаданої підтримки. Тим не менш, 

переваги переважують недоліки, і в цілому платформи дистанційного навчання 

на базі рішень Open Source допомагають ефективно організувати навчальний 

процес [2]. Зважаючи на обмежений обсяг нашої статті та всезростаючу 

кількість платформ дистанційного навчання на базі рішень Open Source, 

охопити усі з них видається неможливим, тому поміркованим кроком буде 

розглянути найперспективніші та найзручніші рішення з існуючих на 

сьогоднішній момент, до яких ми відносимо Moodle та Google Classroom. 

Платформу дистанційного навчання Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) просто не можливо не згадати, адже ця система 

австралійського розробника Мартіна Дугіамаса є однією з найпопулярніших у 

світі, використовується у більш ніж 100 країнах, а кількість її користувачів 

сягає більше 18 мільйонів осіб. На додачу до цього її можна вільно завантажити 

з мережі Інтернет. Платформа дозволяє створювати якісні дистанційні курси, її 

можливості аж ніяк не гірші за функціонал багатьох комерційних систем, до 

того ж її можна підлаштовувати під потреби певного навчального проекту та 

доповнювати новими сервісами. Moodle спроектовано з урахуванням досягнень 

сучасної педагогіки, а основний наголос робиться на взаємодії між студентами 

та широкому використанні обговорення [1, с. 64]. Інтерфейс програми простий, 
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зручний та ефективний, дизайн має модульну структуру, яка легко 

модифікується, а мовні пакети, які можна підключати, дозволяють досягти 

повної локалізації (на сьогодні Moodle підтримує десятки мов, у тому числі й 

українську). 

Наступна платформа Classroom – нова розробка компанії Google, яка 

покликана полегшити роботу викладачів та зробити її ефективнішою. Він 

інтегрований з Google Docs, Drive, Gmail та є складовою спеціалізованого 

освітнього пакета Google Apps for Education разом з календарем, електронною 

поштою та іншими програмами [2]. За допомогою інтерактивного сервісу 

Classroom викладач зможе організувати комунікації зі студентами, швидко 

готувати завдання та проводити заняття. Під час розробки завдання викладач 

може: скористатися опцією спільного доступу до документа, або ж опцією 

автоматичного створення копії для кожного студента, побачити, хто закінчив 

виконання завдання, а хто – ні, забезпечити зворотний зв‘язок та поставити 

запитання студентами в режимі реального часу як в класі, так і поза його 

межами. Не можна не відзначити, що Google Classroom має декілька важливих 

переваг серед інших подібних рішень, а саме: по-перше, це перевірені часом 

сервіси, які об‘єднано в межах однієї програми, по-друге, велика користувацька 

аудиторія. Студенти в інтерактивному режимі мають можливість ознайомитися 

із завданнями та матеріалами, які з‘являються в папках на Google Drive, а також 

із зауваженнями у файлах тестових завдань. Безпосереднє спілкування, як з 

викладачем, так і з одногрупникам, – ще одна корисна функція Google 

Classroom [2]. 

З точки зору навчання іноземної мови усі три проаналізовані платформи 

надають достатньо можливостей для ефективної організації процесу 

дистанційного навчання. Зокрема навички письма іноземною мовою добре 

розвиваються при використанні студентами чатів та форумів, де вони можуть 

спілкуватися як один з одним, так і персонально з викладачем. З‘являється 

велика кількість можливостей для розвитку навичок аудіювання, оскільки 

студенти більше не прив‘язані до очних занять та обмеженої кількості 
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прослуховувань обмеженої кількості матеріалу. Перевірити якість виконання 

студентами такої самостійної роботи дуже легко, адже по проходженні певного 

матеріалу студентам можна запропонувати виконати тестові завдання з 

аудіювання під час яких після прослуховування аудіоматеріалів задану 

викладачем кількість разів вони повинні будуть відповісти за тестові питання. 

До речі, час на надання відповідей можна обмежувати, а результат, отриманий 

студентом, буде автоматично перевірений без залучення викладача з 

можливістю миттєвого ознайомлення студента з результатом тестування. 

Включення сучасних інформаційних технологій в освітній процес створює 

реальні можливості підвищення якості освіти. Однак, варто визнати, що рівень 

інформатизації навчальної і наукової діяльності залишається ще досить 

низьким. На сьогодні саме е- навчання в Україні є абсолютно законним, але 

процедуру складання заліків, іспитів тощо в режимі on-line до кінця не 

відпрацьовано і не легітимізовано. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У статті розмежовано 

поняття «дистанційна освіта», «платформа дистанційного навчання» та 

виділено найперспективніші ресурси для побудови ефективної методики 

дистанційного навчання іноземної мови. комп'ютерних телекомунікацій 

показав, що дистанційне навчання іноземним мовам має свою специфіку, 

обумовлену тим, що припускає навчання різним видам мовленнєвої діяльності. 

Природно, що для навчання таким видам мовленнєвої діяльності, як читання і 

написання, можна в значній мірі обмежитися мережним курсом, оскільки 

особливості цих видів мовленнєвої діяльності не вимагають самі по собі 

об'ємної графіки і навіть значного за обсягом звукового супроводу. Проте, при 

навчанні говорінню, вимові й аудіюванню обмежитися тільки текстовими 

файлами не вдається, необхідна опора на звуковий супровід, а також створення 

різних ситуацій, що стимулюють усні висловлювання суб‘єктів навчання, тобто 

виникає потреба опори на ілюстративний матеріал. Використовувати такий 

матеріал у мережних курсах, як ми вже знаємо, технічно цілком можливо, але 

практично, з огляду на реальну ситуацію, поки досить проблематично через 

великий обсяг пам'яті, що вимагають такі файли.  
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Таким чином, розробляючи концепцію дистанційного навчання іноземним 

мовам необхідно брати до уваги, з одного боку, дидактичні властивості і 

функції телекомунікацій, мультимедійних засобів у якості технологічної основи 

навчання, а з іншого боку - концептуальні напрямки дидактичної організації 

такого навчання, як елемента загальної системи освіти на сучасному рівні. 

Усеосяжна модель дистанційного навчання містить у собі інтегроване 

навчальне середовище з варіантним визначенням ролі різних компонентів - 

технологічних, педагогічних, організаційно-методичних.     Доцільним 

представляється подальший пошук нових технологій, психолого-педагогічних 

умов, що сприяють розвиткові комп'ютерних технологій навчання іноземним 

мовам у вузах України. 
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