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Загальна соціокультурна криза, притаманна сучасному інформаційному
суспільству, позначається також на духовних орієнтаціях сучасної молоді,
незважаючи на те, що вона завжди є найактивнішим джерелом
соціокультурних змін. Важливим виміром духовності є здатність молодої
людини розуміти необхідність духовного самостановлення. Така здатність
ефективно формується у молоді в умовах вищої школи. Навчання у виші
сприяє усвідомленню студентством своїх світоглядних і ціннісних
пріоритетів, реалізації їх у практичній діяльності. При цьому варто пам‘ятати
ще одну особливість духовної природи світогляду – її постійний розвиток.
«Духовність і моральність людини, – наголошує В.П. Будз, – не є заздалегідь
заданими величинами. Їх потрібно постійно формувати засобами виховання й
ідеології, що утворюють світогляд людини [1, с. 43].
Важлива роль у розвитку і удосконаленню світогляду здобувачів вищої
освіти належить філософії. Ця дисципліна складає цілісну систему уявлень
про матеріальний і духовний світ; місце суб‘єкта у світі і його ставлення до
цього світу. Праці античних філософів свідчать, що більшість з них
намагалися зрозуміти причинно-наслідкові зв‘язки виникнення світу, життя,
співвідношення духу і матерії. Значна увага приділялась людині, її місцю у
Всесвіті, міжособистісним відносинам людей. Філософи активно вивчали
людину як частину суспільства, держави, вплив моральних і релігійних
законів на її формування [3, с. 12- 13].
Специфіка самої філософії як науки полягає в тому, що вона з‘ясовує
найбільш загальні, фундаментальні проблеми існування світу; першоначала і
першопричини буття; вона спрямована на пізнання загальних, усталених,
необхідних зв‘язків між сутностями – закономірних зв‘язків. Саме завдяки
філософії у людини починає формуватися і розвиватися світогляд як
своєрідна чітка система поглядів суб‘єкта на світ, і місце людини у цьому
світі. Світоглядна функція філософії служить теоретичним ядром світогляду,
вона систематизує, розширює знання здобувача вищої освіти про світ,
людство, суспільство, допомагає зрозуміти світ як єдине ціле і визначити у
ньому місце людини. Сам же світогляд має спрямовувати поведінку,
діяльність людини у сфері практики і в пізнанні. Але коли світогляд починає
виконувати роль активного регулятора діяльності, то виконує й
методологічну функцію, оскільки використовується студентом для
вирішення конкретних теоретичних та практичних завдань, розробки ідей та
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принципів, шляхів та засобів пізнання. Методологічна функція дозволяє
визначати напрямок наукових досліджень, орієнтуватися у різноманітності
процесів і явищ, аналізуючи їх з певних теоретичних позицій [4, с. 7].
Варто звернути увагу і на критичну функцію філософії в плані
формування світогляду здобувача вищої освіти. Вона орієнтує студента на
руйнування стереотипів, сприйняття, пошук вічних істин, сумніватися,
аргументувати і доводити. Звідси випливає наступне завдання філософії:
навчити студента коротко, точно і аргументовано висловлювати і
відстоювати свою позицію. Знання необхідно не тільки для того, щоб
створювати матеріальні і культурні блага. Без певного мінімуму знань
економічного, соціального і політичного характеру у більшості громадян
країни, без навичок самостійного і раціонального мислення в цих областях
неможливо існування стійкого вільного і демократичного суспільства.
Філософія також виконує і екзистенціальну функцію. Щоб зрозуміти і
пояснити особливу сутність, внутрішню структуру людини, потрібно
піднятися над собою. Завдання філософії – навчити людину жити самостійно,
унікально і мужньо, перемагати в собі тваринне начало.
Варто звернути увагу на аксіологічний характер філософських знань.
Завдяки аксіологічній функції здобувач вищої освіти отримує можливість
розуміти поняття цінності і самоцінності життя, моральних принципів, суть
гуманістичних ідеалів [3, с. 24–25].
Таким чином, філософія виконує важливі функції, які справляють
значний вплив на розвиток особистості здобувача вищої освіти, формування
його світогляду. В узагальненому вигляді цей вплив виявляється в
наступному:
– філософія руйнує звичні стереотипи мислення, виступаючи проти
обмеженості здорового глузду, за критичний перегляд всього звичного,
загальноприйнятого;
– формує вільне, нестандартне мислення, мислення за аналогією;
– виховує увагу (та повагу) до інакомислення;
– служить теоретичною базою для розумної орієнтації людини у світі;
– формує методику пошуку відповідей на так звані вічні питання [2, с.
100].
Список використаних джерел:
1. Будз В. П. Філософія та релігія як чинники формування духовності.
Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості:
Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Донецьк, 16 травня 2003 р.
Донецьк, 2003. С. 42–45.
2. Кирильчук В. Т., Стежко З. В., Решетов О. О. Роль філософії у житті
людини
і
суспільства.
URL:
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[дата
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В. П. Андpущенко, І. В. Бойченко та ін.; За pед. І. Ф. Hадольного. Київ:
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4. Філософія: Навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О.
Орендарчук, З. С. Сокол. За ред. Т. О. Сілаєвої. Тернопіль: Астон, 2008. 360с.
Крисюк Анна Романівна, ІІ курс, група МЕВ-21д
Науковий керівник: Бичков М.М., к. філос. н., доцент кафедри права
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМА ПРИРОДИ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ
В житті людини і суспільства цінності займають одне з найважливіших
місць, так як саме вони характеризують власне людський спосіб життя,
рівень виділення людини з тваринного світу. Особливої значущості проблема
цінностей набуває в перехідні періоди суспільного розвитку, коли
кардинальні соціальні перетворення ведуть до різкої зміни існуючих в ньому
систем ціннісних орієнтацій, тим самим ставлячи людей перед дилемою: або
зберігати усталені, звичні цінності, або пристосовуватися до нових, які
широко пропонуються, навіть нав‘язуються представниками різних партій,
громадських і релігійних організацій, рухів.
Теоретико-методологічне обґрунтування поняття цінностей можна
зустріти ще в Античній класичній філософії, працях Середньовіччя, у
мислителів епохи Відродження, філософів Нового часу, а також у працях
М. Бердяєва, С. Франка, Е. Фромма та інших. Аксіологічний драматизм
пронизує роздуми М. Вебера і Е. Дюркгейма, О. Шпенглера і К. Ясперса, К.Г. Юнга і В. Дільтея, Т. Парсонса і П. Сорокіна, М. Шелера і Ю. Хабермаса.
Поняття цінності як філософської категорії розробляли Р.Г. Лотце,
В. Віндельбанд, Г. Ріккерт, О. Дробницький, а також сучасні філософи,
соціологи, культурологи – С. Анісімов, В. Барулін, М. Каган, А. Коршунов,
О. Панарін, А. Ручка, Л. Столович та інші.
Цінності – це певна нормативна категорія, яка охоплює все те, що може
бути метою, ідеалом, предметом потягу, прагнення, інтересу. Основними
поняттями і категоріями цієї теорії є: благо, гідність, значення, оцінка,
користь, перемога, сенс життя, щастя, повага тощо [1, c. 278].
Цінності займають найважливіше місце в житті людини і суспільства,
але не самі по собі, а лише на тлі сформованої системи ціннісних орієнтацій.
Перш за все, розберемося в сенсі основного поняття даної теорії – категорії
«цінність». Етимологічний зміст цього слова досить простий і цілком
відповідає саме терміну: цінність є те, що люди цінують. Це можуть бути і
предмети або речі, і явища природи, і суспільні явища, і людські вчинки, і
явища культури. Однак зміст поняття «цінність», його природа не така вже й
проста, як це може здатися з позиції буденної свідомості.
Відомо, що там, де немає суспільства, немає і підстав говорити про
існування цінностей. Адже самі по собі речі, події без їх зв‘язку з людиною, з
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життям соціуму не мають відношення до цінностей. Таким чином, людські
цінності носять соціальний характер. Це відноситься не тільки до олюдненої
природи, і т.і., але і до всієї цивілізації у різноманітті її проявів, та навіть до
численних природних об‘єктів. Наприклад, атмосфера, яка містить кисень,
існувала на Землі задовго до появи людини, однак лише одночасно з
людським суспільством стало можливим говорити про величезну цінність
атмосфери для життя людей.
Цінність співвідноситься з поняттям «значимість», проте не тотожна
йому. Значимість характеризує ступінь інтенсивності, напруженості
ціннісного ставлення. Щось нас зворушує більше, щось менше, щось залишає
байдужими. Більш того, значимість може мати характер не тільки цінності,
але і «антицінності», наприклад: зло, соціальна несправедливість, війни,
злочини, хвороби мають велику значимість для суспільства і особистості, але
ці явища не прийнято називати цінностями.
Функціональне значення цінності – це сукупність суспільно значущих
властивостей, функцій предмета чи ідей, які роблять їх цінними в даному
суспільстві. Наприклад, для будь-якої ідеї характерним є певний
інформаційний зміст і ступінь його достовірності.
Особистісний сенс цінності має відношення до потреб людини. З одного
боку, він визначається об‘єктом, який виконує функції цінності, а з іншого
боку, залежить від самої людини. Осягаючи сенс речей, людина виходить з
потреби, вихованої суспільством, до якого вона належить, тобто з родової
суспільної потреби. Вона ніби дивиться на річ очима інших людей,
суспільства і бачить в ній те, що має значення для її життя в рамках цього
суспільства.
Відповідно до основних сфер суспільного життя, зазвичай розрізняють
три групи цінностей: матеріальні, соціально-політичні, духовні.
Матеріальні цінності – це життєво значущі природні об‘єкти і предмети,
тобто засоби праці та речі безпосереднього споживання. До природних
цінностей відносяться необхідні людині блага, що містяться в природних
багатствах. До предметних цінностей відносяться предмети матеріального
світу, створені в результаті людської праці, а також предмети культурної
спадщини минулого.
Соціально-політичні цінності – це ціннісне значення соціальних і
політичних явищ, політичних актів та дій. До соціально-політичних
цінностей, як правило, відносять соціальне благо, а також прогресивне
значення історичних подій, що сприяють процвітанню суспільства,
зміцненню миру і співробітництва між народами тощо.
Духовні цінності – це нормативно оцінююча сторона явищ суспільної
свідомості, виражена у відповідних формах. Духовними цінностями
прийнято вважати цінності науки, моралі, мистецтва, філософії, права тощо.
При всій своїй відмінності матеріальні, соціально-політичні та духовні
цінності тісно взаємопов‘язані, і в кожному з видів є аспект іншого виду
цінностей. Більш того, є цінності, які можна віднести і до матеріальних, і до
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соціально-політичних, і до духовних. Це перш за все, цінності, що мають
загальнолюдську значущість. Серед таких – життя, здоров‘я, безпека,
свобода тощо [2, c. 36].
Іншою підставою класифікації цінностей може бути їх класифікація за
суб‘єктами.
Тут
розрізняють
цінності:
індивідуальні,
групові,
загальнолюдські.
Індивідуальна, або особистісна, цінність – це ціннісна значимість
предмета, явища, ідеї для конкретної людини. Будь-яка цінність за своєю
суттю індивідуальна, адже тільки людина здатна оцінювати предмет, явище,
ідею. Особисті цінності породжуються потребами та інтересами індивіда.
Вони визначаються схильностями, смаками, звичками, рівнем знань та
іншими індивідуальними особливостями людей.
Групові цінності – це ціннісна значимість предметів, явищ, ідей для
будь-якої спільноти людей (класу, нації, трудового колективу та ін.). Групові
цінності мають велике значення для життєдіяльності того чи іншого
колективу, які згуртовують індивідів, що входять до нього, єдиними
інтересами та ціннісними орієнтаціями.
Загальнолюдські цінності – це ціннісна значимість предметів, явищ, ідей
для світової спільноти.
З точки зору тієї ролі, яку цінності відіграють у житті суспільства і
людини, їх можна розділити на три наступні групи:
цінності, що мають другорядне значення для людини і суспільства. Це ті
цінності, без яких нормальне функціонування суспільства і людини не
порушується;
цінності повсякденного попиту і повсякденного вжитку. До цієї групи
належить більшість як матеріальних, так і духовних цінностей. Це все те,
що необхідно для нормального задоволення матеріальних і духовних
потреб людини, без чого суспільство не може функціонувати і
розвиватися;
загальнолюдські цінності – це граничні за своєю значимістю цінності,
що відображають фундаментальні відносини і потреби людей. Без
загальнолюдських цінностей не може сформуватися особистість, а також
неможливе нормальне життя суспільства в цілому. Існування
загальнолюдських цінностей завжди пов‘язане з виходом за рамки
приватного життя індивіда. Вони долучають індивіда до того, що вище
його самого, чим визначається його власне життя, з чим нерозривно
пов‘язана його доля.
Таким чином, поняття «цінність» є предметом широких теоретичних
досліджень різних наукових спрямувань і не втрачає свою актуальність і в
наш час. На сучасному етапі розвитку, пожвавилися дослідження цінностей
та ціннісних орієнтацій суспільства, особливо молоді.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Принципи трудового права – це закріплені у нормах трудового
законодавства основні керівні положення (засади), що виражають сутність
трудового права й головні напрями політики держави в галузі правового
регулювання суспільних відносин, пов‘язаних із застосуванням та
організацією праці людей.
Залежно від того в одній, декількох чи в іншій галузі права діють
відповідні принципи, їх можна розділити на загальні, міжгалузеві й галузеві.
Галузеві принципи трудового права – це система засадних положень та
керівних ідей, які закріплені в нормах загальної частини і основоположні
керівні начала, що відображають сенс, зміст і застосування норм трудового
права. Такі принципи конкретизуються й виявляються в окремих інститутах і
нормах залежно від їх змісту та цільової спрямованості.
Галузеві принципи мають відповідати загальноправовим принципам;
мають відповідати конституційним принципам; відображати стан розвитку
доктрини трудового права; бути адекватними стану та перспективам
розвитку правового регулювання з питань праці на основі оптимального
поєднання потреб та інтересів працівників і роботодавців; забезпечувати
розвиток ринку праці; забезпечувати розвиток трудового права відповідно до
міжнародних стандартів.
Галузеві принципи трудового права закріплено в нормах Конституції
України, Кодексу законів про працю України, міжнародно-правових актах та
інших джерелах трудового права. Тому виходячи із стану розвитку
суспільства і держави з питань праці, розвитку доктрини трудового права, до
основних галузевих принципів трудового права можна віднести наступні:
- принцип свободи праці – закріплений у ч. 1 ст. 43 Конституції України,
яка передбачає, що кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується. У нормах ч. 1 ст. 23 Загальної декларації прав людини, ст. 6
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права це
основоположний принцип трудового
права,
який
ґрунтується
на
засадах свободи і добровільності поведінки правомочних суб'єктів з
питань праці [1, c.254].
«Принцип свободи праці передбачає забезпечення ефективної
зайнятості, виражає і акумулює, на погляд О.В. Смирнова, такі норми
трудового права, які надають громадянам право на працю і гарантують їм
18

реальне працевлаштування та встановлюють соціальну привабливість і
стимули праці для громадян» [2, c.624].
- принцип заборони примусової праці - відповідно до ст. 43 Конституції
України, використання примусової праці забороняється. Заборонений будьякий вплив на особу шляхом примусу з метою примусити її виконувати
роботу. Згідно зі ст. 31 КЗпП, власник або уповноважений ним орган не має
права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором. Відповідно до ч. 1 ст. 32 цього ж Кодексу, переведення на іншу
роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення
на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу
місцевість.
- принцип недопущення дискримінації у сфері праці - цей принцип
конкретизується у всіх інститутах трудового права, особливо в інституті
трудового договору. Не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження
прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та
припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і
майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних
поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому
об‘єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання (ст. 22
КЗпП).
Як зазначають П. Д. Пилипенко, О. Ярошенко та ін., що не допущення
дискримінації державою полягає в підвищенні правової культури населення,
зокрема з метою подолання упереджень і стереотипів, що часто є причиною
дискримінації [3, c.82]. Так відповідно, забезпечення принципу заборони
дискримінації сприятиме зменшенню рівня безробіття в Україні, а відтак і
забезпеченню належного соціального становища громадян.
- принцип захисту працівниками трудових прав - згідно з ст. 44
Конституції України, ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх
економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк
установлюється законом із урахуванням необхідності забезпечення
національної безпеки, охорони здоров‘я, прав і свобод інших людей. Ніхто не
може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона
страйку можлива лише на підставі закону.
- принцип ефективності права на працю, інших трудових прав - КЗпП
України у ст. 2 передбачає, що працівники реалізують право на працю
шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в
установі, організації або з фізичною особою. Також працівники мають право
на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та
робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і
безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення
колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку,
на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на
матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а
також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на
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матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для
вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або
займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права,
встановлені законодавством.
- принцип матеріальної зацікавленості в результатах праці - відповідно
до ст. 43 Конституції України, кожен має право на заробітну плату, не нижчу
від визначеної законом. Зазначене положення ст. 43 Конституції України по
суті змінило зміст самого принципу і стосується мінімальної заробітної
плати. Така юридична позиція не сприяє зростанню заробітної плати,
оскільки в цьому принципі «закладено» зорієнтованість законодавця на межу
виживання, а не розвитку людини.
Професор К.С, Вельський розглядає заохочення як особливий вид
управлінського державного впливу, який не підпорядковує, але специфічним
чином спрямовує волю особи на дії, корисні для інтересів колективу і
суспільства [4, c.90].
- принцип соціального партнерства - у ст. 2 КЗпП: «Працівники мають
право на об‘єднання в професійні спілки та на вирішення колективних
трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в
управлінні підприємством, установою, організацією». Формування
соціального партнерства в Україні почалося в 1992 р. після прийняття Закону
«Про оплату працю», а можливість реалізації працівниками зазначеного
принципу деталізовано у Законі України від 15 вересня 1999 р. «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Також Кодекс законів про
працю України є зведеним законом і діє на всій території України Кодекс
законів про працю України і регулює трудові відносини всіх працівників.
Як наголошує Дмитренко Ю.П. соціальне партнерство, як добровільно
засноване на незалежності та рівноправності сторін, має тісну взаємодію
об‘єднань працівників, роботодавців, а в окремих випадках і держави, у ході
розробки, прийняття, зміни та застосування соціально-правових норм [5,
c.17].
Колодій A.M. висвітлював що принципів соціального партнерства
входять такі принципи: право працівників і роботодавців на об‘єднання для
захисту своїх прав та інтересів; свобода об‘єднання, рівність прав і
можливостей.
- принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових
відносин - один із «найстаріших» принципів трудового права. Єдність і
диференціації правового регулювання трудових відносин базується на ст. 2-1
КЗпП, яка закріплює принцип рівності трудових прав, що конкретизується в
інших нормативних документах.
Висновки: Отже підсумовуючи можна сказати що держава створює рівні
можливості для діяльності об‘єднань громадян. Права і свободи громадян
гарантуються, охороняються та захищаються державою.
Список використаних джерел:
20

1. Процевський О. Чи справді держава гарантує громадянам право на
працю?: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди :Харків 2014. С. 249-257.
2. Дмитренко, Ю.П. Трудове право України: пiдручник Юрiнком Iнтер,
Київ 2009. - 624 с.
3. Сахарук І. С. Реалізація принципу недопущення дискримінації у сфері
доступу до праці: Вісник Запорізького національного університету:
Запоріжжя 2011. С.77–83.
4. Бєльський К.0. Персональна відповідальність в радянсько-державному
управлінні (поняття, форми, фактори зміцнення): навчальний посібник
Дніпро 1988. 90 с.
5. Міщук М.О. Поняття та форми соціального партнерства у трудовому
праві: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Одеса
2014. 17 с.
Новіцька Ольга Петрівна, ІІ курс, група ХТ-21д
Науковий керівник: Бичков М.М., к. філос. н., доцент кафедри права
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦІННОСТІ ТА АНТИЦІННОСТІ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО
ЖИТТЯ
Кожна людина живе в певній системі цінностей, предмети і явища якої
покликані задовольняти її потреби. Можна сказати, що цінність відображає
спосіб існування особистості. Причому різні цінності мають для неї різне
значення, з цим пов‘язана ієрархія цінностей. Одні й ті ж предмети і явища
для різних людей можуть представляти неоднакову цінність.
Поруч з цінностями певну роль у житті людей відіграють і антицінності,
які можуть впливати в тій чи іншій мірі на ціннісні орієнтації людей.
Проблеми цінностей та антицінностей активно досліджувалися як
вітчизняними, так і закордонними вченими. Серед них можна назвати таких:
М. Бердяєв, Л. Бондар, С. Волкова, О. Дробницький, А Здравомислов,
М. Каган, В.Кувакін, Р. Лотце, Г. Ріккерт, А. Ручка, В. Скуратівський,
В. Трощинський, Е. Фромм та інші.
Метою роботи є дослідження відмітних ознак цінностей та
антицінностей та їх ролі у житті людини і суспільства.
Цінності особистості стверджують систему світоглядних орієнтирів
людини, під якою розуміється сукупність найважливіших якостей
внутрішньої структури особистості, які є для неї особливо значимими. Дані
ціннісні орієнтації утворюють певну основу свідомості і поведінки
особистості та безпосередньо впливають на її розвиток. При цьому,
відповідно до конкретної індивідуальної ієрархії цінностей спостерігається
відносний характер ціннісних орієнтацій.
Повною протилежністю цінностям людини виступають антицінності.
Світ антицінностей є головною опорою і внутрішнім джерелом
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антилюдяності. Він пов‘язаний з суспільними відносинами, соціальноекономічними та політичними змінами. До антицінностей людини можна
віднести: жадібність, маніпуляція, наркоманія, ігроманія, алкоголізм,
агресивність тощо [3, с. 155].
Існують різні способи і принципи класифікації та ієрархії цінностей.
Можна виділити цінності-цілі або вищі (абсолютні) цінності та цінностізасоби (інструментальні цінності). Можна говорити про цінності позитивні і
негативні, маючи на увазі їхнє соціальне значення і наслідки їх реалізації.
Можна виділити матеріальні, духовні та соціально-політичні цінності, але
важливим є те, що всі вони знаходяться між собою в тісному взаємозв‘язку і
єдності, утворюючи цілісність світу кожної людини [2, с. 230].
Матеріальні цінності – це ціннісне значення природних об‘єктів і
предметних цінностей, тобто засобів праці і речей безпосереднього
споживання (споживча вартість продуктів праці, культурна спадщина
минулого, що виступає у вигляді предметів багатства, сучасників і предметів
релігійного поклоніння).
Духовні цінності – це нормативна, рекомендаційно-оціночна сторона
явищ суспільної свідомості, що виражається через відповідні форми, служить
нормативною формою орієнтації людини в соціальній і природній реальності
(соціальна справедливість, людська гідність, громадянський обов‘язок,
цінності матеріального благополуччя і багатства духовного життя).
Соціально-політичні цінності – це ціннісне значення соціальнополітичних явищ, подій, політичних актів та дій (соціальне благо, політична
воля, братерство) [1, с. 480-481].
Антицінності можна класифікувати на міжособистісні, соціальні та
соціально-природні.
Міжособистісні антицінності – це ті, які стосуються окремої людини. До
них можна віднести такі: антицінності від яких в першу чергу страждає
особистість (наркоманія, алкоголізм, порнографія, токсикоманія, проституція
тощо), «шкідливі звички» (лінь, неорганізованість тощо), а також маса
дрібних недоліків, пов‘язаних з невмінням або небажанням добре себе вести,
дотримуватися гігієни.
Соціальні антицінності – це зв‘язки з іншими людьми. До них належать:
жадібність, паразитизм, підозрілість, ворожість, агресивність, насильство,
вбивство, війна, геноцид, дезінформація, маніпулювання та інше.
Соціально-природні антицінності – зв‘язки між людиною та природним
середовищем. Це осквернення і руйнування місця існування, біоцид і екоцид
[3, с. 156].
Цінності та антицінності окремого індивіда створюють систему його
світоглядних переконань та орієнтирів, під цим розуміється сукупність
важливих якостей внутрішнього світу людини. Цінності є чимось вищим,
аніж звичайна зацікавленість людини. Через існування цінностей і саме через
цінності культури людина задовольняє свої потреби і відрізняється від
тварин, а через антицінності люди «повертаються», до первісної сутності.
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Культура є предметним полем формування цінностей, цінності складають
фундамент культури [1, с. 470].
Основою еволюції філософських уявлень про цінності є давня
теоретична традиція, що демонструє ставлення людини до світу в дихотомії
цінностей та знання. Цінності в житті суспільства є соціально значимими
орієнтирами діяльності суб‘єктів, є одним із факторів історичного розвитку.
Цінності становлять фундамент культури, а предметним полем формування
цінностей є культура. Вона визначається через систему цінностей та ідей, що
служить для регулювання поведінки членів даного соціуму. У ціннісній
формі людина не об‘єктивує, а суб‘єктивує зовнішню дійсність,
привласнюючи її, наділяючи гуманістичними смислами, стверджуючи
тотожність з собою. Тому цінністю є лише те, що усвідомлюється,
переживається як особистісне [2, с. 245].
Отже, цінності допомагають людині не тільки здійснювати біосоціальні
функції, але й творити, управляти виробництвом, самореалізовувати себе в
ринковій економіці, досліджувати нові горизонти в науці, здобувати
душевний спокій та інтелектуально удосконалюватися, тобто досягати успіху
у будь-яких сферах діяльності, що ототожнюється з уявленням про щасливе і
повнокровне життя. А у свою чергу антицінність приносить лише шкоду у
життя людини.
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СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства, в умовах
загострення соціальних протиріч проблема підвищення ефективності
професійної підготовки фахівців у галузі соціальної роботи набуває
особливої актуальності. Одним зі шляхів розв‘язання цієї проблеми є
формування та розвиток у студентів умінь та навичок емоційної та вольової
саморегуляції, тобто оптимізація функціонування регуляторних процесів у
професійному становленні особистості, адже здатність до вольової
саморегуляції дає змогу фахівцеві в галузі соціальної роботи на основі
адекватного усвідомлення актуальної особистісної потреби, узгодження її із
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власною системою цінностей успішно реалізовувати себе як суб‘єкта
діяльності [7].
У цьому сенсі вольове регулювання поведінки особистості розглядається
як процес, що детермінується потребами, але не підкорюється їм. Таким
чином, вольова саморегуляція зумовлена мотивами і має виражений
особистісний характер. Це завжди єдність двох тенденцій: потягів і
повинності. Саме тому спонукальна функція забезпечує активність в
подоланні труднощів і перешкод на основі створення додаткових спонукань.
Гальмівна ж функція виявляється у стримуванні небажаних виявів
активності. Вольове регулювання поведінки було б неможливим без
гальмівної функції [8, ст. 55].
Саморегуляція – це управління своїм психоемоційним станом,
який досягається шляхом впливу людини на самого себе за допомогою слів,
уявних образів, управління м‘язовим тонусом і диханням [1].
Під «саморегуляцією поведінки» розуміються зусилля особистості,
спрямовані на зміну її ставлень, почуттів, бажань і дій для досягнення вищих
цілей [7].
У психологічній науці дослідженні: ефект заспокоєння (усунення
емоційної напруженості), ефект відновлення (ослаблення проявів втоми),
ефект активізації (підвищення психофізіологічної реактивності) [1].
В сучасній психології дослідженню проблеми самоконтролю та
саморегуляції особистості присвячена велика кількість фундаментальних
праць з теорії особистості та діяльності (Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов, С.Л.
Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, та багато інших) [2].
За М.В. Чумаковим емоційно-вольова регуляція, що формується у
процесі соціальної взаємодії, є єдиною системою, де емоційний компонент
відповідає за регулювання діяльності у складних ситуаціях, в умовах
подолання труднощів. «Емоційно-вольова регуляція – це синтетичний
процес, що забезпечує регуляцію діяльності в ускладнених і напружених
умовах, в якому емоції займають центральне місце. Вона є скоординованою
взаємодією емоційних і вольових процесів у ситуації подолання труднощів і
перешкод, що формується в діяльності» [5].
Незважаючи на розмаїття проявів та рівнів, в саморегуляції
визначаються етапи
( рівні ) становлення саморегуляції на шляху
формування особистості, в якій відбувається гармонізація внутрішнього
світу:
- базальна емоційна саморегуляція
- вольова саморегуляція
- смислова, ціннісна саморегуляція.
Процес емоційно-вольової саморегуляції будується на трьох основних
принципах: релаксації, візуалізації, самонавіювання [6].
Вольова регуляція може виконувати мобілізуючу функцію, пов'язану з
підвищенням ефективності діяльності та спілкування.
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В діяльності акти вольової регуляції відбуваються в певній
послідовності та будують повну та замкнену систему саморегуляції
діяльності, що була описана П.К. Анохіним в теорії функціональних систем.
Модель функціональної системи включає чотири основні елементи:
1)
блок аферентного синтезу;
2)
блок прогнозування й ухвалення рішення;
3)
блок дії;
4)
блок зворотної аферентації (оцінки результату) [2].
Як зазначає М. В. Чумаков, зростання здатності до емоційно-вольової
регуляції в ранній юності є одним з критеріїв формування самосвідомості та
чутливості в сфері міжособистісних стосунків [5].
Спираючись на дослідження В. І. Євдокімова, А. Б. Леонової, О. С.
Кузнєцової, В. І. Осьодло та інших авторів, необхідно відзначити, що
розвиток емоційно-вольової регуляції може залежати не тільки від умов, у
яких перебуває людина, але й від її особистісних якостей та властивостей.
При цьому, особливого значення ця проблема набуває в ранній юності,
оскільки саме цей етап онтогенезу є періодом становлення та фіксації стійких
психологічних властивостей особистості [6] .
Б. Ф. Ломов вказував на те, що основним, якщо не єдиним об'єктом
психологічних досліджень є людина, як найскладніша з систем, що має
унікальні характеристики і, насамперед, здатність до саморегуляції [5].
Велике значення в емоційно-вольовій регуляції особистості належить
особливостям її мотиваційно-смислової сфери, що зумовлює спрямованість
вольової активності.
З метою вивчення вольової саморегуляції майбутніх фахівців було
проведене опитування з використанням експрес – методики О. Бойка.
Дослідження проводилось впродовж лютого 2021 р. на базі ВТЕІ КНТЕУ.
Всього експериментальними процедурами охоплено 36 чол. спеціальності
«Соціальне забезпечення», «Облік та оподаткування».
За даною методикою рівень розвитку вольової саморегуляції може бути
охарактеризовано в цілому (загальна шкала) й окремо за такими
властивостями характеру, як наполегливість та самовладання. За нашими
даними високий бал за загальною шкалою виявлено у 16 чол. (44,4%);
низький бал – 19 чол. (52,7%).
Високий бал за субшкалою наполегливість виявлено у 11 чол. (30,5%), а
низький – 22 чол. (61,1%).
Субшкала самовладання відображає рівень довільного контролю
емоційних реакцій і станів. За нашими даними таких виявлено: високий бал –
19 чол. (52,7%); низький – 10 чол. (27,7%).
Одержані результати вказують на наявні проблеми, що пов'язані з
порушенням в розвитку властивостей особистостей, особливо в умінні
налагоджувати стосунки. Тому доцільною буде розробка і реалізація
програми із самоудосконалення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Сучасна молодь має особливий характер і риси, які суттєво відрізняють
її з поміж інших соціальних груп, а понад усе – від старшого покоління.
Якщо старше покоління, загартоване не менш складними соціальноекономічними катаклізмами, реагує більш-менш стримано, то молода
генерація, котру до певного часу виховували на ідеях світлого майбутнього,
втрачає віру в будь-які ідеї взагалі. Потрібно враховувати і те, що наша
країна довгий час піддавалася тиску, гнобленню, духовному і фізичному
знищенню, тому багато чого було втрачено у своїй ментальності [1].
Система цінностей в суспільстві, їх характер і особливості є своєрідним
орієнтиром в формуванні світогляду, духовності молодої людини, а бажання
оволодіти ними – найважливіша умова отримання молодою людиною
життєвого досвіду і його соціалізації. Цінності завжди існують і
видозмінюються, так як змінюються цілі покоління людей, наслідуючи і
позитивний і негативний досвід своїх попередників [2].
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Сучасні соціологічні дослідження свідчать про те, що за останні роки
більшість молодих людей починають переорієнтовуватися на матеріальні
цінності. Їх досить сильно приваблюють гроші, заробітки, бізнес, участь у
управлінських структурах. Поряд із цим можна спостерігати також і
тенденцію росту інтенсивних духовних пошуків, орієнтації на істинні
цінності, що проявляється у збільшенні інтересу до світової культури, історії
своєї сім‘ї , народу.
Щодо культурних цінностей сучасної молоді, то суспільство, яке на
перший план поставило матеріальне благoполуччя та збагачення, формує
відповідну культуру і життєві потреби молоді. Електронні засоби масової
інформації заповнюють значну частину їх вільного часу і виступають як
важливий інструмент формування духовного світу, культурних цінностей та
установок для сучасної молоді. Зoкрема, для 1/3 молодих людей перегляд
телепередач – є першочергове заняття у вільний час. Наприклад,
універсальний характер, за спостереженнями науковців, має для багатьох
мoлодих людей акт покупки добре розрекламованих товарів. Залучення до
світу престижних і красивих речей стає самоціллю існування, смислoм буття.
Культ моди, речей, споживання оволодіває свідомістю молоді і набуває
універсального характеру. Класична культура починає втрачати цінність і
привабливість [3].
У молодіжному середовищі все частіше акцентується увага на питанні
формування принципів здорового способу життя. Впроваджуються програми,
що ініціюють розвиток фізичної культури, проведення різноманітних акцій,
уроків здоров'я, спортивно-масових заходів. Ця тематика поповнюється
лекціями, кіно відеоматеріалами, проводяться зустрічі молоді зі
спеціалістами медичних закладів.
Зараз молоде покоління більше усвідомлює значущість здоров'я, яке
являється найбільшою життєвою цінністю. Бути здоровим престижно, вести
здоровий спосіб життя модно, а усвідомлення значення власного здоров'я,
змін способу життя у бік здорової поведінки сучасної людини в кінцевому
підсумку буде сприяти покращенню показників здоров'я в цілому нового
покоління.
Серед сучасної молоді багато небайдужих активістів, волонтерів,
зоозахисників. Якщо раніше була поширена думка, що волонтерством,
захистом тварин займаються люди без сім'ї чи роботи, то сьогодні ситуація
змінилася. Зараз добровільну допомогу надають молоді й активні люди, у
яких в житті все прекрасно і які вважають, що є хтось слабший, той, хто без
підтримки не впорається зі своїми проблемами [4].
Молодь переймає цінності тих, з ким ближче спілкується: однолітків,
батьків, педагогів. Велике значення у формуванні життєвих цінностей
студентів, учнів відіграє авторитет наставника. Успіх у спільній діяльності
буде досягнуто тоді, коли педагог і студент - союзники в педагогічному
процесі, обидва зацікавлені в його успіхові, тобто у розвитку особистості
вихованця. В. О. Сухомлинський підкреслював: "Вихователь колективу є
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тією силою, завдяки якій ніколи не припиняється духовний, моральний,
інтелектуальний, емоційний, естетичний розвиток колективу. Для того, щоб
цей розвиток був реальністю, необхідне повсякденне доторкання педагога до
розуму і серця вихованців, необхідно постійно відкривати перед ними все
нові й нові сторони життя і духовного світу людини".
Таким чином, від особистості наставника і його багатства залежить
моральне обличчя молодої людини. Тому мистецтво виховання полягає в
тому, щоб кожний наставник став для вихованців світочем моральності, щоб
людина, яку він виховує, олюднювала світ речей і через ставлення до речей
вчилася правильно, по-людському ставитися до людей [5].
Потрібно пам‘ятати, що найголовніша цінність –це наше життя.
Оскільки часу у нас всіх небагато, треба витрачати та направляти свої сили у
правильне русло та вміти наставляти свої думки на правильні, життєважливі
речі.
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ЦІННОСТІ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сучасна молодь має особливий характер і риси, які суттєво відрізняють
її з поміж інших соціальних груп, а понад усе – від старшого покоління.
Якщо старше покоління, загартоване не менш складними соціальноекономічними катаклізмами, реагує більш-менш стримано, то молода
генерація, котру до певного часу виховували на ідеях світлого майбутнього,
втрачає віру в будь-які ідеї взагалі. Потрібно також враховувати і те, що наша
країна довгий час піддавалася тиску, гнобленню, духовному і фізичному
знищенню, тому багато чого було втрачено у своїй ментальності [1].
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У студентському віці найбільш активно відбувається засвоєння,
прийняття (неприйняття) цінностей. Студентська молодь психологічно
готова і мотиваційно прагне до переоцінки і прийняття нових цінностей.
Вищий рівень в ієрархічній системі цінностей посідають ціннісні орієнтації.
Ціннісні орієнтації- це спрямованість особистості на засвоєння певних
цінностей для задоволення своїх потреб. У ціннісних орієнтаціях цінність
виконує роль своєрідного орієнтира і відповідного регулятора поведінки й
діяльності людини в предметній і соціальній дійсності. Ціннісні орієнтації
складні утворення, які вбирають у себе різні рівні та форми взаємодії
громадської й індивідуальної особистості, специфічною формою
усвідомлення особистістю навколишнього світу, свого минулого і
майбутнього, суттєвості свого власного "Я" [2].
Змістовно ієрархія життєвих стратегій, за даними дослідження Драгой
П.І., виглядає таким чином. Головними цілями респонденти відмітили
матеріальний достаток, успішну кар‘єру, вірних друзів і спілкування. Досить
велике значення отримали і такі позиції, як щасливе сімейне життя і
здоров‘я. При цьому особистий вибір з того ж переліку абсолютно збігається
з середнім по групі, тобто, пріоритетні цілі «малого кола» збігаються з
особистими цілями респондента. З приводу особливостей ієрархії цілей
можна відмітити наступне. По-перше, ці переваги пов‘язані з особистобіографічними цілями в радіусі «близької» комунікативної групи (друзі,
батьки, сім‘я). По-друге, у списку цих переваг відсутні колективістські
цінності і орієнтація на «далекий» комунікативний круг (громадське
визнання, користь для суспільства, людей і тому подібне). Крім того, вказані
позиції абсолютно не пов‘язані з гедоністичними цілями (відпочинок,
подорож, задоволення), але прив‘язані виключно до досягницьких
стратегій.Важливим напрямом дослідження сучасної студентської молоді є її
духовна сфера. Цій сфері присвячена значна кількість досліджень, особливо,
враховуючи той факт, що сьогодні студентська молодь є визначальним
чинником суспільних перетворень в українському суспільстві" [3].
Вивченню факторів трансформації духовного світу сучасного
студентства було присвячене дослідження лабораторії професійної
діагностики Інституту молоді «Інтелект», реалізоване спільно з відділом
навчально-виховної роботи Київського національного торговельноекономічного університету (КНТЕУ). У системі моніторингу у 2008–2009 рр.
досліджувались особливості духовного світу студентів Київського
національного торговельно-економічного університету. Загалом було
опитано 2249 студентів першого- другого курсів усіх факультетів та напрямів
підготовки. Одним із основних завдань дослідження було виявлення
особливостей розуміння студентами самого поняття «духовність» та його
структурних елементів. Порівняльний аналіз результатів опитування
свідчить, що розуміння цього поняття у студентів змінюється протягом
перших двох років навчання. Значно зросла кількість студентів, які
розуміють «духовність» як «інтелектуальне багатство людини» (з 7,2 до
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34,3%) та «сукупність моральних якостей» (з 19,6 до 52,5%). Натомість, і це
викликає занепокоєння, знижується важливість самовдосконалення для
духовного розвитку людини (з 43,9 до 25,3%) та частка релігійного
компоненту духовності, а саме: «віри в добро і справедливість» (з 25,6 до
2,7%). Однак, як і раніше, студенти вважають, що «духовність» – це,
насамперед, сукупність моральних якостей (1-й курс – 63,8%, 2-й курс –
52,5%) та гармонія внутрішнього світу людини (відповідно 50,1 та 51,7%) [4].
Процес соціальних змін і трансформацій впливає на поступові зміни
ціннісних систем студентства. Тим більше, події, пов‘язані з Революцією
Гідності, засвідчили високий потенціал духовності в українському
суспільстві, прагнення студентської молоді бути творцями власної долі. Як
наслідок, в середовищі студентської молоді підвищений запит на духовний
розвиток (духовні цінності) та самовдосконалення [5].
Зараз українська цивілізація перебуває в перехідному періоді, у зв‘язку з
цим ми маємо вчити молоде покоління виживати в досить жорстких умовах,
і, разом з тим, виховувати своєрідний дух, культуру, мораль і в процесі
трансформацій пристосовуватись до нового часу. Провести переоцінку
поглядів на життя та цінності, зокрема, духовних. По-перше, духовні
цінності людини належать до найдійовіших чинників її поведінки у
найширшому значення цього слова, по-друге, духовна культура людини
найповніше проявляється у її взаєминах з іншими людьми, зокрема, у
здатності: сприймати людину, якою вона є, і не залишатись байдужої до неї;
розуміти людину, тобто виявляти симпатію до тих, хто нас оточує; поважати
людину; у випадку потреби допомагати людині; любити людину у
християнсько-моральному тлумаченні цього поняття.
У наш час – час пошуку нових орієнтирів, та в процесі формування
особистості, актуальною залишається проблема естетичної вихованості
молоді, яка є однією з духовних цінностей. Значущість цінностей буде
зростати тільки тоді, коли буде взаємозв‘язок усіх цінностей в одній системі
духовності, яка сформує особистість та її суть у трансформаційному
суспільстві.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ у ЗВО: ПРИНЦИПИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ.
Світова пандемія Covid-19, з якою зіткнулась ї Україна, як складова
світової спільноти, змінила практично всі сторони буття українського народу,
в т. ч. і українську освіту. Неможливість продовжувати освітянський процес
в традиційній очній формі, змусила вітчизняну освітянську спільноту
звернутись до використання інших форм навчання, зокрема дистанційного,
яке в Україні ніколи не планувалось на довгострокову перспективу. Такий
перехід, практика його здійснення в Україні протягом 2020 р. стали доволі
серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу –
педагогічних та науково-педагогічних працівників, учнів та студентів, їхніх
батьків, породив у суспільстві серйозні дискусії щодо доцільності та
ефективності дистанційної форми навчання. При цьому варто зазначити, що
на сьогодні серед освітян України немає єдності у ставленні до дистанційної
форми освіти. Частина з них вважає, що дистанційна освіта має з часом стати
переважаючою формою освітнього процесу [2]. Водночас, чимало освітян, у
т. ч. нинішній очільник МОН С. Шкарлет, вважають, що дистанційна освіта
не може дати якісної освіти і мати пріоритет перед очним навчанням [3].
Суперечливе ставлення до дистанційного навчання зумовлює
необхідність ще раз повернутись до питання про суть дистанційної освіти,
принципів її функціонування, сильних і слабких сторін, стану її розвитку в
Україні та шляхів поліпшення.
Перш за все зазначимо, що дистанційне навчання – це форма навчання
з використанням комп‘ютерних і телекомунікаційних технологiй, якi
забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та здобувачів вищої освіти
на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної
мережi. Сучасні фахівці у сфері організації освіти виділяють низку
принципів, які є засадничими при здійсненні системи дистанційного
навчання.
Основні з них:
– принцип гуманістичності навчання. Суть: спрямованість навчання та
освітнього процесу в цілому до людини; створення максимально
сприятливих умов для опанування студентами соціального досвіду;
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– принцип пріоритетності педагогічного підходу при проектуванні
освітнього процесу. Суть: проектування системи дистанційного навчання
необхідно починати з розробки теоретичних концепцій, створення
дидактичних моделей тих явищ, які передбачається реалізувати;
– принцип педагогічної доцільності застосування нових інформаційних
технологій. Він потребує педагогічної оцінки ефективності кожного кроку
проектування та створення системи дистанційного навчання;
– принцип вибору змісту освіти. Зміст освіти системи дистанційного
навчання має відповідати державним стандартам;
– принцип забезпечення безпеки інформації, що циркулює в системі
дистанційного навчання;
– принцип стартового рівня освіти. Ефективне навчання в системі
дистанційного навчання потребує певного початкового набору знань, умінь і
навичок;
– принцип відповідності технологій навчання. Технології навчання
мають бути адекватні моделям дистанційного навчання;
– принцип мобільності навчання. Він полягає у створенні інформаційних
мереж, баз і банків знань і даних для дистанційного навчання [1, с. 31–34].
При виборі дистанційної форми навчання варто пам‘ятати, що їй
притаманні як низка позитивних рис, так і недоліків.
Організаційно-педагогічні переваги дистанційної освіти:
– вільний вибір закладу освіти незалежно від місця знаходження
здобувача;
– зняття обмежень щодо віку, фізичних можливостей та основної
професійної діяльності, що дозволяє залучити велику кількість здобувачів;
– гнучкість і мобільність у здійсненні освітньої діяльності, що
передбачає власний графік навчання, самостійний вибір темпу залежно від
індивідуально-типологічних властивостей здобувача;
– можливість спроєктувати освітнє місце здобувача з урахуванням
власнихбажань,
що
сприятиме
кращому
засвоєнню
необхідних
компетентностей;
– професійний розвиток викладачів, оскільки впровадження
дистанційних
курсів
вимагає
здобуття
інноваційно-технологічних
компетентностей.
Інформаційно-технологічні переваги дистанційної освіти:
– можливість використовувати різноманітні форми подання навчального
матеріалу;
– комунікація та зворотний зв‘язок між викладачем та студентами за
допомогою сучасних форм комунікації;
– створення професійних спільнот, за допомогою яких викладачі,
здобувачі можуть обмінюватися досвідом, спільно розв‘язувати проблемні
ситуації.
Психологічні переваги дистанційної освіти:
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– розвиток таких індивідуально-психологічних якостей осіб, які
навчаються дистанційно, як внутрішня мотивація до навчання, самостійність,
індивідуальний стиль освітньої діяльності, адаптивність, цілеспрямованість.
Однак застосування дистанційної освіти, особливо в Україні, має й
певні недоліки, які заважають повноцінному впровадженню цієї форми
освіти у вітчизняних ЗВО.
Організаційно-педагогічні недоліки дистанційної освіти:
– неможливість повноцінного зворотного зв‘язку студентів із
викладачем для
вирішення ситуацій, пов‘язаних з незрозумілістю виконання завдань;
– ресурсовитратність і трудомісткість з боку ЗВО та викладача. Окрім
необхідного технічного оснащення закладу освіти, від викладача вимагається
створення грунтовного дистанційного курсу, що потребує багато часу;
– складнощі у практичному застосуванні навчального матеріалу.
Інформаційно-технологічні недоліки дистанційної освіти:
– складнощі з технічним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет,
що зумовлюють проблеми у доступі до дистанційних курсів;
– викладач не завжди може ідентифікувати, чи саме та людина, яка
здобуває освіту, виконує навчальні і контрольні завдання.
Психологічні недоліки дистанційної освіти:
– відсутність особистих контактів здобувача з викладачем, що
призводить до нестачі емоційного контакту між ними і невідповідності таким
психолого-педагогічним принципам навчання, як антропоцентризм та
гуманізм;
– неможливість ефективного навчання за умови відсутності розвинених
індивідуально-психологічних якостей: самостійності, вмотивованості,
саморегуляції поведінки та ін. [4].
Зазначені недоліки притаманні й дистанційній освіті в Україні, але її
подальший розвиток гальмують й деякі інші чинники, а саме:
– недостатньо досконала законодавча база України щодо широкого
впровадження дистанційної форми навчання;
– недостатнє фінансування для забезпечення матеріальної бази закладів
вищої освіти для впровадження дистанційної форми навчання;
– низьке фінансування робіт з розробки і впровадження дистанційних
технологій у закладах вищої освіти;
– упередженість та консерватизм щодо дистанційної форми навчання як
викладачів, так і керівного складу освітніх установ.
Для усунення зазначених недоліків необхідно вирішити низку, завдань,
серед яких першочерговими є формування в Україні необхідної нормативноправової бази, що забезпечує повну легітимність використання технологій
дистанційної освіти; стандартизація якісних параметрів освітнього процесу,
що відповідає міжнародним стандартам у цій галузі, а також дозволяє
розвивати різні підходи і технології дистанційної освіти.
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ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ВИБОРУ
__________________________________________________________________
Бoднюк Сoфiя Ігорівна, І курс, група ПР-11д(м)
Наукoвий керiвник: Мельничук О.Ф., д.ю. н., професор кафедри права
Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
РЕЛІГІЙНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
У сучасний період в правовій науці і практиці існує чимало невирішених
питань, пов‘язаних з необхідністю дослідження окремих особливостей
правових систем і визначення потенціалу їх взаємодії в умовах глобалізації. З
об‘єктивної сторони це зумовлено сутністю та генезисом окремих держав,
тенденціями методологічного плюралізму сучасної юриспруденції,
подоланням ідеологічного монізму й запозиченням досвіду провідних країн
світу. Саме тому постає завдання переглянути місце і роль правових систем
релігійного типу в системі соціального регулювання. Особливо це стосується
співвідношення світського та релігійного, оскільки останнє радянською
наукою, відводилася переважно консервативна і негативна роль в комплексі
нормативної регламентації соціуму.
Питання функціонування окремих релігійних правових систем ставали
предметом наукової уваги в роботах Х. Бехруза, Д. Вовка, Н.
Крашенинникової, В. Лазора, Л. Лазор, В. Лубського, М. Лубської, І.
Оборотова, Л. Сюкияйнена та ін.
Метoю дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв релігійних
правових систем.
В наукових джерелах було обгрунтовано поняття "правова система".
Воно виражає конкретно історичний, реально існуючий комплекс
взаємозалежних юридичних засобів і явищ держави, включаючи нормативні,
організаційні, соціально-культурні аспекти. Виникнення і розвиток правової
системи були обумовлені багатьма чинниками, не лише правовими, але і
природними, такими як географічне розміщення, клімат. Серед чинників
можна виділити також економічний. Один з багатьох факторів, який вплинув
на розвиток правової системи – релігійний, оскільки в силу своєї
багатогранності призвів до того, що з плином часу правові системи різних
регіонів стали відрізнятися одна від одної. Через самостійний розвиток
правова система в кожному із регіонів набула властиві тільки їй риси. Таким
чином, сучасний світ складається з великої кількості національних правових
систем, кожна з яких відображає правове становище конкретної держави [2,
с. 84].
Сім'я релігійно-традиційного права охоплює релігійні правові системи,
засновані на будь-якому віровченні, і традиційні правові системи, засновані
на звичаєвому праві.
Основні ознаки релігійного типу (сім'ї) правових систем:
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1) релігійна норма домінує в соціальному регулюванні, оскільки
основним творцем усього сущого, зокрема права, визнається Бог;
2) правова норма є частиною релігійної, становить з релігійною нормою
синкретичну єдність, не відділена від неї, а також від моральних та інших
соціальних норм;
3) релігійно-правова норма міститься у священних книгах, які є
основним джерелом права (у мусульман - Коран, Сунна, іджма, кияс; в
індусів - піастри (Артхашастра) та ін.; в іудеїв - Тора (Старий Завіт), Талмуд);
4) релігійно-правова норма застосовується в громаді (мусульманській,
індуїстській, іудейській), що тривалий час зберігалася, і, як правило, не
використовується за її межами;
5) чільне місце в системі джерел права посідає доктрина, що міститься у
працях (трактатах) вчених-богословів і правознавців та спрямована на
конкретизацію тлумачених релігійно-правових першоджерел
6) закон (нормативно-правовий акт) визнається вторинним джерелом
права, але чимало його норм зазнали впливу релігії, тобто право, яке
історично освячене релігією і звичаєм, поєднується із сучасними правовими
приписами законів і підзаконних актів;
7) право структуроване своєрідно - немає поділу на приватне і публічне
право, а галузевий принцип поділу норм не є адекватним структурі романогерманського права (галузь, підгалузь, інститут, норма).
8) право здебільшого формувалося як система обов'язків і заборон, на
відміну від правових систем романо-германського і англо-американського
типів, де переважають дозволи;
9) різний ступінь впливу права колишніх метрополій на трансформацію
правових систем країн Арабського Сходу, Індії, Ізраїлю та ін. [1, с. 14].
До релігійних правових систем належать: мусульманське, канонічне,
індуське, іудейське право; до традиційних - японське, далекосхідне і звичаєве
право окремих держав Африки, Азії, ,Океанії. Загальною ознакою для них є
те, що всі вони функціонують нарівні з національним правом окремих
держав, а ступінь впливу на суспільство залежить від їх авторитету серед
населення.
Мусульманське право являє собою правила поведінки прибічників
ісламу, основний зміст яких становлять зобов'язання щодо Аллаха та інших
мусульман, а також санкції за їх порушення.
Період становлення мусульманського права як системи соціальнонормативного регулювання охоплює УІІ-Х століття. Виникло воно на
території Аравійського півострова, як гадають, у його західної частині області Хіджаз.
Мусульманське право - це одна з найзначніших правових систем світу,
яка охоплює понад 500 мільйонів осіб [3, с. 76].
Зведення мусульманських теологічних та правових нормативів (шаріат),
звернених до людей, було встановлена Аллахом і передано ним через
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пророка Мухаммеда. Джерелами мусульманського права є Коран, сунна,
іджма та кійас.
Таким чином, релігійний тип (сім'я) правових систем - сукупність
національних правових систем, які мають загальні закономірності розвитку і
подібні ознаки, що склалися на основі релігійного тексту як основного
джерела права, котре являє собою тісне переплетення релігійних,
юридичних, моральних, міфічних приписів, визнаних державою. Релігійний
тип правових систем складається з великих груп, об'єднаних внутрішньою
подібністю (мусульманська, індуїстська, іудейська, християнська).
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ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Метою вступу і формування системи взаємодії суб‘єктів у правових
відносинах є задоволення їх певних юридичних потреб. Способом, що
дозволяє досягти цієї мети, є суб‘єктивне право як міра можливої поведінки
уповноваженої особи, забезпечена юридичними обов‘язками інших осіб.
Відповідно, процес задоволення потреб – це здійснення суб‘єктивних
прав і виконання обов‘язків в системі взаємодії в суспільстві. У свою чергу,
якщо суб‘єктивне право є способом задоволення потреб, то в ролі засобів їх
задоволення виступають матеріальні та нематеріальні блага, які й повинні
розглядатися як об‘єкти суб‘єктивного права (об‘єкти правовідносин),
оскільки на доступ до них та їх використання безпосередньо й спрямована
діяльність суб‘єктів.
Проблеми правового регулювання об‘єктів цивільних прав зумовлені
складністю розуміння останніх. Тому висвітлення всіх аспектів цього
правового феномена має сприяти вдосконаленню всіх положень цивільноправової сфери.
Зусилля сучасних цивілістів спрямовані на розгляд проблем визначення
поняття об‘єктів цивільних прав, їх різновиду. Серед найбільш
обговорюваних питань залишаються проблеми з‘ясування правового статусу
та регулювання певних видів об‘єктів цивільних прав. Серед таких є праці Н.
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Вороніної, О. Даниленко, Ю. Заіки, О. Кохановської, В. Скрипника, І.
Спасибо-Фатєєвої, Р. О. Стефанчука, С. Шимона, Л. Федюк та ін.
Об'єкти цивільно-правових відносин або цивільних прав – матеріальні та
нематеріальні блага, з приводу яких між суб'єктами виникають цивільні
правовідносини.
Загалом, для цивільного права є важливим поділ системи об‘єктів за
критеріями «матеріальності» та «майновості», оскільки перший окреслює
коло об‘єктів, на який може поширюватись режим речей, а другий – коло тих
благ, які наділені ознаками оборотоздатності. Задля досягнення завершеності
структуризації об‘єктів цивільних прав доцільним є використання обох
критеріїв.
Спроби ж формування нових підходів до поняття та сутності об‘єкта
права з точки зору «об‘єкта поведінки» (поведінка людини як явище, здатне
до правового регулювання) та «об‘єкта правового режиму» (правовий режим
як об‘єкт правовідносин) не знайшли в сучасній українській цивілістиці
належної підтримки.
Відносини, що регулюються цивільним законодавством:
1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та
майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності,
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому
владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до
податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується,
якщо інше не встановлено законом.
Учасники цивільних відносин:
1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи
(далі - особи).
2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна
Республіка Крим, обєднанні територіальні громади, іноземні держави та інші
суб'єкти публічного права.
Загальні засади цивільного законодавства мають таку класифікацію, а
саме:
- неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя
людини;
- неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків,
встановлених Конституцією України та законом ;
- свобода договору;
- свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
- судовий захист цивільного права та інтересу;
- справедливість, добросовісність та розумність.
Об'єкти цивільних прав — це конкретне благо, яке є підставою
виникнення правовідносин або з приводу якого суб'єкти вступають у
правовідносини.
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У контексті характеристики об‘єкта речового правовідношення і
визначення поняття речі слід звернути увагу, що з розвитком суспільних
відносин і рівня технологій ці об‘єкти зазнають суттєвих змін. У першу чергу
мова йде про гроші і цінні папери.
З одного боку, законодавець стверджує, що гроші і цінні папери – це
речі, але з іншого, – виділяє їх серед речей, тим самим прагнучи показати, що
це не просто речі, а об‘єкти з особливою юридичною природою. Слід
зазначити, що такий законодавчий хід не безпідставний, оскільки в наукових
колах точаться дискусії щодо місця цих об‘єктів у системі об‘єктів цивільних
прав.
У аспекті визначення поняття речі в контексті об‘єкта речового
правовідношення слід також згадати про межі поширення речово-правового
режиму на річ як тілесний предмет матеріального світу. Речове право
поширює свою дію тільки на саму річ як матеріальний носій і тим самим
виключається його дія на той результат права інтелектуальної власності, який
може бути втілений у цій речі.
Це пов‘язано з тим, що в наш час прийнято чітко розмежовувати об‘єктріч і об‘єкт у вигляді результату права інтелектуальної власності, який може
бути втілений у цій речі.
Фактично в одному фізичному об‘єкті відбувається переплетення двох
об‘єктів (матеріального носія – речі та результату інтелектуальної діяльності)
і відповідно встановлюється на кожен об‘єкт окремий режим – речовоправовий на річ та режим права інтелектуальної власності на результат
інтелектуальної діяльності.
Підсумовуючи викладене, вкажемо, що річчю в контексті об‘єкта
речового правовідношення з огляду на національну доктрину та міжнародну
практику є всі тілесні предмети матеріального світу, якщо інше щодо таких
об‘єктів не встановлено законом.
Таким чином, досліджені наукові аргументації щодо складності у
визначенні поняття, специфіки видового різноманіття та незавершеності
процесу правового регулювання об‘єктів цивільних прав свідчать про
необхідність чіткого фіксування та подальшого урахування цих аспектів.
Визначення їх теоретичного та практичного характеру посилює актуальність
приведення наявних сучасних реалій у відповідність до чинного
законодавства.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Юридична особа як правова категорія є сформованим та сприйнятим
законодавством явищем. Насамперед, це – суб‘єкт права, зареєстрований у
порядку, встановленому законом. Він наділений правоздатністю та
дієздатністю і, за необхідності, може бути відповідачем або позивачем у суді.
Крім того, цей суб‘єкт має відокремлене майно, яке не залежить від наявності
та кількості майна фізичних осіб, які входять до складу юридичної. Загалом
це – відповідним чином оформлене соціальне утворення, що відповідає
вимогам організаційної єдності.
Значна увага до виявлення загальних ознак юридичних осіб приділялася
такими відомими вченими, як А.С. Аскназія, В.В. Бородін, М.І. Брагинський,
С.М. Братусь, А.В. Бенедиктов, Н.І. Гапдаенко, Д.М. Генкін, І.П. Грешников,
В.П. Грибанов, І.В. Єлисєєв.
Загальносоціальна сутність юридичної особи полягає в тому, що
юридична особа є формою, в якій визрівають соціальні якості людини. Якщо
індивід – це втілення, зокрема, відособленості, то юридична особа, навпаки,
реалізує ідею соціалізації людини, її участі в соціально–правовій комунікації,
в формуванні і розвитку її соціальних якостей. За допомогою форми
юридичної особи людина отримує можливість розширити сферу своєї
соціально–правової життєдіяльності, реалізовувати свої інтереси не тільки
від свого власного імені, а й через іншу правову особистість. Причому на
юридичну особу за загальним правилом покладається здійснення тих
інтересів, які індивідуально реалізувати неможливо або складно [1, c. 14].
Правильне розуміння інституту юридичної особи лежить через
визначення її сутності. Сутністю є категорія онтології на позначення
внутрішнього, сукупності істотних властивостей предмета, без яких він не
може існувати [2, с. 127]. У контексті поняття юридичної особи її сутність
виражатиметься в юридично значимих ознаках цього учасника відносин, які є
імперативними вимогами до організації, що дозволяє останній стати
суб‘єктом цивільних відносин. До таких ознак, зокрема, слід віднести: 1)
організаційну єдність; 2)публічність виникнення і припинення; 3) загальну
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(універсальну)
правоздатність;4)майнову
відокремленість;5)самостійну
відповідальність;6) виступ у цивільному обороті від свого імені.
Створюючи юридичну особу, засновники наділяють її власними
властивостями, зокрема інтересом. Саме тому юридичні особи є
«майданчиком» для реалізації прав осіб або формують свої інтереси як
інтерес власне юридичної особи . Інтерес при цьому є потребою юридичної
особи, що обумовлюється метою її створення, він є більш ідентифікованим
(визначеним), ніж мета, а також динамічнішим явищем. Так, мета юридичної
особи відображається в її установчих документах, натомість інтерес
формується у тому числі внаслідок реалізації суб‘єктивних (переважно
корпоративних) прав учасників юридичної особи.
Окрім особистих властивостей засновників юридична особа набуває
майнових прав. Для окремих юридичних осіб майнова відокремленість
реалізується через набуття юридичною особою власного майна (господарські
товариства), для інших(об‘єднання співвласників, юридичних осіб
публічного права) — через право управління майном або інші речові права
(право господарського відання або оперативного управління). У зв‘язку з
цим, на думку окремих вчених, може відбуватися трансформація правового
режиму власності від права державної власності до права приватної власності
юридичної особи публічного права [3, с. 6].
Сучасна юридична наука, формулюючи поняття юридичної особи, має
враховувати необхідність його застосування як в сфері приватно–правових,
так і публічно– правових відносин. При цьому поширення на суб‘єктів
здійснення публічної влади статусу юридичної особи є необхідним лише для
того, щоб надати їм статус суб‘єкта цивільно–правових відносин для взяття
ними участі в цивільному майновому обороті.
Отже, по-перше, юридична особа є учасником цивільних відносин та
наділяється юридичною особистістю, по-друге, конструкція юридичної особи
забезпечує виокремлення окремого суб‘єкта правових відносин, по-третє,
правова сутність юридичної особи полягає у законодавчо закріпленій
конструкції існування соціальної організації.
Список використаних джерел:
1.
Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб
приватного права : монографія. Харків. 2014. С. 19.
2.
Борисова В.І. Цивільне право : підручник : у 2 т. Право, 2017.
Т.1. С. 144.
3.
Ушакова Ю. А. Поняття, зміст та форми права власності :
автореф. дис.на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук. Київ. 2018. С. 7.

41

Горбань Анна Леонідівна, І курс, Пр-11д(м)
Науковий керівник: Мельничук О. Ф., д. ю. н., професор кафедри права
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Держава має творити право для людини і її блага. Держава існує заради
людини для захисту загальновизнаних прав і свобод.
Нормотворча діяльність- це особлива форма дій компетентних суб‘єктів,
які приймають правила при підготовці, розробці, прийнятті та офіційному
проголошенні правових норм, що базується на знанні об‘єктивних
соціальних потреб та інтересів суспільства.
Найпоширенішим терміном на позначення поняття діяльності,
пов‘язаної із правом (або діяльності у сфері права), є термін «правова
діяльність». Зокрема, вчені визначають поняття «правова діяльність» як
діяльність, яка включає всю діяльність юридичних осіб у різних сферах
життя, і ця діяльність здійснюється на її основі та відповідно до неї
(Ф. Фаткуллін); як діяльність, що охоплює не лише поведінку суб'єктів, що
здійснюють державну (публічну) владу, але також поведінку всіх юридичних
та фізичних осіб, і вона ширша, ніж поняття «юридична діяльність»
(Б. Шалієв) [1].
У такому разі юридичною є будь-яка діяльність, що здійснюється у
правовій
сфері
життя
суспільства
юристами,
а
правовою
неюридичною – суб‘єктами, що не мають юридичної освіти. Однак слід
зазначити, що, наприклад, діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо здійснення відповідних юридичних дій у
межах їх юрисдикції є, по суті, юридичною діяльністю. Проте далеко не всі
суб‘єкти цієї діяльності мають юридичну освіту (народні депутати,
Президент України, члени Кабінету Міністрів України, депутати місцевих
рад). Тому, навряд чи коректно критерієм розмежування юридичної
діяльності з іншими видами діяльності, пов‘язаної із правом, визначати
наявність юридичної освіти в її суб‘єктів.
Юридичну діяльність здійснюють суб‘єкти, що мають відповідні
повноваження. Іншими словами, під юридичною діяльністю розуміють
специфічний вид соціальної діяльності, предметом якої є державні органи чи
органи місцевого самоврядування, що мають державні або урядові
повноваження, а змістом діяльності є формулювання та виконання законів
цими органами. Запропоновано визначати юридичну діяльність як
«об‘єктивовану
в
офіційних
актах,
опосередковану
правом,
інтелектуально-вольову, управлінську, виробничо-трудову діяльність
компетентних установ і організацій, що здійснюється у певних
процедурно-процесуальних формах за допомогою спеціальних юридичних
дій та операцій, способів і засобів, спрямованих на вирішення суспільних
завдань і функцій, і задоволення тим самим публічних і приватних
інтересів» [2].
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Характеристикою юридичної діяльності є діалектична єдність змісту та
форми. Юридична діяльність має дві форми: зовнішню та внутрішню.
Найпоширеніша форма внутрішньої юридичної діяльності втілена в
регламентованому правовому порядку (процесі) законодавчої діяльності та
виконавчих дій, що відображає її зміст (законодавчі, цивільні, господарські,
кримінальні, адміністративні процеси тощо).
Зовнішня форма юридичної діяльності знайшла своє відображення в
конкретних правових актах: законах, постановах, рішеннях тощо. За різними
стандартами юридична діяльність поділяється на такі види: правотворча
(нормотворча),
правозастосовча,
установча,
інтерпретаційна,
правоконкретизуюча, контрольно-наглядова, правоохоронна тощо.
Юридичні норми є результатом свідомої та цілеспрямованої діяльності
тих, хто визначає ці норми. Ця діяльність називається нормотворчістю.
Водночас, як уже зазначалося, у суспільстві існують інші норми, особливо
технічні, корпоративні тощо. Зважаючи на це, нормотворчість у сфері права
логічніше було б визначати як правову або юридичну нормотворчість
(правотворчість). Однак традиційно терміни «нормотворча діяльність»
(«нормотворчість»)
і
«правотворча
діяльність»
(правотворчість)
використовуються як синоніми в юридичній літературі, посилаючись на
формулювання правових норм діяльність.
Слід зазначити, що деякі вчені висловили думку, що нормотворчість - це
діяльність, спрямована на формулювання та видання нормативно-правових
актів. Таке визначення є помилковим з двох причин: по-перше, у ньому
зазначається тільки результат нормотворчості — форма виразу, у даному
випадку нормативно-правовий акт, а змістовий аспект залишено поза увагою;
по-друге, це визначення можна застосувати тільки до романо-германской
правової системи. Англосаксонська і традиційно-релігійні правові системи, а
також відповідні цим системам такі способи нормотворчості, як судовий
прецедент і санкціонування звичаїв і традицій, залишаються поза увагою.
Для того, щоб визначити юридичну природу нормотворчих результатів
тобто нормативних актів (актів та угод), необхідно розглянути універсальне
уніфіковане поняття – «форма права (джерело)». Зміст юридичних норм має
бути певним чином проявлений зовні, об‘єктивований, матеріально
зафіксований, тобто виражений у певних матеріальних «джерелах», що
виступають як офіційна форма вираження і закріплення юридичних норм [2].
Цей зміст юридичних норм знайшов своє відображення в понятті
«джерело права (форми)». Походження (форма) права - це зовнішній вияв
правових норм, що доводить національну універсальність та гарантію
правових норм. За існуванням методу злиття та правових норм можна
виділити наступні типи правових джерел (форм) [2]:
— правовий звичай — санкціоноване (забезпечуване) державою
звичаєве правило поведінки загального характеру;
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— правовий прецедент — об‘єктивоване (виражене зовні) рішення
органу держави в конкретній справі, якому надається формальна
обов‘язковість при вирішенні наступних аналогічних справ;
— нормативно-правовий договір — це двостороння або багатостороння
угода, яка містить юридичні норми.
На відміну від більшості індивідуальних юридичних договорів
(наприклад, договорів купівлі-продажу, трудових договорів, шлюбних
контрактів), контракти з нормативним змістом завжди містять загальні
правила поведінки і не мають одноразового індивідуального характеру.
Нормативні угоди - це документи, що зберігають волю сторін з точки
зору прав та обов'язків, визначають спосіб їх виконання, а також взаємну
відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань,
добровільно взятих на себе. Міжнародний договір є особливим видом
юридичної угоди;
— нормативно-правовий акт;
— письмовий документ компетентного органу держави (або
уповноваженого нею органу місцевого самоврядування), в якому закріплено
забезпечуване нею формально-обов‘язкове правило поведінки загального
характеру [2].
Як діяльність із формулювання законів і нормативних актів,
нормотворчість завжди здійснюється відповідно до процедур, передбачених
чинним
законодавством
(Конституцією,
законодавчими
актами,
регламентами, що встановлюють порядок нормотворчої діяльності
державних органів і т. ін.).
Процес прийняття норм може більш-менш контролюватися
нормативно-правовими актами. В деяких випадках поведінка суб'єкта
нормотворчої діяльності частково регулюється, тоді як в інших випадках це
чітке та детальний нагляд за всіма аспектами діяльності. Ступінь
регламентації залежить від виду нормотворчого процесу, визначається тим,
які нормативно-правові акти ухвалюються — закони Верховної Ради, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів, рішення органів
місцевого самоврядування та ін. Найбільш чітку правову регламентацію
передбачено для процесу вироблення законодавчих актів [2].
Таким чином, нормотворчість є правовою формою державної діяльності,
що передбачає участь громадянського суспільства (у випадку правових
положень) і пов'язана із встановленням (санкціонуванням), змінами та
скасуванням правових норм.
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КОНТРОЛЮ
На міжнародному рівні Україна сприймається як країна, значним
чином вражена корупцією, при цьому вказана проблема поширена практично
по всій державі, як на центральному, так і на місцевому рівнях. Низький
міжнародний рейтинг України, в першу чергу, обумовлений недосконалістю
антикорупційного законодавства, декларативним характером більшості
правових норм, у поєднанні з низькою виконавською дисципліною,
відсутністю дієвих механізмів координації, взаємодії та контролю органів
державної влади щодо реалізації антикорупційних заходів, що значною
мірою сприяє виникненню корупційних ризиків і, як наслідок, формуванню
корупційного середовища, яке сильно ускладнює правильне функціонування
всіх суспільних та державних механізмів.
Варто наголосити, що сучасне українське законодавство практично не
містить правових засобів, спрямованих на усунення причин та умов, що
призводять до виникнення корупційних ризиків у сфері службової діяльності
[3].
Застосування статті 22 КУпАП є неможливим, оскільки це суттєво
знижує ефективність протидії корупції, дозволяє правопорушнику уникнути
передбаченої Законом відповідальності. Крім того, слід також наголосити,
що у КУпАП не надано переліку конкретних правопорушень, щодо яких
передбачається застосування ст. 22 КУпАП, відсутні також ознаки, що
дозволяли б говорити про малозначність діяння. Зокрема, вчинення
посадовими особами адміністративних правопорушень, пов‘язаних з
корупцією, вказують на ігнорування антикорупційної політики держави та
усіх демократичних засад у суспільстві, що не може вказувати на
малозначність діяння. Так, У Постанові Житомирського районного суду
Житомирської області від 17 січня 2018 р. (справа № 278/2781/17) за
результати розгляду проступку, передбаченого ст. 172-6 КУпАП (порушення
вимог фінансового контролю), вказано: «На переконання суду, подання
декларацій особами, які уповноважені на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, має значний суспільний інтерес, а тому стаття 22
КУпАП у даному випадку застосовуватися не може» [1].
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Враховуючи зазначене, ми переконані у необхідності редагування
ст. 22 КУпАП, а саме, внесення такого словосполучення – «крім випадків
вчинення особою правопорушення, пов‘язаного з корупцією».
Необхідно зазначити, що відповідно до рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції від 01 серпня 2016 року № 1
початком діяльності цього органу визначено 15 серпня 2016 року. Тобто
відповідно до абз. 4 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного
антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань
запобігання корупції» набули чинності зміни до ст. 255 КУпАП, згідно з
якими з повноважень уповноважених посадових осіб Служби безпеки
України і прокурора було виключено право на складання протоколу за
статтями 172-4-172-9 КУпАП попри наявне й нині у змісті пунктів 1 і 11 ст.
255 КУпАП [2].
Зокрема, моментом виявлення правопорушення є момент складення
протоколу, адже усі матеріали вимагають глибокого аналізу, внаслідок якого
уповноваженим суб‘єктом може бути зроблено висновок про наявність у діях
особи складу адміністративного правопорушення і в подальшому
оформлюється у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.
Відповідно до частини другої статті 254 КУпАП, протокол про
адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не
пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила
правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Згідно із роз‘ясненнями Комітету Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, скероване 11.09.2018
голові Національної поліції України, дане положення означає, що визначений
статтею 254 КУпАП строк для складання протоколу починає свій відлік лише
після того як в посадової особи, уповноваженої складати протокол, буде
достатньо фактичних даних для висновку про наявність в діях чи
бездіяльності особи вини у вчиненні правопорушення, наявності всіх
достатніх даних для заповнення та складання протоколу, а моментом
виявлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення є момент,
коли особа, уповноважена на складання протоколу, здобула можливість за
участі особи, яка вчинила адміністративне правопорушення здійснити дії,
визначені частинами 2-4 статті 256 КУпАП, в тому числі щодо надання
пояснень.
Враховуючи вище викладене, зазначимо, що невід‘ємним елементом
удосконалення антикорупційного законодавства є реформування правової
бази діяльності правоохоронних органів з урахуванням європейських і
євроатлантичних критеріїв, приведення адміністративного та кримінального
законодавства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Ради Європи,
визначення оптимальної структури та штатної чисельності правоохоронних
органів, виходячи з нагальних потреб національної антикорупційної політики
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та економічних можливостей держави, усунення частого дублювання
функцій різними органами, підвищення рівня професіоналізму та
відповідальності в усіх ланках правоохоронного сектору, подальше
впровадження демократичних світових стандартів у повсякденну та
службову діяльність.
Особливого значення, на шляху покращення ефективності запобігання
та протидії корупції, має забезпечення дієвого контролю з боку
громадськості за діяльністю правоохоронних органів та органів державної
влади у даній сфері.
На наше переконання, одним із найбільш важливих кроків є
систематизація законодавства щодо питання протидії корупції, усунення усіх
розбіжностей. Крім того, не менш важливим кроком є прийняття заходів
щодо виявлення та запобігання умовам, які сприяють поширенню
корупційних проявів. Враховуючи зазначене, ми переконані у необхідності
редагування ст. 22 КУпАП, а саме, внесення такого словосполучення – «крім
випадків вчинення особою правопорушення, пов‘язаного з корупцією». Крім
того, враховуючи проблематику недостатності часу для вказаних дій,
вважаємо за необхідне внести зміни до частини другої статті 254 КУпАП, а
саме щодо збільшення часу складання протоколу після виявлення
правопорушення.
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ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ
Сім'я утворюється внаслідок укладення між чоловіком і жінкою
спеціальної угоди, яка називається шлюбним договором або просто шлюбом.
В статті 51 Конституції України сказано , що шлюб ґрунтується на
вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя який має рівні права і
обов‘язки у родині. Для кожної пари , яка бажає зареєструвати шлюб, є
однакові умови укладання союзу. Сімейним кодексом України встановлено,
що шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі
державної реєстрації актів цивільного стану. Тож відповідно до Кодексу
обов‘язковою умовою вступу в шлюб є взаємна вільна згода жінки та
чоловіка на реєстрацію шлюбу, тобто шлюб має бути добровільним, а також
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досягнення особами шлюбного віку 18 років (для жінки в окремих випадках
- 17 років).
Також є перешкоди для укладення шлюбу: перебування в іншому
шлюбі; наявність між особами, які бажають зареєструвати шлюб, родинних
зв‘язків; приховання тяжкої хвороби, небезпечної для другого з подружжя,
такі умови можуть бути підставою для визнання шлюбу недійсним.
Важливо знати що шлюб реєструється після збігання одного місяця від дня
подання особами заяви про його реєстрацію. Деякі випадки дозволяють
реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. У разі вагітності нареченої,
народження нею дитини, шлюб реєструється у день подання відповідної
заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного
місяця.
Статтею 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану» передбачено, що державна реєстрація шлюбу проводиться у
присутності нареченої та нареченого з пред‘явленням для посвідчення їх
особи і віку паспортів або паспортних документів. Повторний шлюб
реєструється органом державної реєстрації актів цивільного стану за умови
пред‘явлення особами, які раніше перебували в шлюбі, документів, що
підтверджують
припинення
попереднього
шлюбу.
Враховуючи
вищенаведене, при поданні заяви особи, які бажають зареєструвати шлюб,
повинні пред‘явити паспорти чи паспортні документи, а також документи,
що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу
недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання
шлюбу, при визнання шлюбу недійсним, свідоцтво про смерть одного з
подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про
визнання шлюбу недійсним тощо).
Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто
подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної
реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій
засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження
представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.
При погодженні на державну реєстрацію шлюбу із засудженим особа
(254к/96 ВР) заповнює отриману заяву в тій частині, що стосується її, у
відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням
установи виконання покарань. Відділ державної реєстрації актів цивільного
стану, що отримав заяву про державну реєстрацію шлюбу, призначає дату та
час державної реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє наречених, а
також адміністрацію установи виконання покарань, де утримується
засуджена особа, яка бажає зареєструвати шлюб. Державна реєстрація
шлюбу проводиться у присутності нареченого та нареченої у приміщенні,
визначеному адміністрацією установи виконання покарань. Наречені мають
право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або
надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого
прізвища прізвище нареченого (нареченої). Документом, що засвідчує
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державну реєстрацію шлюбу, є свідоцтво про шлюб, яке видається відділом
державної реєстрації актів цивільного стану після державної реєстрації
шлюбу. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення
стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів
подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.
Таким чином, тепер ми знаємо все про укладання та послідовність
шлюбу. Те які документи обов‘язково мають бути у подружжя на час
укладання шлюбу, та умови при яких не можна укладати шлюб.
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Сьогодні кожен з нас зіштовхується з трудовим правом, адже це одна з
основ сучасного суспільства, яка бере свій початок ще з давніх років. Людей
завжди пов‘язували між собою трудові відносини, тому їх врегулювання було
необхідним. Україна закріпила основні засади функціонування української
держави, права, свободи та обов‘язки громадян у Конституції. Саме в ній
відображаються загальногалузеві принципи трудового права та основні низки
найважливіших його інститутів, які має знати кожен громадянин нашої
держави.
Перш за все, слід зазначити, що дослідженням принципів трудового
права займались такі науковці як В. В. Єрьоменко, О. В. Старчук, А. М.
Колодій, Р. І. Кондратьєв, О. Я. Лаврів, Л. С. Явич, О. Ф. Скакун, П. М.
Рабінович, І. п. Жигалкін, К. П. Уржинський, О. О. Войтенко та інші.
Своєрідність трудового права відбиває система його принципів, тобто
основних засад. Вони відображають його сутність й спрямованість. Отже,
принципи галузі права – це закріплені у нормах трудового законодавства
основні керівні положення, що визначають її сутність й головні напрямки
політики держави в галузі правового регулювання суспільних відносин,
пов‘язаних із застосуванням та організацією праці людей [5, с. 36].
У сучасних умовах розвитку, формулювання основних принципів
трудового права зумовлюється змістом Конституції України, Кодексом
законів про працю (КЗпП) і міжнародно-правовими актами, ратифікованими
Україною [3]. Конкретні норми трудового права з питань регулювання
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суспільних трудових відносин основуються на конституційних нормах про
те, що усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах, що кожна людина
має право на вільний розвиток своєї особистості, що всі громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Конституційні принципи трудового права – це система конституційних
засад та положень щодо правового регулювання з питань праці. Прикладом
можуть бути принципи демократичної, соціальної, правової держави,
принцип верховенства права, пріоритетності прав та свобод людини та інші,
які ми зараз розглянемо [5, с. 36-37].
Принцип верховенства права є основоположним і зазначає, що жодна
людина не може бути вище закону. Ніхто не може бути покараний державою,
крім як за порушення закону і лише в установленому законом порядку.
Для трудового права є обов‘язковою та беззаперечною норма
Конституції, закріплена в статті 43, про те, що кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає
або на яку вільно погоджується, де акцентується увага на вільному
волевиявленні. Використання примусової праці забороняється. Саме у цьому
відбивається принцип свободи праці та ефективності права на неї [2].
Важливим також є те, що кожен має право на належні, безпечні й
здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а
право на своєчасне одержання винагороди за працю охороняється законом.
До того ж, в статті 45 Конституції зазначено, що кожен, хто працює, має
право на відпочинок, що є принципом забезпечення охорони праці й здоров‘я
працівників та що підтверджує ефективність права на відпочинок.
Стабільність трудових відносин визначена статтею 43 Конституції
України, в якій зазначено, що громадянам гарантується захист від
незаконного звільнення.
Принцип визначеності трудової функції означає, що трудова діяльність
людини має відповідати її індивідуальним якостям. Залежно від
інтелектуальних й фізичних можливостей людина може оволодіти
декількома професіями, мати різний ступінь кваліфікації [1, с. 103].
Принцип єдності й диференціації умов праці передбачає одночасно
встановлення однакових умов праці для всіх найманих працівників та певну
диференціацію для окремих категорій працівників за певних обставин,
наприклад для неповнолітніх, інвалідів, жінок тощо.
Не менш важливим є принцип свободи об'єднання й активної участі
трудящих у встановленні умов праці та захисті своїх інтересів. Тобто, як
зазначено в статтях 36 та 44 Конституції, громадяни мають право на участь у
професійних спілках та на страйк з метою захисту своїх трудових,
економічних й соціальних прав та інтересів. Ніхто не може бути примушений
до участі або до неучасті у страйку, або до вступу в будь-яке об'єднання
громадян, чим зображується й принцип ефективності права на страйк та на
об‘єднання у професійні спілки [2].
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У принципах трудового права концентруються погляди законодавця на
основні пріоритети розвитку українського суспільства, зокрема у сфері
відносин праці [4, с. 36].
Отже, щоб якісно виконувати свою роботу й реалізовувати себе у певній
сфері, кожен роботодавець та працівник повинен знати свої права та
обов'язки й пам'ятати принципи трудового права, які є фундаментом
успішної кар'єри, розвитку сучасного суспільства та посилення значущості
держави на світовій арені.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Бюджетна система є однією з основних ланок економіки країни, яка
регулює відносини мобілізації, розподілу та використання бюджетних
коштів. Проблема правового регулювання відносин пов‘язаних з
розподілом, використанням бюджетних набуває все більшого розголосу та
актуальності. В процесі формування бюджетних коштів розподілу витрат
виникають правопорушення пов'язані з неправомірним використанням
коштів, використання службового становища для шахрайства з
фінансовими ресурсами а також використання бюджетних коштів не за
призначенням, порушення бюджетного законодавства контролюючими
органами. Досить гостро постало питання застосування санкцій за
бюджетні правопорушення, дане питання на сьогоднішній день відносять
до проблемних. Це пояснюється тим, що існує багато нормативних актів,
що регулюють питання юридичної відповідальності. Майже кожен день
змінюються правовідносини та порядок їх регулювання.
Проблеми розвитку бюджетного права, бюджетного законодавства,
особливості застосування заходів юридичної відповідальності в бюджетній
сфері, поняття бюджетного правопорушення досліджували такі вчені, як:
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Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха, Л. М. Касьяненко, І.А. Сікорська. Н.Я.
Якимчук та інші.
В юридичній літературі під поняттям правопорушення розуміють
суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне (протиправне) винне
діяння (дію чи бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє
юридичну відповідальність [1].
Згідно Бюджетного кодексу за правопорушення в бюджетній сфері
застосовуються адміністративні, кримінальні та дисциплінарні стягнення.
Бюджетний кодекс України дає визначення бюджетному правопорушенню.
Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником
бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативноправовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення
змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету (ст. 116
Бюджетного кодексу України) [2].
Ознаки правопорушень є чітко сформовані та випливають із
визначення правопорушення:
1)
протиправність - правопорушення суперечить нормам права,
чиниться всупереч нормам права, являє собою порушення заборон,
зазначених у законах і підзаконних актах, невиконання обов‘язків, що
випливають із нормативно- правового акту;
2)
суспільна небезпека або суспільна шкідливість. Суспільна
небезпека (злочин) та суспільна шкідливість (проступок) - основна ознака,
що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної. Шкідливість
характеризується двома аспектами: юридичний - порушення суб‘єктивних
прав та обов‘язків або перешкода їх виконанню; матеріальний - заподіяння
учаснику правовідносин матеріальних або моральних збитків;
3)
правопорушення вчиняється у формі дії чи бездіяльності.
Думки, наміри, переконання, які зовні не виявилися, не визнаються чинним
законодавством об‘єктом переслідування;
4)
правопорушення має свідомо вольовий характер (вчиняється
деліктоздатною осудною особою). Момент вчинення правопорушення
залежить від волі і свідомості учасників, перебуває під контролем їх волі і
свідомості, здійснюється ними усвідомлено і добровільно. Відсутність
незалежної волі є юридичною умовою, за якою діяння не визнається
правопорушенням, навіть і якщо воно мало шкідливі наслідки.
Правопорушенням визнають лише неправомочне діяння деліктоздатної
особи;
5)
вина. Правопорушенням визнається лише винне діяння, тобто
дія, яка виказує негативне внутрішнє ставлення правопорушника до
інтересів людей, завдає своєю дією (чи бездіяльністю) збитки суспільству і
державі, містить вину. Вина - це психічне ставлення особи до свого діяння і
його наслідків [1].
Бюджетне правопорушення хоча і з деякою специфікою, але має усі
перераховані ознаки правопорушення. Бюджетне правопорушення - це
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окремий випадок правопорушення, що реалізується тільки у бюджетнїй
сфері [2].
Отже, бюджетне правопорушення характеризується низкою ознак:
суспільна шкідливість проявляється в тому, що правопорушення завжди
пов'язане з посяганнями на пріоритети і цінності людського суспільства,
зачіпає особисті і суспільні інтереси; правопорушення є винним діянням.
Тобто, це психічне відношення особи до власного поводження і його
результатів, у якому виражене негативне чи легковажне відношення до
права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших осіб;
наявність шкоди є необхідною соціальною ознакою всякого
правопорушення, що обумовлює всі правопорушення як суспільно
небезпечні діяння; важливою юридичною ознакою бюджетного
правопорушення є його протиправність.
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ШЛЮБНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Шлюб є складним соціальним явищем. У науковій літературі термін
шлюб традиційно визначають як: рівноправний, вільний та як правило,
довічний союз чоловіка та жінки, що укладається з дотриманням умов та
порядку, які передбачені законом та спрямовані на створення сім‘ї і який
породжує у них особисті та майнові подружні права та обов‘язки. Створення
нової сім‘ї породжує в подружжя обсяг певних обов‘язків і взаємних прав,
що передбаченні Сімейним кодексом України та іншими нормативноправовими актами, а також шлюбним договором.
Законодавче визначення шлюбу представлене у Сімейному кодексі
України № 2947-III датоване від 10 січня 2002 року. У ст. 21 СК України
передбачає, що сімейний союз жінки та чоловіка можна назвати шлюбом у
разі реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану[1, с.109].
Шлюб являється конститутивним у разі реєстрації його в органі
державної реєстрації актів цивільного стану. Ця ознака встановлена для
забезпечення стабільності відносин подружжя. Лише після укладання шлюбу
виникають права та обов‘язки подружжя та шлюбне правовідношення, проте
без реєстрації шлюбу державою, правової категорії немає.
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Слід також зазначити, що в юридичному визначенні шлюбу:
- не має вказівки на наявність вільної згоди жінки і чоловіка (ст. 51
Конституції; ст. 24 СК України);
- не зазначено у визначенні принципу одношлюбності (ст. 25 СК);
- не зазначено, що подружжя мають рівні права та обов‘язки (ст. 51
Конституції України);
- не йдеться про правові наслідки шлюбу, оскільки, відповідно до
ст. 36 СК, шлюб є підставою для виникнення прав та обов‘язків
подружжя.
Як відомо, юридичні конструкції можна використовувати як спосіб
тлумачення правових норм. Взагалі кажучи, будь-яка юридична конструкція
повинна відображати лише елементи певного правового явища, які несуть в
собі правові якості. Закон, спрямований на регулювання соціальних відносин,
встановлює принципи шлюбу та регулює сімейні відносини з метою
зміцнення сім'ї, як соціального інституту, так і союзу конкретних осіб[2,
с.399].
Юридична конструкція шлюбу відображає елементи певного типу або
правового явища та відображає послідовність деяких елементів правових
явищ.
За шлюбним віком шлюб поділяють на:
–шлюб, укладений між особами, які досягли шлюбного віку –
вісімнадцяти років;
–шлюб, укладений між особами, які не досягли шлюбного віку.
За ознакою спільного проживання:
–шлюб, у якому подружжя проживають спільно, хоча варто звернути
увагу на ч. 2 ст. 3 СК України, яка зазначає, що подружжя вважається сім‘єю
і тоді, коли дружина та чоловік у зв‘язку з навчанням, роботою, лікуванням,
необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не
проживають спільно;
–окреме проживання подружжя у зв‘язку з фактичним припиненням
шлюбних відносин (ч. 6 ст. 57 СК України);
–конструкція
«режим
окремого
проживання
подружжя»
–
встановлюється для подружжя у разі неможливості чи небажанні дружини і
(або) чоловіка проживати спільно (ст. 119 СК України)[3, с.45].
Отже, для досягнення точності і визначеності законів та законодавства в
цілому законодавець використовує юридичні конструкції. Їхній зміст
розраховується за допомогою логічного аналізу відповідних законодавчих
норм.
Сучасне суспільство винайшло і розробило нові типи шлюбу. Але
вирішувати лише самим, яку
форму шлюбу вважати правильною.
Найголовніше - бути щасливим, але щоб це щастя не руйнувало нашу
планету. Глобальні зміни суспільних відносин мають серйозний вплив на
сім‘ю, її кількісний склад, структуру і функціонування. В Україні зріс
показник розлучень, повторних шлюбів, спостерігається збільшення
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конфліктів в межах сім‘ї, виховання дітей у нестандартному шлюбі. Це
сформувало уявлення про кризу шлюбу як соціального інституту, і
привернуло увагу до розвитку і вдосконалення національного сімейного
права.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
Термін дискурс почав використовуватися із запровадженням
структурної лінгвістики в середині минулого століття для дослідження
переважно усного діалогічного мовлення, коли мовознавці особливо
цікавились усним мовленням, яке раніше не було досить дослідженим [8, с.
298]. Дискурс вивчається в широкому розумінні як усна мовленнєва дія, як
складне комунікативне явище, що включає як соціальний контекст (дає
уявлення про учасників спілкування та їх характеристики), так і процеси
формування та сприйняття повідомлення.
Дискурс має інтерактивний характер, він містить взаємодію, діалог,
оскільки дискурс – це певне соціолінгвістичне утворення, яке продукується
адресантом та адресатом у конкретних комунікативних, прагматичних та
соціальних умовах, ситуаціях [1, с. 68]. Узгодженість дискурсу виявляється в
дискурсивній наступності і визначається конкретними закономірностями,
правилами, що лежать в основі формування складних комунікативних
одиниць мови. Метакомунікативна самоорганізація (цілісність) дискурсу
виявляється в безперервному семантичному переплетенні його компонентів і
складається з декількох семантико-структурних складових, які визнаються в
результаті сприйняття дискурсивної події як комплексу [2, c. 14].
Дискурс – це соціально обумовлений процес генерації, об'єктивації та
перекладу у сукупності властивих їм текстів соціально значущих форм, що
відображають характеристики відтвореної свідомості. На думку дослідників,
дискурс як комунікативно-когнітивний феномен визначає спосіб і характер
представлення та функціонування інформації, а також характер і
номенклатуру відтворюваних значущих форм, тобто організованих та
ціннісно-орієнтованих сукупностей значень, звернених у своєму існуванні до
соціальної практики, пам‘яті (традиції) та уяви [4, с. 26].
Однак дискурс є екстравертивною фігурою спілкування, на відміну від
окремого тексту, який є інтровертивною фігурою спілкування, тобто набором
правил мовної та екстралінгвістичної організації змісту спілкування
представників певного мовно-культурного суспільства. Отже, дискурс – це
сукупність словесних форм практики організації та оформлення змісту
спілкування представників певного мовно-культурного суспільства [5, с. 34].
Основною властивістю дискурсу є регулярність співприсутності мовця і
слухача. Як слушно зауважують дослідники, це – мисленнєво-комунікативне
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утворення [7, с. 33-38], яке здійснюється особистостями. Вони приймають на
себе ті чи інші комунікативні ролі і, відповідно, обмінюються ними;
вибирають мовленнєві засоби, тактики й стратегії кооперативного або
некооперативного характеру. На думку Тарасової І.П., особистості
регулюють хід дискурса, ініціюють комунікативну подію, задають йому тему
і регістр спілкування (нейтральний, офіційний, дружній, фамільярний)[6,
с. 219]. Ці регулярні інтеракції розглядаються в сукупності як взаємодія
представників певних соціальних груп або всередині відокремленої області
суспільних відносин.
В.І. Карасик розглядає рекламний дискурс як вид інституційного
дискурсу, причому він його поділяє на два основних типи: персональний
(особистісно-орієнтований) та інституційний [3, с. 55]. У першому випадку
мовець виступає як особистість у всьому багатстві свого внутрішнього світу,
у другому випадку − як представник певного соціального інституту.
Інституційний дискурс являє собою спілкування в заданих рамках статуснорольових відносин [3, с. 58]. Саме шаблонність спілкування принципово
відрізняє інституційний дискурс від персонального. Інституційний дискурс
виділяється на підставі двох системотвірних ознак: мети та учасників
спілкування.
Мета рекламного повідомлення не тільки привернути увагу аудиторії, а
й спонукати деяку її частину − бажано найбільшу − до дії. Основними
учасниками інституційного дискурсу є представники інституту (агенти) і
люди, які звертаються до них (клієнти), наприклад, відправник реклами і
споживач. Відповідно, рекламний дискурс є «прагматичним дискурсом» на
тій підставі, що в ньому актуалізуються певні комунікативні стратегії.
Рекламний дискурс передає інформацію для досягнення комунікатором
певних цілей, тобто являє собою мовну дію, за допомогою якої комунікатор і
реципієнт вступають у певні соціальні відносини. У теорії мовних актів
виробництво висловлювання (у нашому випадку створення рекламного
тексту) вважається дією, мета якої надати вплив на реципієнта з тим, щоб
спонукати його зробити ту чи іншу дію (в нашому випадку придбати
рекламований товар). Людина в нормі має здатність в тій чи іншій мірі, якщо
й не протистояти мовному впливу, то, у всякому разі, контролювати його.
Теорія мовного впливу як раз і досліджує можливості використання мовних
здібностей людини для подолання цього контролю. Для цього в теорії мовної
дії певна увага приділяється мовному маніпулюванню, під яким ми
розуміємо використання особливостей мови і принципів її вживання з метою
прихованого (неусвідомленого) впливу на адресата в потрібному для
комунікатора напрямку. Мовне маніпулювання в рекламі є її основною і
невід'ємною характеристикою.
Маніпулятивні технології являють собою соціальний ретельно
продуманий засіб впливу на аудиторію з метою нав'язування їй певних ідей
та думок і спонукання до певних дій. У рекламній комунікації маніпуляція
спрямована на нав'язування реципієнту певної споживчої поведінки,
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кінцевою метою якої є набуття рекламованого товару. Завдяки
маніпулятивним технологіям у реципієнта створюється певний образ
пропонованої інформації, що неминуче призводить до формування у нього
оцінного ставлення до сприйнятої інформації. Оціночний сенс являє собою
позитивне чи негативне ставлення реципієнта до рекламованого об'єкту
дійсності. У рекламній комунікації комунікатору необхідно домагатися саме
позитивного оцінювання реципієнтом пропонованого до продажу товару, що
створить у нього ілюзію самостійно прийнятого рішення щодо його
придбання.
Маніпулятивні технології, використовувані в рекламній комунікації,
різноманітні і керують процесом сприйняття інформації, контролюючи
імпліцитно поведінку реципієнта. Кожна маніпулятивна технологія являє
собою певний спосіб пред‘явлення тієї чи іншої рекламної інформації.
Іншими словами комунікатор обирає певну стратегію. Він може трохи
прикрасити інформацію, не повідомити реципієнту якісь деталі, які, на його
думку, можуть створити в мисленні реципієнта негативну оцінку
рекламованого виробу, використовувати в своїх інтересах некоректні
твердження тощо.
Маніпулятивний рекламний текст є виразним, образним і емоційним.
Крім того, йому притаманна велика асоціативна сила і смислова
багатоплановість. Обираючи ту чи іншу стратегію пред‘явлення рекламної
інформації, комунікатор ретельно підходить до відбору мовних засобів
різних мовних рівнів, які виявляються найбільш ефективними при реалізації
продуманої маніпулятивної тактики.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТРИВОЖНОСТІ В
СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Безпосереднє ситуативне переживання в особистістю життєвих явищ та
внутрішніх станів виражається в емоціях. Їх зумовлюють актуальні потреби,
можливості людини та ситуації її життєдіяльності. У свідомості людини вони
породжують ситуативні переживання. Отже, емоції – це специфічна форма
взаємодії людини з навколишнім світом, з середовищем, спрямована на
пізнання світу та свого місця в ньому через саму себе [2, с.49].
Спектр емоцій людини характеризує її індивідуальність. Настанова на
певні комплекси переживань виявляє її спрямованість. Кожній людині
притаманна індивідуальна форма прояву емоції. З-поміж них: хвилювання,
тривожність, страх [1, с.383].
Одним з перших, хто ввів вчення про тривожність як особистісний
феномен у наукову психологію, був відомий психолог і психіатр Г.С.
Саллівен. На його думку, напруження викликається незадоволенням потреб,
які призводять до порушення біологічної рівноваги, а також порушення між
особистісної надійності, яке і породжує тривожність. Тривожність виникає
від втрати емпатійного зв‘язку зі значущою, більш старшою людиною. А
страх виявляється тоді, коли задоволення загальних потреб відкладається до
тих пір, поки вони набудуть виключної сили. Тривожність не пов‘язана ні з
якими органами. У ній немає нічого специфічного, конкретного, щоби
дозволило її виділити і, проявляючи певну активність, звільнитись від неї.
Основне
джерело
тривожності
–несхвалення
значущих
людей.
―Функціональна активність ―Я системи‖ перш за все спрямована на
подолання або ослаблення напруження при тривожності‖. Тому потреба у
безпеці або свободі від тривоги з самого початку відрізняється від усіх інших
потреб. Якщо з самого початку буде створено почуття міжособистісної
надійності, то воно не дозволить розвинутись тривожності. Отже, по-перше,
тривожність породжується міжособистісними стосунками, а по-друге,
потреба в уникненні або в усуненні тривожності по суті дорівнює потребі в
міжособистісній надійності і безпеці. Тривожність супроводжує людину там,
де вона контактує з іншими людьми, вона є основним джерелом психічної
енергії.
Отже, під тривожністю розуміють і гіпотетичну ―проміжну змінну‖ і
тимчасовий психічний стан, який виникає під впливом стресових факторів, і
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фрустрацію соціальних потреб, і властивість особистості, яка дається через
опис внутрішніх факторів і зовнішніх характеристик, і мотиваційний
конфлікт. З іншого боку, між дослідниками існує згода з приводу основних
моментів, які дозволяють окреслити деякі ―загальні контури‖ тривожності
(розгляд її у спів відношенні ―стан-властивість‖, розуміння функцій стану
тривоги, стійкої тривожності) і виділення тривожного типу особистості [6].
Тривожність – психічний стан емоційної напруги, настороженості,
хвилювання, душевного дискомфорту, підвищеної вразливості при
ускладненнях, загостреного почуття провини і недооцінювання себе у
ситуаціях очікування, невизначеності або передчуття неясної загрози
значущій рівновазі особистості. У психології описані емоційні симптоми
тривожного розладу: постійне відчуття небезпеки, страху, проблеми з
концентрацією уваги, неспокій, нетерплячість, очікування гіршого,
дратівливість, пошук ознак небезпеки, спустошення, приголомшення [7].
Стан тривоги знайомий практично всім. Воно виникає в різних життєвих
ситуаціях і супроводжується різко негативними емоціями, з якими може
впоратись далеко не кожен. Тривожні стани – це патологічна схильність
людини до постійного переживання. Вони можуть бути пов‘язані з
очікуванням негативу, змін в звичному середовищі або іншими факторами
[4].
В такому стані люди не можуть сконцентруватися на повсякденних
справах. У психологічній літературі розрізняють тривожність як емоційний
стан і як стійку властивість. Цю відмінність зафіксовано відповідно в
поняттях «тривога» і «тривожність». Якщо тривога–це епізодичні прояви
неспокою, хвилювання людини, то тривожність є стійким станом.
Аналіз питання тривожності в науковій літературі виявив, що це поняття
тривалий період не розроблялося і з‘явилося лише у ХІХ столітті в працях
видатного австрійського психолога і невролога Зигмунда Фрейда. Класичною
роботою Фрейда з проблеми тривожності є його книга «Гальмування.
Симптом. Тривожність» (1926). З. Фрейд визначав тривожність як неприємне
емоційне переживання, що є сигналом небезпеки. Зміст тривожності–
відчуття невизначеності, невпевненості та безпорадності. З. Фрейд визнавав
необхідність розмежування страху і тривожності, вважаючи, що страх – це
реакція на конкретну небезпеку, тоді як тривожність – реакція на небезпеку,
невідому і невизначену. З. Фрейд схарактеризував тривожність трьома
основними ознаками, зокрема: специфічним відчуттям неприємного;
відповідними соматичними реакціями(насамперед посиленим серцебиттям);
усвідомленням цього переживання. Спочатку З. Фрейд допускав також
існування несвідомої тривожності, проте потім дійшов до висновку, що цей
стан переживається свідомо і супроводжується зростанням вміння
справлятися з небезпекою (за допомогою боротьби або втечі) [5].
На думку А.М Прихожан, тривожність – це емоційно особистісне
утворення, яке має когнітивний, емоційний і операціональний аспекти.
Згідно з її точкою зору певний рівень тривожності в нормі властивий всім
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людям і є необхідним для оптимального пристосування людини до дійсності.
Наявність тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в
особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, діяльності,
спілкуванню. Тривожність як стійке утворення обумовлена незадоволенням
провідних соціо генних потреб, перш за все потреб Я.
У працях К. Роджерса тривожність розглядається як деяка емоційна
реакція на внтурішньо особистісне протиріччя, на конфлікт між Я-реальним
та Я-ідеальним. Тривожність – це стан, що переживається людиною як
скованість, напруженість, причину якого вона усвідомити не може.
Тривожність при такому підході позбавлена статусу особливого,
самостійного психологічного утворення і є, посуті, лише функцією
конфлікту.
Отже, в даний час виділяються в основному два типи джерел стійкої
тривожності: 1) довготривала зовнішня стресова ситуація, яка виникла в
результаті частого переживання стану тривоги (Ю. Ханін, Ч. Спілбергер);2)
внутрішні – психологічні і/або психофізіологічні – причини.
Як ще одне – екстремальне – зовнішнє джерело тривожності в літературі
виділяється посттравматичний стрес. Загальна тривожність є одним з
центральних компонентів ―посттравматичного синдрому‖ у дорослих. Багато
досліджень присвячено тривожності, яка виникла в результаті таких
травматичних факторів, як аварії, природні катастрофи, перебування у
клініці, хірургічні операції, розлучення батьків. Особливу групу робіт
складає вивчення тривожності дітей – жертв жорстокого поводження,
сімейного насилля. Всі наявні в науці і практиці факти переконливо свідчать,
що у випадку стійкої тривожності вплив стресу, в тому числі і
травматичного, виявляється опосередковано особистісними чинниками.
Отже, мова повинна йти про єдине явище (тривожність), яке має як зовнішні,
так і внутрішні джерела [6].
З метою виявлення рівня сформованості особистісної тривожності зпоміж студентів закладу вищої освіти нами було проведено опитування
майбутніх фахівців спеціальності ―Облік і оподаткування‖, ―Соціальне
забезпечення‖ (всього 63 чоловік). Опитування проводилося в лютому 2021р.
на базі ВТЕІ КНТЕУ з використанням методики Спілбергера.
За нашими даними низький рівень тривожності виявлено у 6 чоловік
(9,5%); середній у 22 чоловік (34,9%); високий у 35 чоловік (55,5%).
Таким чином, можна зробити попередні висновки про необхідність
корекційної роботи з-поміж тих майбутніх фахівців, у яких виявлено
показники високого рівня тривожності. При цьому передовсім необхідно
усвідомити, що негативні почуття – страх, тривога, невпевненість у собі – це
продукт нашого мислення, а не якийсь зовнішні фактори. Тому для
підвищення емоційної стійкості варто опанувати техніками адекватно
реагування на різні чинники.
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SEMANTICS, STRUCTURE AND PRAGMATICS OF NEW SLANGS
IN FACEBOOK
The processes of social development, the media expansion and general trends
of globalization have led to radically new ways of communication. Consequently,
virtual communities are dominating over face-to-face communication, with social
networks becoming the optimal domain for making friends, expressing feelings
and emotions as well as exchanging information. As a result the Internet slang has
developed into a tool for communication for all age groups regardless of their
social, religious, national, ethnical, or professional identity.
The ―language of the Internet‖ has been widely researched within the
contemporary community. Consequently, the vast majority of scholars recognize
the existence of the concept of "Internet slang" as a holistic phenomenon, despite
the heterogeneity of its linguistic and communicative nature. There are many
definitions of this phenomenon, which are reflected in the works of many wellknown linguists O. Espersen, E. Partridge, S. Robertson, I. Halperin, V.
Vinogradov, I. Korunets and others [4]. Each of them approaches the
understanding of this concept in their own way. Thus, I.Halperin generally
believes, that such a phenomenon as ―slang‖ does not exist. V.Elistratov
characterizes it as "the latest language barbarism". V. Khomyakov considers slang
as a lexical-phraseological layer of common language [3, p. 255].
The term "slang" means a type of speech used by a separate relatively stable
social group [4] (which includes social networks users), united by common
interests.
This paper is aimed at showing the research results of Facebook and several
platforms, where communicative acts are carried out, including commentaries,
―wall-posts‖ and direct-mail, in order to study the current verbal trends and
features of Internet communication. The analysis of one hundred language units
proves that the key feature of Internet language is its tendency to agrammatism, i.e.
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deviation from the syntactic and punctuation rules of literary language by the i-text
author. An excessive number of unnecessary punctuation marks are caused by the
lack of direct contact and the impossibility or reluctance to use non-verbal means.
For example: "why ???? 777, wow !!!!!!!" [1].
It has also been obvious that the scope of Facebook messages is less than 140
symbols. Simple elliptical (often exclamatory) sentences are most often used in
communication, which makes the information exchange process dynamic and
helps imitate a sense of real face-to-face conversation.
Furthermore, there are various graphic and lexical abbreviations, numerous
cases when letter combinations are replaced with numbers, which make it a
distinctive feature of Internet language. Moreover, speed message typing makes
the usage of long words in social networks inconvenient and irrelevant.
Consequently, users tend to prefer abbreviations, trying to keep the content and
speed in balance. For example: "2day I'm going 2 visit my bestie, HB2U my dear
!!".
The lexical level of users‘ comments has also exceptional qualities, such as
the use of emotional exclamations, repetitions, sound imitation, emoticons, etc.
One more distinctive feature is a large number of neologisms - indicators afor a
word-forming nest. For example: "twitterazzi, tweetstealer, followorthy,
facebooktivist" [1].
There can be distinguished certain spelling and grammatical features of
Internet slag:
 rhetorical and divisive questions are used to express personal attitudes and
give more expressiveness: “we just can't afford it. Am I right ??”;
 pauses-hesitations: "Um, er, erm";
 exclamations: "Ugh, euugh, yikes, yipes"; [2]
At the phono-graphical level they can be emphasized by punctuation marks
(exclamation marks and signs, questions, dots) or the series of exclamatory
sentences. For example: “OMG !!! Really? !!! Are you pregnant ??? !!!”.
Imputable to the impossibility of using extralingual means (voice, timbre,
key), capital letters are used to indicate accents in words and sentences ("it's
Right") or to enhance emotionality and expressiveness ("NOOO!"). For the same
purpose – replication – the repetition of the same letter at the end of the word
several times is frequently used ("Yessss, hushhhh").
In addition, to express feelings, emotions and mental state or visualization of
the text communicators use emoticons, mathematical symbols, punctuation. All of
these are targeted at properly conveying one‘s opinion and emotions seen as the
main goal of ―online communication‖.
Therefore, the main characteristics of social networks language can be
considered as the implementation of its tendency to colloquialism. The main
features of Internet language are spontaneity, informality, dialogue, situational
attachment, the tendency to brevity and expressiveness and, consequently, the use
of informal communicative elements. It can be argued, that Internet
communication is the linguistic genre, which has a certain theme, goals of
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conversational and stylistic features. The expression of oral speech through writing
is manifested at all levels of its structural organization: phono-graphical, linguistic,
lexical, syntactic etc. Accordingly, the social networks create a new way of
communication, which rapidly evolves and attracts a larger audience of social
network.
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DEFINITION OF PRAGMATIC ADAPTATION
Everyone will agree that translation is challenging. Definitions and
understanding of translating itself has become more varied and more complex. It is
obvious that it is a purposeful activity.
Human actions are carried out by ‗agents‘, individuals playing roles. When
playing the role of senders in communication, people have communicative
purposes that they try to put into practice by means of texts.
Communicative purposes are aimed at other people who are playing the role
of receivers. Communication takes place through a medium. In translation, senders
and receivers belong to different cultural groups in which they speak different
languages. Senders and receivers thus need help from intermediary between them.
At the same time successful communication demands following the principle of
relevance consistently. Indeed, there exist certain methods through which the
interpreter can guide his recipient to the appropriate way in which the recipient can
properly comprehend the text concerned. And here we can speak of intentional
changes that every competent translator makes. The term used to describe the
process is pragmatic adaptation.
Here some theoretical issues should be dealt with. More specifically, what is
the definition for pragmatic adaptation? What are the types of pragmatic
adaptation?
Neubert uses the term to mean ―the adaptation of the translated work to the
needs of the target language audience‖.
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In one of his articles V.N. Komissarov refers to pragmatic adaptation as the
necessity of providing additional information in the target text to compensate for
the lack of some knowledge shared by the receptors of the source text.
In 1994 a Latvian linguist Ieva Zauberga suggested that pragmatic adaptation
means rewriting the source text according to the target culture situation ―to achieve
an adequate response of the readership‖.
Sometimes the term adaptation is used to refer to a text as a whole. This kind
of an adaptation is obtained when a source text is modified (and possibly
translated) for certain purposes. Van Coillie uses the term to refer to such
translations that have been modified so much that they cannot be called mere
translations. An example of an adaptation of this kind could be a simplified and
shortened version of a classic novel for foreign-language learners.
Vehmas-Lehto provides two definitions. She says that pragmatic adaptation
refers to modifying those source text elements ―which, translated as such, would
not work well in the target language‖ to make them meet the needs of the new
cultural and linguistic environment. it ties pragmatic adaptation to translation and
supposes a new cultural and linguistic environment even though pragmatic
adaptations may have to be made even if the cultural and the linguistic
environment remain the same. It is also so that something that works in one target
text does not necessarily work in another target text even if the target language was
the same in both cases. The second one suggests that the term can also be thought
to refer to changes of informative meaning of a certain target text element due to
situational factors (e.g. a different audience). This definition has two advantages:
Firstly, it is general enough since it talks about ―situational factors‖ and thus
includes all the extratextual factors, and secondly, it does not tie pragmatic
adaptation to translation.
By combining these definitions is can be suggested that pragmatic adaptation
refers to the modification of the content or form of the source text in order to
produce a target text that conforms to the needs of the new communicative
situation. This communicative situation involves extratextual factors, such as a
different place and time, different participants – a different sender with a different
motive and intention and a different audience with different culture, world
knowledge, language etc. – and a target text that is transmitted through a different
medium and has a different function.
It is clear that pragmatic adaptation and translation often go hand in hand.
Adaptation tends to be such an important part of translation that Nord wanted it to
be included into the concept of translation so that people would understand its
central role. The main reason why pragmatic adaptation and translation are so
closely related is the close relationship between culture and language. Culture in
the context of translation is to be regarded a broad concept including ―history,
politics, ideology, customs and tradition, involving political tradition, mentality
and social values pertaining to a particular people‖. Komissarov stated that
pragmatic adaptation has often to do with culture while translation has mostly to do
with language. It is, however, sometimes difficult to distinguish between culture
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and language, that is why Komissarov says that translation from one language into
another is always translation from culture to culture.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ БАГАТОЗНАЧНОЇ ЛЕКСИКИ В НАУКОВОТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ
Теоретичне обґрунтування транслятології як науки містить різнополярні
погляди щодо фундаментальних перекладознавчих понять і власне самої
природи перекладацької діяльності [2, c. 146].
Науково-технічні тексти характеризуються певними лексичними
одиницями, характерним тільки для цього жанру. Дана лексика, що включає
терміни, професіоналізми, техніцизми тощо, передається в мові перекладу за
допомогою різних прийомів, наприклад, буквальним перекладом або за
допомогою різних перекладацьких трансформацій. Трансформації є одним з
поширених прийомів, і для прийняття найбільш вірного рішення при
виконанні перекладу необхідно мати уявлення про найбільш частотні їх види
[1, с. 98].
Дослідник В. Н. Комісаров класифікує перекладацькі трансформації як
лексичні та граматичні. Проте в рамках дослідження термінології,
представляється доцільним аналізувати переклад термінів-латинізмів,
спираючись переважно на лексичні (квазі-неперекладні методи і
66

калькування),
а також лексико-граматичні трансформації (експлікація).
Саме їх застосування здається нам найбільш виправданим, оскільки переклад
багатозначних слів науково-технічного тексту є незалежним від контексту, і,
відповідно, не потребує перетворення структури речення, не вимагає
граматичних трансформацій. Аналізовані трансформації можуть також
включати транскрипцію і транслітерацію, калькування, описовий переклад
(експлікація) і перекладацький коментар [5, с. 54].
Транслітерація і транскрипція – це, так звані, квазі-перекладні методи
передачі латинізмів. Вони так називаються, тому що при використанні цих
прийомів акт перекладу замінюється актом запозичення звукових (при
транскрипції) або графічних (при транслітерації) форм слова разом із
значенням з вихідної мови при перекладі [3, с. 141].
Даний спосіб перекладу англійських термінів українською мовою
неможливо переоцінити. Кількість латинізмів сучасної термінології
англійської мови, що передаються українською мовою квазі-неперкладними
методами, дуже велика. До їх числа можна віднести, наприклад, такі терміни:
form – форма, formation – формація, function – функція, concept – концепт,
license – ліцензія, administration – адміністрація, і т.д.
Серед власне перекладних способів в окрему гілку виділяється
калькування, яке займає проміжне положення між повністю перекладними і
неперекладними способами передачі термінів-латинізмів. «Неперекладне»
калькування проявляється в збереженні незмінної внутрішньої форми слова.
Калькування передбачає існування двосторонніх міжмовних відповідностей
між елементарними лексичними одиницями, які і використовуються в якості
«будівельного матеріалу» для відтворення внутрішньої форми запозиченого
або перекладного терміну. Що стосується наукової термінології ми можемо
вважати калькування невід'ємним способом передачі спеціалізованої
лексики [4, с. 21].
У порівнянні з квазі-неперкладними методами транскрипції і
транслітерації, даний вид трансформацій найбільш запитуваний при
перекладі термінів-латинізмів. Як було виявлено, велика частина англійської
науково-технічної термінології має міждисциплінарну спрямованість і
вельми неоднозначна. Калькування є саме тим методом перекладу
іншомовної лексики, без якого не обійтися в роботі зі складними термінами.
Наприклад: capital amount – основна сума боргу, capital assets – необоротні
кошти, capital decay – повний занепад і т. д.
При перекладі багаточленних термінологічних словосполучень (3 і
більше) перед перекладачем постає проблема встановлення внутрішніх
смислових зв‘язків. Допомогти при перекладі багатокомпонентних
термінологічних словосполучень може і трансформація щодо їх редукування,
тобто послідовне виключення з них по одному компоненту, що має неміцні
структурно-семантичні відносини з іншими модифікаторами, зведення їх до
вихідних двухсловних сполучень [6].
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Наприклад, у багатокомпонентних словосполученнях marginal
productivity of labour, marginal productivity of capital можливе редукування
компонентів labour і capital відповідно, що дозволяє звести їх до двослівного
термінологічного
сполучення
marginal
productivity
–
гранична
продуктивність.
Розуміння відносин між модифікаторами і компонентами вихідної
структури в складі багатокомпонентних термінологічних словосполучень
може ґрунтуватися на виділенні трьох основних їх типів:
1) поширюючі елементи можуть ставитися до всього поєднання в цілому
– marginal social benefit, marginal rate of substitution;
2) елементи групуються навколо одного з компонентів поєднання –
головного або залежного – і конкретизують значення утвореної синтаксичної
групи industry demand for labour; managerial theories of the firm;
3) обидва компонента вихідного поєднання можуть мати свої
модифікатори Gauss principle of least constraint, total white blood cell count.
Розглядаючи проблему багатозначності при перекладі сучасних
науково-техінчних текстів, важливо відзначити динамічний характер
семантичних змін в мові, викликаних новими соціокультурними та
економічними реаліями. Виникнення багатозначності часто обумовлено
включенням загальновживаних лексичних одиниць в спеціалізовані
(професійні) концептосфери. І хоча професійна термінологія є однією з
найбільш стійких сфер мови, в зв'язку з безперервним науковим і
технологічним прогресом спостерігається розвиток нових значень і в самих
професійних лексиконах.
При цьому один і той самий термін може виявитися багатозначним
навіть всередині однієї терміно-системи, тобто може мати місце внутрішня
системна багатозначність мовних одиниць. Так, термін robot в результаті
розвитку комп‘ютерних технологій набув нового значення – a user who is
actually a programme (допоміжна програма-користувач). Така полісемічність
зникає лише в контексті вузькоспеціалізованих знань [6].
Інший приклад багатозначної лексики – термін Voltage follower –
1) повторювач напруги (напруга на виході дорівнює напрузі на вході); 2)
перетворювач імпедансу (має дуже великий вхідний опір і дуже маленький
вихідний, використовується для узгодження імпедансів передавача і
приймача).
Наступний рівень лексики технічного тексту – технічні неологізми. Це
слова, значення яких поки не зафіксовані в словниках, наприклад,
field – експлуатація, formulation – хімічний склад. В англійській мові технічні
неологізми з'являються безперервно, і словники не завжди встигають за цим
процесом.
Отже, основною складністю при перекладі науково-технічного тексту,
що містить велику кількість багатозначних слів, є вибір відповідного словаеквівалента. Перекладач безперервно зважує різні лексичні можливості,
синоніми і, спираючись на свої лінгвістичні знання і досвід, осмислення
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контексту і знання предмета (тематики перекладного текса), відбирає слово
(або кілька слів), яке може в повній мірі відтворити значення оригіналу.
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СВІТОСПРИЙНЯТТЯ (за матеріалами творів Мейв Бінчі)
Проблема контамінації вербального та візуального у художньому тексті
завжди була і залишається ключовою як для розуміння авторський інтенцій,
так і для прогнозування ймовірних реакцій читача на текстову дійсність.
Літературознавці намагаються визначити екфразис у «широкому» та
«вузькому» сенсі, дискутують щодо його класифікації, відстежують
генеалогію, еволюцію, форми та специфіку функціонування. Психологів та
філософів цікавить сприйняття суб'єктом екфразису (або екфрази) перекладу
культурних кодів, взаємодія двох засобів мислення, зокрема представлення
явища синестезії через екфразис. Феномен синестезії стали досліджувати
наприкінці ХІХ ст., так, у роботі «Принципи історії мови» Г. Пауль зазначив,
що «поєднання» відчуттів, що приймаються різними органами відчуттів, дає
змогу перенести враження з одного відчуття на інше [4]. За своєю сутністю
синестезія характеризується можливістю сприйняття за допомогою якогось
одного відчуття явищ, що належить до царини іншого відчуття, наприклад,
сприйняття кольору чи світла через звуки або навпаки [5, с. 260].
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Для лінгвістів важливим є механізм й інформаційний потенціал
міжсеміотичного перекодування. Вчені, які досліджують явище екфразису,
наприклад, Р.Поповський та Л. Генералюк вважають його носієм культурноісторичної, естетичної, образотворчої інформації, проте, побудова
конкретного алгоритму визначення екфразису серед художніх описів чи
гіпотипозів (описів настільки візуально достовірних, що вони сприймаються
як зрима ілюзія реальності) залишається лише частково вирішеною. Також не
зовсім з'ясованими залишаються функції екфразису в його сучасному
розумінні через руйнацію традиційного ставлення до візуального
зображального тексту та його переосмисленої (осучасненої) вербальної
репрезентації.
За своєю сутністю екфразис є певною словесною трансформацією
візуальної образності. Екфрастичному опису притаманна двоякість, оскільки:
1) в основу процесу відтворення художніх зображень (образів)
покладена безпосередньо інтенція екфрастичного опису до найточнішого та
детальнішого відтворення;
2) представлення вже існуючої художньої цілісності, екфрастичний опис
набуває додаткового символічного значення, чим створює нові образи та
смисли для більш емоційного сприйняття читачем [6].
У працях більшості науковців екфразис трактується не стільки як опис
артоб'єкта, а як його інтерпретація, тобто власне сприйняття та тлумачення
автором екфразису. П. Вагнер, Дж. Хеффернен, Г. Скотт, Т. Мітчел [5, с. 8283], враховуючи сучасну між- (крос-) культурну ситуацію, визначають
екфразис як словесне вираження візуальної образності (verbal representation
of visual representation), розуміючи під візуальною образністю не тільки твори
мистецтва, але й будь-який інший предмет зображальної реальності
(артефакт), створений людиною – фотографії, картки, рекламні зображення
тощо. Поняття «словесне вираження» позначає не лише великий опис у
тексті, але й стислу характеристику чи навіть просте згадування візуального
артефакту в тексті [1].
Як доречно зауважує О.Яценко, важливим елементом структури екфрази
стає суб'єкт [2, с. 11]. Суб'єктом екфрази можуть виступати як сам
письменник, так і герой, від особи якого здійснюється опис. У процесі
дослідження письменники сучасності стикаються з віртуальним текстом,
який є своєрідним суб'єктивним описом творів мистецтва, тому неможливо
його зрозуміти, інтерпретувати та перекладати без урахування категорій
інтермедіальності як взаємодії споріднених видів мистецтв та
інтертекстуальності завдяки цитуванням, наслідуванню стилям та форматам.
З огляду на сказане, можемо визначити термін «екфразис» як
мистецький прийом, в основі якого лежить принцип інтерсеміотичного
перекладу, що поєднує в собі риси інтертекстуальності та інтермедіальності.
Таким чином, критеріями для проведення розділової межі між звичайним
описом суб‘єкта (референта) та екфразисом мають бути наступні
характеристики: експресивність (виразність), наративність (зміст події в
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контексті розповіді і пов'язаний з інтерпретацією), репрезентативність
(відтворюваність) та імагологічність (образність)[пор. 3].
Традиційно виділяють наступні функції екфразису як функціональної
складової інтермедіальності та інтертекстуальності:
1) концептуальна;
2) образотворча;
3) світоглядна;
4) стильова;
5) інспіраційна [2].
Внаслідок взаємодії вищезгаданих функцій виникає певне враження
(імпресинг), що розвивається на ґрунті дидактичної художності. Тому,
можемо спостерігати якісний перехід екфразису від твору мистецтва до
мистецького прийому, метою якого є привернути увагу читача незвичними
деталями чи цитатами, створивши ефект доступного (опредметненого)
розуміння (атракційний екфразис). Автор, створюючи образний зворот у
тексті, застосовує його найбільш поширені тлумачення з пріоритетною
метою дозволити читачеві і як найкраще зрозуміти та декодувати текстову
тканину. Екфразис взагалі, та атракційний ефразис зокрема покликаний не
для збагачення тексту, а для привертання уваги читача.
Отже, можна зробити висновок, що екфразис збагачує художній текст,
приваблюючи читацьку аудиторію, та паралельно відсилає до знань у
суміжних видах мистецтв, відображаючи авторський задум та виявляючись
смисловим центром всього художнього тексту.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
Художній переклад має величезне значення в теорії та історії світової
літератури. У сучасному суспільстві існує чимала кількість цікавих жанрів,
які потребують якісного перекладу. Необхідний такий переклад, при якому
твір збереже характерні риси письменника, його стиль. Для того, щоб
художній твір був таким же цікавим для іншомовного читача, перекладачеві
необхідно майстерно володіти мовами обох культур, точно зрозуміти та
передати стиль автора, систему його образів, ритміку повідомлення тощо.
Незважаючи на велику кількість досліджень особливостей перекладу
художнього тексту, деякі з питань досі не мають рішення. З метою розгляду
стилістичних особливостей перекладу художнього тексту необхідно
визначити поняття перекладу.
Переклад – це точне відтворення оригіналу засобами іншої мови зі
збереженням єдності змісту і стилю. Єдність змісту і стилю відтворюється в
перекладі на іншій мовній основі і тому, буде новою єдністю, властивою мові
перекладу [1]. Художній переклад – це особливий вид перекладу, особливий
вид мистецтва, який не можна поставити в порівняння з діловим або
технічним перекладом, де інформацію, яку отримують читачі, можна
передати офіційними фразами та спеціальними термінами. А. К. Лілова
зазначає: «відмінність між художнім і науковим текстом полягає не тільки у
формі, але і в змісті, що і обумовлює різні способи їх відтворення при
перекладі» [3]. Саме тому перекладач художніх творів – це не просто людина
, яка вміло володіє двома мовами, це також і письменник, що вдало підмітив
О.І. Купрін, який вважає, що «для перекладу з іноземної мови мало знати,
хоча б і відмінно, цю мову, а треба ще вміти проникати в глибоке, живе,
різноманітне значень кожного слова і в таємничу владу з'єднання тих чи
інших слів» [2].
Головними у художньому тексті є емоційність і експресивність
зображення текстової дійсності. Для художнього стилю є характерним
порушення традиційних норм мовлення, наприклад, інверсія як зміна
звичайного порядку слів з метою посилення значимості слова чи надання
всій фразі особливого стилістичного забарвлення. При перекладі речень, що
містять інверсію, необхідно враховувати, що в англійській мові з його
фіксованим порядком слів це надзвичайно виразний стилістичний засіб.
Втім, в українській мові перестановка слів у реченні може змінювати
змістовий акцент, але в стилістичному відношенні сприймається як
нейтральна.
Найяскравішою відмінністю саме художнього тексту від інших жанрів,
відому з давніх часів, є поширене використання тропів і фігур. Їх переклад
також потребує мовної, мовленнєвої, лінгвокультурної та прагматично72

комунікативної обізнаності. Наприклад, відтворення гри слів постає однією з
найскладніших,
а
водночас
і
найцікавіших
проблем
перекладу. Д. Делабастіта виділяє три випадки, в яких гру слів можна
відтворити іншою мовою без значних труднощів: 1) переклад здійснюється
на генеалогічно-споріднену мову; 2) завдяки зв‘язку з позамовною
реальністю, гру слів на основі полісемії можна відтворити з незначними
втратами навіть у генеалогічно-неспорідненій мові; 3) гра слів будується на
міжмовних запозиченнях, наприклад з латинської, спільних у мові-джерелі та
мові перекладу [4, c.135-136].
У цілому, аналіз стилістичних особливостей перекладу художнього
тексту дозволяє виокремити низку проблем, з якими стикаються всі
перекладачі:
- специфіка перекладу стійких виразів;
- проблема перекладу гри слів;
- необхідність прийняття до уваги культурних відмінностей [2].
Таким чином, художній переклад творів є викликом для будь-якого
перекладача, оскільки він вимагає не тільки просунутого рівня знання двох
мов, а й основ міжкультурної комунікації. Через різноманітні причини
лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру не завжди можливо
передати ту інформацію, яку несе в собі оригінал, у повному обсязі. Точний і
найбільш адекватний переклад твору як частини авторського задуму та
особливостей відображення характеру й особистості персонажів твору
залежить у лінгвістичній площині головним чином від «правильного»
перекладу реалій, стилістично забарвлених елементів, виразно-експресивних
оборотів, що відображають в тому числі і національний менталітет.
Визначальною рисою художніх перекладів є те, що вони передають не тільки
і не стільки зміст оригінального тексту, але й особливості світосприйняття
перекладача, який становиться у певному сенсі співавтором перекладеного
твору. Загалом же, цей процес можна визначити як намагання усунення
мовного і міжкультурного бар'єру між автором і читачем крізь «призму
сприйняття перекладача». Саме тому можна зробити висновок, що переклад
художнього тексту має переважно герменевтико-інтерпретативний характер
та, є викликом для перекладача через низку факторів лінвального та
екстралінгвального планів.
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ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Дієслова як найбільш репрезентована частина мови в українській та
англійській мовах є однією з найбільш вивчених та класифікованих, тому
слушною ідеєю для дослідження є узагальнення та аналіз найбільш повних
класифікацій дієслівної системи та визначення функцій дієслова в обох
порівнюваних мовах. Метою цього дослідження є розгляд теоретичних
здобутків дослідників обох мов, а також визначення аломорфних та
ізоморфних аспектів дієслів англійської та української мов.
У сучасній лінгвістиці загалом дослідники послуговуються трьома
аспектами класифікації частин мови: на основі морфологічних ознак
(П. Ф. Фортунатов), понятійної концепції (О.О. Шахматова), а також
синтаксичної (О. О. Потебня)[2, с. 245-246]. Щодо першого аспекту варто
зазначити те, що в обох порівнюваних мовах морфологічні категорії не
сходяться: в дієсловах англійської мови не існує категорії виду (доконанийнедоконаний), роду (укр. читав, читала) та дієприслівнику. З іншої сторони,
в українській мові не існує дієслівних часових категорій перфекту,
процесуальних форм (напр. present continuous, past perfect,present perfect),
герундію (що має ознаки дієслова та іменника). Аломорфізм також
спостерігається в багатьох не співвідноснихформах інфінітиву англійської
мови: в українському інфінітиві немає відповідної до англійської форми
процесуального інфінітиву (анг. to be working) та форми перфекту (анг. to
have sent). Понятійна класифікація дієслова в обох мовах визначає його як
процес дії, або стан, або перехід предмета з однієї якості в іншу. Також в цій
класифікації виділяють смислові (дієслова з повним значенням) та напів
смислові (ті, що виконують граматичну категоріюта модальні дієслова). З
погляду синтаксичного аспекту, важливо зазначити створення складного
підмета та додатку в англійській мові за допомогою інфінітиву та
дієприкметнику, напр. анг. He does not seem to be happy, we heard him singing.
Крім того, прислівник в англійській мові може виконувати функцію
обставини часу, причини, результату, тощо (напр. анг. Being terribly late, I
forgot my shoes).
На нашу думку, особливої уваги заслуговує лексично-семантична
класифікація дієслів в обох мовах. В англійській мові найбільш повною
класифікацією дієслів вважається дослідження Б. Левін, яка була потім
розширена іншими дослідниками, зокрема А.Копгорен та T. Бріскоу (57
нових груп) та ще в одній роботі А. Копгорен та Н. Райант (ще 55 нових груп,
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напр. групи URGE, FORCE, INTERROGATE, ESTABLISH) [4, с. 2]. В цій
класифікації групи дієслів об‘єднуються за принципомкомпонентних
змінниху значенні (напр. семантичні предикати ‗motion‗, ‗contact‗ і ‗cause‘)[4,
с.5]та їхньої валентності (тобто семантичних обмежень у використанні, що
існують у більшості випадків для певних підметів, що можуть потенційно
використовуватись з певним дієсловом, напр. animate, human та organization
[4]). За синтаксичним принципом у класифікації виділяють велику кількість
факторів,
наприклад,
перехідність/неперехідність,
використання
прийменників, тематичні ролі агента, теми та локації тощо [4].Варто також
зазначити, що серед українських дослідників класифікацією дієслів
займалась Н. Б. Іваницька, наприклад, її класифікація дієслів за категорією
фазовості: 1) лише медіальна фаза (не позначає початок та кінець руху); 2) ті,
що вказують на початкову та кінцеву межу; 3) ті, що можуть поєднувати
кінцеву або початкову з медіанною [1].
В українській мові було створено декілька класифікацій дієслів на
основі цієї категорії, що описували лише певні групи дієслів, тому найбільш
всеохоплюючою класифікацію можна вважати лише дослідження
В. М. Русанівського: він виділив 41 групу дієслівна основі таких ознак:1)
сполучуваність дієслів в особових формах з дієсловами у формі інфінітива; 2)
сполучуваність дієслів у формах різних відмінків з іменниками (з
прийменниками або без); 3) можливість утворення пасивного дієприкметника
від даної дієслівної лексеми [3, с.106]. Серед інших класифікацій варто
зазначити роботу С. М. Дишлевої (12 груп) та О. І. Леути (11 груп, створених
на основі логіко-семантичного підходу) [3, с.106]. На основі порівняльного
аналізу цих систем, проведеного М. О. Лукач, визначено такі групи, що є
найчастотнішими для української мови: дії, руху та переміщення,
відношення, стану і процесу, ментальних і соціальних дій, суб‘єкта, буття,
місцеперебування, характеризації, модальні, фазові [3, с.107].Крім того, в
дослідженні було проведено уточнення класифікації за допомогою
компонентного аналізу, тобто вичленення окремих частин та розташування їх
за ієрархічною організацією (співвідношенням між собою) [3, с.107].
В запропонованому дослідженні було дано визначення дієслова як
явища, що складається з трьох аспектів: морфологічного, лексичного,
синтаксичного, надано огляд аломорфних та ізоморфних рис системи
дієслова в обох мовах, проведено огляд окремих систем класифікації дієслова
залежно від його семантики, валентності, можливості створення з ним
певних граматичних форм. Перспективним для продовження теми
дослідження є більш глибоке розкриття найчастотніших категорій в
класифікаціях та загалом відповідних дієслів обох мов в них для виділення
відмінностей у використанні, конотації, та їх потенційної валентності з
іншими частинами мови у реченні.
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ОБ’ЄКТИВНЕ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТЕНТУ
У сучасному інформаційному середовищі інтернету розгортається
конкуренція за увагу читача серед ЗМІ усіх видів, а також інтернет-блогерів.
Користувачі, як правило, уже не реагують на більшість старих методів, які
використовуються, щоб звернути увагу до змістового наповнення контенту. З
огляду на це, виникає необхідність у розробці інноваційних засобів
залучення аудиторії, які переслідують головну мету – збільшення кількості
користувачів, часу їх перебування на сайті чи у соціальній мережі/блозі
тощо, конвертація відвідувачів в постійних читачів/слухачів/глядачів і
подальша їх монетизації. Відтак, основу нашого дослідження складе
порівняння типологічних особливостей і стратегій наповнення контентом
інтернет-проектів, де на перший план варто винести питання об‘єктивного
(або ж, здебільшого, суб‘єктивного) подання інформації.
Текстовий формат є одним з основних форматів подачі інформації на
інформаційних ресурсах та ресурсах з новинами, а також ряді тематичних
блогів. Текстовий формат може складатися з невеликих заміток/постів із
посиланнями на інші подібні джерела з більш розгорнутою або більш
детальною подачею інформації, а також, безпосередньо розлогих, вичерпних
текстів, так званих «лонгрідів». Органічним доповненням текстового
контенту слугують різновиди фото-формату: статичні і мультимедійні
фотоілюстрації в тематичних блоках, банери рекламного характеру, і т. д.
Аудіо-формат та відео-формат присутні в інтернет-ресурсах в багатьох
варіаціях, наприклад, у вигляді підбірок до «Аудіо-галереї» або «Відеогалереї», що є окремими стрічками з аудіо- та відеозаписами на різні теми;
крім того, аудіо та відеоматеріали супроводжують сторінки з новинними
нотатками і мультимедійні статті [3].
Узагальнюючи дослідження, присвячені якості журналістики,
дослідники виділяють ряд її якісних характеристик, який, на нашу думку,
також може використовуватися при оцінці якості інтернет-контенту:
ексклюзивність або унікальність; адаптація контенту до довгострокових
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потреб людей; ідентичність компанії-видавця; точність, достовірність і
зрозумілість медіа-продукту; зміст, що відповідає бажанням аудиторії;
оригінальність і творчий підхід; актуальність, оперативність або емоційна
близькість; простота сприйняття; привабливе представлення інформації; її
фактура [2]. Як бачимо, точність та достовірність, що є найважливішими
критеріями об‘єктивності, присутні в даному переліку серед перших позицій.
Загалом, лінгвісти, мовознавці та фахівці з журналісти зауважують, що
окреслена вище категорія об‘єктивності або «об‘єктивна модальність»
виражає відношення висловлювання до дійсності в плані його реальності або
ірреальності. Об‘єктивна модальність може відображати констатацію фактів і
виражатися дієсловами в дійсному способі. Однак об‘єктивна модальність
може виражати і суб‘єктивне ставлення автора до описуваної реальності [1].
Вважаємо за необхідне навести статистичні дані показників
об‘єктивності ряду інформаційних джерел, серед яких особливий інтерес
становлять інтернет-ресурси. Кириченко В.В. зазначає, що за результатами
дослідження 2018 р. було встановлено зміни у споживанні інформації
особами юнацького віку порівняно з 2014 р. Так, до ЗМІ досліджувані
відносять телебачення (76%), соціальні мережі (36%), пресу (50,4%).
Дослідником було встановлено, що з метою задоволення інформаційних
потреб досліджувані найчастіше використовують соціальні мережі та
пошукові інтернет-системи, а частка їх використання постійно зростає. При
цьому жоден з перелічених інформаційних ресурсів, тобто, носіїв інтернетконтенту, не є джерелом об‘єктивної та достовірної інформації. Вчений
зауважує, що в умовах глобалізації, як це не дивно, найбільші показники
об‘єктивності зберігають за собою публічні бібліотеки (20,59%) [5].
Категорія «суб‘єктивної модальності» інтернет-контенту в свою чергу
«відповідає» за авторську логіку, сприяє поданню причинно-наслідкових
відносин між об‘єктами авторського дослідження. Тому домінуючими
засобами даної категорії є в першу чергу особисті займенники і модальні
(вступні) слова і частки, що не тільки демонструють сам факт присутності
автора в тексті, але і свідчать про авторські інтенції, його допитливість,
бажання «докопатися» до справжніх причин і наслідків. Всі інші засоби
(насамперед модальні дієслова, різні типи тропів, особливі синтаксичні
конструкції: багаторазові заперечення, модальні фрази, вступні пропозиції),
максимально сприяють вираженню авторської присутності.
Загалом, суб‘єктивність апріорі притаманна медіапростору: так, значна
частина контенту з очевидною установкою на вплив на оцінки і цінності
читача, яскраво вираженою авторською позицією, суб‘єктивність є
атрибутивною рисою, оскільки, саме оцінок і думок чекає читач, скажімо, від
того чи іншого авторського блогу/влогу тощо. Тим не менш, до неї існує
відношення як до неминучої, але небажаної смислової «домішки» як у
читачів, так і в середовищі професіоналів [1].
Також слід відзначити, що за умов домінування інтернет-ресурсів над,
скажімо, друкованими, «традиційний» контент не тільки переходить з
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паперових носіїв в мережу, але й принципово змінює свою сутність.
Введення в інтернет-ресурси інтерактивного компонента, тобто створення
можливості не тільки читати (дивитися) публікації (сюжети), але і
розміщувати свої коментарі, які за обсягом і емоційним напруженням часом
перевершують вихідну інформацію, ставить під питання подальше існування
професійної журналістики. Величезна частка інтернет-ресурсів в принципі не
передбачає професійне наповнення контенту, а експертна думка, якщо вона
все-таки затребувана аудиторією, формується стихійно і ситуативно. До
даного типу ресурсів відносяться різні соціальні мережі і форуми [6].
У контексті вищевикладеного, інтерес сучасних фахівців в галузі
журналістики та контент-менеджерів до якісної журналістики та відповідно,
якісного інтернет-контенту обумовлений збільшенням ролі аудиторії в
споживанні інформаційного продукту і її активністю. Незважаючи на те, що
аудиторія часто розглядається журналістським співтовариством як менш
впливова сила, ніж сам журналістський корпус, її вплив зростає. На особливу
увагу у вивченні даного питання заслуговує різниця в сприйнятті
журналістики виробниками контенту і його споживачами – аудиторією [2]. У
той же час науковий дискурс на сьогодні набуває вкрай важливої ролі в
контексті глобалізації та інтеграції наукового середовища [4, с. 55].
Отже, сучасні вимоги до видів, характеру і особливостей інтернетконтенту,
досить
високі.
Багатофункціональність,
різноманітність
майданчиків, мультимедійність та інтерактивність, об‘єктивність – ось лише
малий перелік того, що хоче бачити користувач і що сьогодні становить
найважливіші параметри інтернет-ресурсів. А категорії «об‘єктивної та
суб‘єктивної модальності» сприяють диференціації та ідентифікації
різновидів контенту. При цьому більша частина контенту містить
суб‘єктивно-авторський компонент, який транслює авторську оцінку. Це
дозволяє зробити висновок про значний маніпулятивний потенціал інтернетресурсів. Наявність серед інтернет-контенту маркерів суб‘єктивності не
може свідчити ні про низьку якість тексту, ні про фактичну недостовірність,
ні про маніпулятивні наміри автора. Однак володіння техніками оцінки
достовірності ресурсів привчає користувачів до усвідомленого і критичного
сприйняття медіа-текстів і є корисним з точки зору медіа-педагогіки.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства
парадокс як літературний феномен стає не лише основою структурою
літературного твору, але і в загальному принципом сприйняття та розуміння
світу і людської природи [5, 306]. Вивчення парадоксу заслуговує особливої
уваги, адже саме парадокс надає мовленню високого рівня виразності,
протевін є досить складним мовленнєвим феноменом із особливою формою
та структурою, яка впливає на розуміння художнього тексту, є засобом
утворення контексту та потребує детального дослідження.
Дослідженням особливостей функціонування літературної категорії
«парадокс» у різні періоди займались О.В. Ємець, І.В. Зорницька,
Е.Н.Яшина, М.К. Крамарчук, І.В. Арнольд та ін. Згідно з поглядами вище
наведених науковців, прийнято вважати, що парадокс – це вислів або
міркування, яке доводить як істинність, так і хибність твердження (тобто як
підтверджує, так і заперечує його), виражене формально-логічними засобами,
що здаються свідомо прийнятними (логічно-правильними), але приводять до
свідомо неприйнятного результату (протиріччя) [4, 23].
Функціонування парадоксу у тексті залежить від його типу. Так Е.Н.
Яшина за семантичною ознакою відокремлює наступні типи парадоксів: а)
парадокси, основою яких є співставлення; б) парадокси, основою яких є
протиставлення; с) парадокси-перифрази, основою яких є відомі
висловлювання [6, 285].
Художній парадокс є ознакою характерного авторського стилю, адже
йому притаманні ознаки образності, виразності, акцентування висловлювань,
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та широкий діапазон різних емоційних забарвлень. Парадокси характерні для
письменників, які пишуть в іронічній манері, що призводить до ототожнення
іронії і парадоксу, хоча існують дослідження, які навпаки підкреслюють
відмінність, що існує між даними явищами [5, 311].
Звертаючись до функціонування парадоксів у творчості О. Вайльда,
варто зазначити складність рецепції та інтерпретування тексту. Парадокси
виконують різні функції: характеристика образу, привернення уваги до
об‘єкта, експресивне забарвлення, піднесення прихованого змісту та навіть
декоративну функцію – прикраса твору. Інтерпретація таких текстів вимагає
від читача готовності до осмислення предикації, сенсу ситуацій, світу
індивіда. Читач має відрізняти іронічний сенс висловлювання та філософське
тлумачення парадоксального вислову [2; 75].
У творчості О. Вайльда зустрічаються парадокси практично на усіх
рівнях, на рівні словосполучень, речень, мікроконтексту та макроконтексту.
Функціонування парадоксів у творчості О.Вайльда пов‘язане із поняттями
«підтекст» та «імплікація», а розуміння цього феномена, обсяг і характер
розуміння залежать від суб'єкта. Реципієнт може не вловити імпліцитної
інформації або зрозуміти її неправильно, якщо не володіє необхідними
знаннями або не помічає особливостей значення слова [1, 231].
На морфологічному рівні парадокси утворюються застосовуючи такі
прийоми як: афіксація, що представляє собою використання окремих морфем
для побудови нових мовних одиниць, алітерація, коли створення парадоксу
супроводжується непотрібним повтором окремих звуків, складів, слів [3,
198].
На лексичному рівні використовуються тропи, які сприяють
переосмисленню описуваного об'єкта завдяки можливості встановлення його
адекватності з одиницями з іншої предметної області: епітети і фігури,
багатозначні слова, синонімія, заміщення тотожних або близьких за змістом
висловів, використання алюзії, адекватна інтерпретація якої вимагає
додаткових культурних знань [1, 229].
Таким чином, парадокс в художньому тексті використовується як
складний лінгвістичний прийом. Відповідно до різних критерій, за
функціонуванням або ж семантичними ознаками, виділяють різноманітні
класифікації парадоксів. Вираження парадоксу в тексті здійснюється із
використанням складних лінгвістичних засобів. Розуміння цих засобів є
важливим етапом тлумачення тексту та усвідомлення підтексту. Аналіз
особливостей перекладу парадоксу в художній літературі підводить також до
проблеми передачі індивідуального стилю автора, авторської естетики тощо.
У романі «Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда чітко простежується
парадоксальність твору в цілому та окремих його епізодів.
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ІНТЕРВ’ЮЕРА
Інтерв‘ю – це жанр комунікації, що забезпечує безпосереднє або
опосередковане опитування респондента інтерв‘юером.
На думку D. Crystal, на сучасному етапі Інтернет є основним механізмом
формування людського світогляду, впливу на громадську думку. Завдяки цій
мережі у людей відбувається формування певних думок, естетичних смаків,
уподобань. Розвиток інноваційних технологій та розширення доступу до
мережі Інтернет спричинили перехід засобів масової інформації до Інтернетпростору. Цей перехід довів унікальність Інтернет-мережі, яка проявляється
у тому, що користувачі можуть швидко отримати актуальну інформацію, а
також це надає можливість простіше отримати зворотній зв‘язок від
аудиторії [5, с.45].
Інтерв‘ю – досить важливий жанр комунікації. Варто зазначити, що з
інтерв‘ю ми зустрічаємось у повсякденному житті, адже спілкуючись з
різними людьми на роботі, у транспорті, в магазині, театрі ми збираємо
інформацію про життя та діяльність інших людей, з‘ясовуємо нові для себе
відомості, отримуємо інформацію про чиюсь думку та позицію людину щодо
тієї чи іншої теми. Та з розвитком інформаційних технологій змінився спосіб
спілкування між людьми, а використання Інтернету зробило спілкування
кращим та ефективнішим.
В основі кожного інтерв‘ю закладений певний план, що передбачає
досягнення цілей, які стоять перед комунікантами. Для цього інтерв‘юер
обирає найбільш влучні мовленнєві моделі та засоби, які якнайкраще
допоможуть йому досягти поставлених цілей.
На думку Чернявської В. Є., Інтернет-інтерв‘ю наділене
маніпулятивною специфікою, яка виражається в здійсненні мовленнєвого
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впливу на адресата з метою внести когнітивні зміни в його картину світу, які
потягнуть за собою регуляцію установок та діяльності адресата на користь
адресанта [4, с.89].
Мовленнєвий акт здійснюється за допомогою комунікативних стратегій
і тактик, сутність яких полягає в операціях над знаннями адресата, його
естетичними смаками, ціннісними установками та уподобаннями.
Комунікативна стратегія є способом організації мовленнєвої діяльності
під час інтерв‘ю, що спрямована на виконання задумів та планів
комунікантів. Комунікативна стратегія – це надзадача мовлення, що
формується відповідно до практичних цілей мовця [1, с.142].
О. С. Іссерс зазначає, що комунікативна стратегія передбачає не лише
планування мовленнєвого акту, який залежить від ситуації та особливостей
особистостей, а й реалізацію цього плану. Стратегія складається не лише з
набору тактик, а й визначає їхній напрям [2, с.123].
Комунікативна тактика - це конкретний спосіб реалізації програми
мовлення, підпорядкований комунікативній стратегії. Комунікативна тактика
вирізняється динамічним характером, що забезпечує швидке реагування на
мовлення та залежить від ситуації та комунікативної компетенції
комунікантів.
Засновуючись на діалогічній взаємодії відповідно до результатів
комунікативної події – гармонія чи конфлікт, виділяють наступну
класифікацію комунікативних стратегій. Комунікативні стратегії бувають
кооперативні та некооперативні або конфліктні та конфронтаційні [1, с.143144].
В ситуаціях, де співрозмовники виконують свої комунікативні наміри та
досягають намічених цілей без втрати комунікативної рівноваги,
застосовуються кооперативні стратегії.
У випадку, якщо досягнення комунікативних намірів неможливе зі
збереженням позитивних якостей комунікантів, використовуються
конфліктні стратегії.
Реалізація конфліктних стратегій уможливлюється за допомогою таких
тактик: ухилення від прямої відповіді, використання заперечення як натяку,
образи, знущання, провокації, погрози [1, с.145].
Науковці виділяють ще три комунікативні стратегії, які застосовуються
саме під час Інтернет-інтерв‘ю. До них відносять контактну стратегію,
стратегію розкриття поглядів респондента та стратегію розкриття поглядів
інтерв‘юера.
Контактну стратегію використовує інтерв‘юер для налагодження
контакту з респондентом та аудиторією в цілому. Під час використання цієї
стратегії, застосовуються наступні тактики: встановлення комунікативного
контакту, комунікативної підтримки співрозмовника, заповнення пауз.
Стратегію розкриття поглядів респондента інтерв‘юер використовує для
того, аби задовольнити цікавість та отримати актуальну інформацію від
респондента. Тактики прямого запиту інформації, розвитку теми,
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інформування, встановлення істинності інформації активно застосовуються
під час досягнення даної стратегії.
Найбільш цікавою, на нашу думку, є стратегія розкриття поглядів
інтерв‘юера. На сучасному етапі все частіше проявляється тенденція
нестандартної побудови інтерв‘ю, що передбачає те, що інтерв‘юер стає
повноправним учасником інтерв‘ю на рівні з респондентом та він має
можливість висловлювати власну думку, пояснювати власні погляди та
уявлення щодо тієї чи іншої теми. Тут використовуються такі тактики, як
самопросування, створення «свого кола», компліменту, підкресленого
перебільшення.
Варто зазначити, що у комунікативному просторі можливе поєднання
різноманітних стратегій і тактик. У ході спілкування стратегії й тактики
можуть пересікатись, накладатись одна на одну з метою досягнення
поставлених комунікативних цілей.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Специфікою роботи на підприємствах сфери обслуговування є те, що
сервісні службовці знаходяться в постійному контакті з клієнтом, в
тривалому контакті набагато більше, ніж, наприклад, під час обслуговування
покупця продавцем в магазині. Сервісний службовець повинен бути більш
підготовлений психологічно до процесу обслуговування, ніж працівники
інших сфер, від його фізичного і психологічного стану залежить якість
послуги, що надається. Він повинен пам'ятати, що враження клієнта
складається з найдрібніших його дій. Це все вимагає від фахівця значних
83

психоемоційних зусиль та вміння попередити розвиток синдрому
професійного вигорання.
Вперше термін «вигорання» або «burnout» був введений американським
психіатром Х. Фреденбергером у 1974 році для характеристики
психологічного стану здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і
тісному спілкуванні з клієнтами (пацієнтами) в емоційно навантаженій
атмосфері для надання професійної допомоги. Сьогодні ж синдром
вигорання трактують як стрес-реакція у відповідь на безжальні виробничі і
емоційні вимоги, що походять від зайвої відданості людини своїй роботі з
супутньою цьому зневагою до сімейного життя або відпочинку, втраті
особистісних (внутрішніх) і соціальних (зовнішніх) ресурсів, та
характеризується порушенням продуктивності в роботі, втомою, безсонням
або ж навіть вживанням алкоголю чи інших психоактивних речовин для
зниження емоційної напруги. Для попередження та подолання синдрому
професійного вигорання важливим є створення нових, або відновлення
втрачених особистісних, соціально-психологічних і психо-енергетичних
ресурсів, які допомагають працівнику протидіяти негативній дії стресу.
Синдром професійного вигорання є підтвердженим також і на
законодавчому рівні: він входить до 11 видання Міжнародної класифікації
хвороб (МКХ). Проте його класифікують не як хворобу або стан здоров‘я, а
як явище. Згідно з 11-тим Міжнародним класифікатором хвороб, вигорання це синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці.
Тобто хронічний стрес на роботі може призвести до вигорання [2].
Дослідженнями було визначено, що працівникам з ознаками синдрому
професійного вигорання притаманний особливий причинно-наслідковий
ланцюг із такими компонентами: емоційне виснаження, деперсоналізація та
редукція особистих досягнень. Вплив даних компонентів посилюється через
такі фактори: низький рівень поінформованості щодо проблеми професійного
вигорання, відсутність теоретичних знань і практичних навичок
самодіагностики основних ознак професійного вигорання на ранніх етапах
розвитку синдрому та шляхів їх подолання.
Варто виділити групи ризику працівників, що найбільш схильні до
синдрому вигорання:
1.
Інтроверти. Людям із притаманною скромністю або
сором‘язливістю, схильністю до замкненості і концентрації на професійній
діяльності занадто швидко можна піддатися синдрому професійного
вигорання, особливо якщо їх психологічні особливості не узгоджуються із
професійними вимогами професії.
2.
Жінки, що переживають внутрішній конфлікт стосовно
суперечностей між роботою та сім‘єю. Особливо вагомим фактором впливу є
тиск у зв‘язку з необхідністю постійно доводити свої професійні можливості
в умовах жорстокої конкуренції.
3.
Працівники із характерною нестабільністю їх діяльності, що
викликає хронічний страх втрати робочого місця або заробітної плати.
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Особливо стосується працівників, що повинні самостійно шукати собі
клієнтську базу.
4.
Працівники, що працюють в екстремальних умовах та
стикаються з постійним ризиком для життя та здоров‘я [1].
Варто відмітити, що даний синдром розвивається поступово та помірно,
тому управлінець може вчасно виявити ознаки вигорання у працівників та
почати з ними боротися та запобігати на схожих або однакових посадах. У
науковій літературі виокремлено три підходи до визначення синдрому
професійного вигорання. Перший підхід розглядає «вигорання» як стан
фізичного, психічного і передусім емоційного виснаження, що викликане
довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях
спілкування. При такому підході «вигорання» розглядається як синдром
«хронічної втоми». Другий підхід розглядає «вигорання» як двовимірну
модель, що складається з емоційного виснаження та деперсоналізації, тобто
погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе. Проте найпоширенішим є
третій підхід, запропонований американськими дослідниками К. Маслач і С.
Джексон. Вони розглядають даний синдром як трьохкомпонентну систему,
що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію власних
особистісних досягнень.
Синдром професійного вигорання може розглядатися з погляду
наявності трьох рівнів і трьох стадій:
Перша стадія: симптоми проявляються у легкій формі з допомогою
збільшення поблажок до себе з боку працівника, наприклад, через
збільшення кількості перерв під час робочого дня або ж їх тривалості.
Помічається забудькуватість та розсіяність працівника стосовно робочих
моментів. Дану стадію не так просто виявити, адже симптоми доволі
багатозначні і тому управлінцям радиться проводити запобіжні заходи для
усіх працівників. Перша стадія може тривати 3-5 років, залежно від
характеру робіт та особливостей робочих обов‘язків;
Друга стадія: у працівника спостерігається зниження інтересу до
завдань та робочого процесу в цілому, у тому числі і спілкуванні з колегами.
Людина почуває себе виснаженою, відчуває апатію, втому, негативні емоції,
головний біль та відчуття «нескінченності» робочого дня. На даній стадії
симптоми проявляються регулярніше, мають затяжний характер і важко
піддаються корекції. Тут управлінцеві потрібно вживати вагомих заходів для
зниження симптомів;
Третя стадія: ознаки цієї стадії є хронічними та помітними навіть
неозброєним оком. Часто у працівника розвиваються фізичні та психологічні
хвороби, як гастрит, виразка, стрес та депресія. У нього зникає будь-який
інтерес до роботи та колективу, емоційна байдужість, порушення режиму
сну, харчування, розсіяність та прагнення усамітнитись від соціуму, а тим
паче колективу. Управлінцеві важливо не довести цю стадію до свого піку повного згорання, адже тоді у людини повністю зникає інтерес не лише до
роботи, а і до життя в цілому [3].
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З метою вивчення параметрів, які можуть посилювати процес
професійного вигорання працівників сфери обслуговування нами було
проведено опитування студентів ВТЕІ КНТЕУ спеціальності «Готельноресторанна справа» упродовж лютого 2021 року. За основу взято
опитувальник Ч. Спілберга на визначення рівня особистісної тривожності. За
нашими даними низький рівень тривожності було виявлено у 9% опитаних,
середній рівень – 32%, високий рівень – 59%. Найбільша кількість опитаних
мають високий рівень, що вказує на часто безпідставне очікування
несприятливого розвитку подій. Тому у майбутній професійній діяльності
така тенденція може провокувати виникнення синдрому професійного
вигорання.
Отже, професійне вигорання – це багатогранне переживання хронічного
емоційного стресу і є особливою формою професійної дезадаптації, яка
призводить до зниження якості роботи, втрати інтересу до неї і навіть до
зміни професії та роду діяльності.
Особливості попередження та подолання синдрому професійного
вигорання у працівників сфери обслуговування відображені в комплексі дій
керівника, до яких належать: моніторинг психологічного стану працівників,
чітке роз‘яснення посадових інструкцій, організацію профілактичних бесід та
стимулювання внутрішньої мотивації, налагодження конструктивних
комунікацій, проведення різноманітних тренінгових занять, створення
позитивного морально-психологічного клімату в колективі.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕПРАВДИВОГО
ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ
У сучасному світі дуже важливим є вміння виявити неправдивість
текстів, оскільки все більше і більше різних фейків з‘являється в мережі
Інтернет. На сьогоднішній день фіктивні тексти чи повідомлення – дуже
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поширене явище. Особливо часто з ним стикаються активні користувачі
соціальних мереж. Однак листи, повідомлення чи дописи, що містять
навмисно викривлену інформацію, можна побачити і в журналах, газетах,
статтях, доповідях, оголошеннях, бюлетенях, криміналістичних свідченнях
тощо. Відповідно, особливої актуальності набуває дослідження основних
ознак неправдивості мовлення, як усного, так і письмового, що дозволить
забезпечити певну протидію неправомірним спробам окремих осіб ввести
людину або навіть ціле суспільство в оману.
Метою роботи являється окреслення наявних підходів до виявлення
неправдивих писемних текстів.
Для початку слід звернути увагу на те, що, згідно наукових досліджень,
набагато легше зрозуміти, коли мовець бреше, спілкуючись з ним особисто,
аніж читаючи його неправдивий текст, оскільки сам формат письмового
мовлення накладає певні обмеження на можливість адресата інтерпретувати
зміст, форму та інтенції мовця. Зокрема, відсутні невербальні сигнали, в тому
числі й просодичні (паузи та наголоси на певних словах), зменшується
кількість «хеджингу» (пустих мовних сигналів, до яких вдаються при
зволіканні з відповіддю), мовець не змушений відповідати миттєво і може
ліквідувати нелогічність у своєму повідомленні до того, як її побачить
адресат тощо [1, с. 125; 2].
Л. С. Виготський (1962) описував письмове спілкування, як окрему
мовну функцію, що відрізняється від усного як структурою, так і способом
функціонування [3; 12]. Усне мовлення дуже динамічне та постійно
змінюється залежно від перебігу взаємодії, в той час як письмове мовлення –
статичне, вимагає певної послідовності та чіткої структури маючи на меті
забезпечення розуміння сенсу читачами. M. Stubbs (1986) вказав на те, що
письмове мовлення краще сплановане, а відтак не таке спонтанне, як усне
[3; 11]. Л. С. Виготський розглядав письмо як певний семантичний процес,
свідому конструкцію [3; 12], що безумовно передбачає чіткіший когнітивний
контроль над вербальними формами актуалізації змісту.
На сьогодні існує безліч досліджень, які намагаються встановити
способи оцінки письмового тексту, які допоможуть виявити неправдивий
зміст. Підсумовуючи роботи L. Driscoll (1994), V. Sandoval (2008), A. Sapir
(1996), W. Weintraub (1989) [6; 5; 9; 10; 13], Д. Мацумото зазначає в одному з
найбільш популярних журналів з кримінальної психології, що у брехунів є
тенденція до використання дієслів в теперішньому часі, щоб описати дію,
яка, очевидно, відбувалася в минулому часі. Таким чином, лжемовець
намагається приховати або запутати в своїх діях, активно видумуючи їх під
час написання тексту [6, с. 17].
Не менш цікавим є той факт, що за даними досліджень M.L. Newman
(2003) і A. Sapir (1996) брехуни намагаються уникати вживання займенника
першої особи однини ―Я‖ [7; 10]. Адже це забезпечує певну
дистанційованість і мало б свідчити про непричетність до дії, які згадуються
у висловленні [3, с. 17].
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Крім того, в англійських текстах слід звертати увагу на активний та
пасивний стани. Описуючи свої дії, людина зазвичай бере на себе
відповідальність тим, що пише речення в активному стані. Проте, коли
лжемовець намагається приховати свою причетність, дистанціюючись від дії,
може використовуватися пасивний стан [3; 4; 8].
Отже, наведені дані наукових досліджень показують спроби виокремити
такі ознаки письмового тексту, які б свідчили про його правдивість чи
неправдивість. На жаль, у реальному житті комплекс факторів, що можуть
вплинути на реалізацію окремого висловлення настільки широкий, що
однозначний список ознак неправдивого тексту укласти неможливо, а
науковці змушені говорити у термінах вірогідності. Утім перспективним
видається проведення досліджень на матеріалі різних мов із подальшим
порівнянням виявлених ознак вірогідної неправдивості письмового тексту.
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ВТОРИННА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА
Нині, міжкультурна комунікація набирає великого оберту у сучасному
глобалізованому світі. Ефективність та успіх міжкультурного спілкування
залежать насамперед від його учасників. Перекладачі та інші професіонали,
завданням яких є посередництво у ситуаціях полікультурного діалогу,
перебувають у центрі уваги сучасних лінгвістичних та міждисциплінарних
досліджень. Культорологічний переклад був і залишається умовою,
наслідком та процесом міжкультурних контактів: обміну знаннями, ідеями,
емоціями, духовними цінностями.
На перший погляд здається, робота перекладача не пов‘язана
безпосередньо з предметом певної діяльності. Але при детальному розгляді
стає зрозуміло, що це не так. Перекладач репрезентує іншомовній аудиторії
не тільки літературний твір, а й країну його походження, вибудовуючи її
образ, а також образ її культури. Водночас він інтерпретує текст і підтекст,
пропускаючи їх через свою мовну особистість, надаючи створюваним
образам власних характеристик.
Сучасне розуміння мовної особистості ввів В.В. Виноградова. Під
мовною особистістю розуміють сукупність особливостей словесної
поведінки людини, що використовує мову як засіб спілкування, тобто
комунікативну особистість. У широкому розумінні: людина через свою
мовну особистість здійснює спілкування, яке характеризується мовною
свідомістю людини та актуалізується через дискурс у комунікативній
поведінці.
Ю.Н. Караулов визначив мовну особистість як «багатошаровий і
багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, готовності до
мовленнєвих актів різного ступеня складності та актів, класифікованих, з
одного боку, за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання
та письмо), а з іншого - за рівнями мови, тобто фонетикою, граматикою та
лексикою». Комунікативно-пізнавальна діяльність другорядної мовної
особистості починається з мовного спілкування. Саме на такому розумінні
мовної особистості ґрунтуються сучасні лінгвістичні дослідження щодо її
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структурних рівнів, серед яких виокремлюємо: когнітивний, емоційний та
мотиваційний.
«Кожен із цих рівнів, – як слушно зазначає Ю. Караулов, –
характеризується певним набором одиниць, які в сукупності охоплюють усі
використані у вивченні мови одиниці відповідно до специфіки зазначених
рівнів» [1, с. 672].
Когнітивний компонент представлений лінгвістичними здібностями як
психофізіологічний фон засвоєння мови; мовні здібності як індивідуальні
специфічні характеристики людини, що створюють перспективні можливості
для ефективного засвоєння рідної мови як в усній, так і в письмовій формі;
лінгвістичні знання як сукупність лінгвістичних (фонологічних, лексичних,
граматичних, прагматичних) та енциклопедичних знань - загальна система
добре впорядкованих та класифікованих одиниць про світ; мовна картина
світу як обсяг знань про світ, виражений мовою та підпорядкований
етнічному баченню конкретних носіїв національного та культурного
середовища.
Емоційний компонент включає емоційне ставлення людини до мовної
дійсності, іншими словами - особливості функціонування рідної мови, рівень
її розвитку, поширення та використання в різних сферах соціального життя.
Мотиваційний компонент охоплює цілі, мотиви та наміри. Цей
компонент забезпечує трансформаційні закономірності від оцінки
індивідуальної мовленнєвої діяльності до розуміння мовної особистості, яка є
носієм національної культури та представником національної ідентичності.
[2].
Мовну особистість можна також розглядати як базовий національний
культурний прототип мовця, закріплений у лексичній системі та складений
на основі світоглядних орієнтацій, цінностей, пріоритетів та поведінкових
реакцій, відображених у словнику, тобто етно-семантичної чи словникової
особистості [3].
Оскільки особистість є і продуктом, і предметом історії та культури, її
можна розуміти як сукупність здібностей та характеристик людини, що
спричиняють створення та відтворення мовних продуктів, що відрізняються
ступенем структурно-мовної складності, глибиною та точністю реальності
відображення.
Отже, результатом будь-якої мовної освіти має стати формування
первинної мовної особистості, тоді як результатом навчання іноземних мов є
вторинний мовний розвиток особистості, що відображає здатність
повноцінно брати участь у міжкультурному спілкуванні. Таким чином,
результатом оволодіння іноземною мовою є первинна мовна особистість, що
набуває рис вторинної мовної особистості, здатної проникнути в суть
цільової мови та культури.
Вторинне мовне формування особистості відображається у здатності та
готовності до спілкування на міжкультурному рівні (глобальному, етнічному,
міжособистісному), що призводить до засвоєння словесного та семантичного
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коду вивченої мови, що стосується мовного погляду на світ носіїв мова проти
концептуального погляду на світ [4, с. 4].
Вторинна мовна особистість характеризується здатністю створювати та
сприймати іншомовні тексти, що відрізняються ступенем структурно-мовної
складності, глибиною та точністю відображення дійсності та певними
цільовими сферами [5, с. 19].
Таким чином, вторинну мовну особистість перекладача можна
визнавати
обов‘язковим функціональним аспектом для використання
потенційно успішним перекладачем, перекладачем або взагалі користувачем
іноземної мови, який має намір забезпечити адекватне спілкування в рамках
декодування повідомлення вихідної мови та культури та їх перекладу.
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АБРЕВІАЦІЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН
В епoху глобалізації комунікація стає усе більш складнoю,
мультимедійнoю й багатoмовнoю та відіграє важливу рoль у забезпеченні
міжкультурного діалогу y суспільстві нового часу. Оскільки мова функціонує
як знакова система, більшість лексичних новоутворень можуть виявитися
громіздкими та незручними у використанні.
Феномен створювання абревіатур не є новим, навпаки, він майже таке ж
давнє явище як і письмо, тому що люди завжди намагалися використати
економічні засоби у комунікації. Саме абревіація дає можливість дати новим
лексичним новоутворенням більш коротку та комплексну форму, зберігаючи
значення даних лексичних одиниць. У науковій праці «Language of News
Media» А. Белл пояснює важливість мовленнєвого процесу мас-медіа і
привертає увагу дослідників до факту, що суспільству потрібне вивчення
перекладацьких особливостей абревіацій у медіатекстах [4].
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Інтерес до абревіації як одного з способів мовного вираження сучасних
реалій викликано тим, що абревіатури, характерні для письмової мови
засобів масової інформації (ЗМІ), викликають значні труднощі при
сприйнятті текстів суспільнополітичного поля. Актуальність питання
дослідження специфіки вживання абревіатур також обумовлено тим, що
абревіація є одним з способів словотворення, який найбільш повно відповідає
прагматичним потребам сучасності
Абревіація в засобах масової інформації стала вже досить
розповсюдженим об'єктом досліджень. Це поняття давно зайняло провідне
місце в історії розвитку мови преси. Наявність надзвичайно великої кількості
скорочених лексичних одиниць різного роду є однією з характерних рис
більшості сучасних мов. [2, с. 38]
Мова ЗМІ є одним з основних інструментів у боротьбі за владу, її
основною характеристикою є висока ступінь маніпулювання суспільною
думкою (переконання та контроль). Під маніпуляцією через ЗМІ ми
розуміємо створення думки і формування стереотипів поведінки через
позитивний або негативний мовний образ.
Аналізуючи абревіатури в мові сучасних ЗМІ, важливо відмітити
тенденцію до інтернаціоналізації абревіатур, їх вживання без розшифровки, а
іноді навіть без перекладу, як наприклад, абревіатури, що відображають
певний тип реалій: міжнародних та інтернаціональних (ONU, OTAN, OSCE);
економічних та фінансових (GDP, GNP). Абревіатури та скорочення стали
зручним засобом для позначення різноманітних термінів без потреби їх
розгорнутого пояснення, причому ми спостерігаємо не лише важливість
мовної та часової економії, але й значною мірою творчий аспект, авторський
стиль. Особливістю абревіації як способу словотворення є те, що вона
направлена на утворення значно коротших у порівнянні з вихідними
структурами (словосполуками або реченнями) номінацій-синонімів, що дає
можливість економити місце в обмежених за обсягом колонках газет та
журналів, інтернет-виданнях, телебаченні без зменшення інформативної
складової. Сучасна мова ЗМІ у текстуальному її відображенні має бути
яскравою, простою, лаконічною. Людина підсвідомо прагне обійтися
мінімумом зусиль для досягнення цілей, у тому числі і мінімумом інформації.
Таким чином зменшення інформації (за допомогою використання
абревіацій) у порівнянні з очікуваною, тобто неочікуване інформативне
розвантаження, викликає позитивні емоції і різко збільшує сприйняття
повідомлення.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Англійська мова безперервно збагачується новими словами і
словосполученнями протягом всієї історії її розвитку. У перехідні періоди
економічного, суспільного і політичного розвитку суспільства питання про
мовні зміни стає одним з центральних в проблематиці наукового
дослідження, оскільки об'єктивно є показником динаміки соціальних і
виробничих перетворень. На даний момент англійська мова, так само як і
багато інших мов, переживає «неологічний бум». Виникнення нових слів в
наш час відбувається в геометричній прогресії. За останніми підрахунками, в
англійській мові є близько 600 000 слів. Це в чотири рази понад 140 000 слів,
зареєстрованих в епоху королеви Єлизавети. Будь-яке наукове відкриття,
винахід, суспільна проблема знаходить своє відображення в мові.
Питання причин появи нових слів, закономірностей і аномалій їх
утворення вивчалися багатьма вітчизняними, а також зарубіжними
лінгвістами: В.Г. Гаком, В.І. Заботкіною, М. Кадоком, Р. Квірком,
Н.З. Котеловой, Д. Кристалом, П. Ньюмарком, О.Р. Розеном, Л.Я. Терещенко
тощо. Цілий ряд досліджень, написаних на матеріалі англійської та
української мов, присвячений вивченню неологізму, його характеристик,
підвидів і особливостей вживання.
У словотворчій системі сучасної англійської мови виділяються наступні
способи утворення нових слів [2]:
1. Афіксація (префіксація і суфіксація). Словотвірна структура
новоствореного слова передбачає наявність трьох обов'язкових компонентів:
кореня або основи, афікса і моделі, за якої відбувається приєднання афікса до
основі.
2. Конверсія – морфолого-синтаксичний спосіб словотворення, при
якому нові слова виникають без зміни основної форми вихідного слова.
Похідне по конверсії нове слово включається в нову парадигму і при цьому
отримує іншу синтаксичну функцію і сполучуваність, а також нове лексикограматичне значення. Необхідно відзначити, що за конверсії слова
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створюються з одним значенням, але в подальшому багато з них стають
багатозначними.
3.Утворення складних слів. Поряд з універсальними рисами кожна мова
має особливості, характерні тільки для цієї конкретної мови. Так,
аналітичний склад англійської мови, широке використання порядку слів як
засобу вираження лексико-граматичних відносин пояснюють існування
досить великої кількості складних слів, які утворені без сполучних елементів
і флексій, наприклад: brainwork, browbeat, handshake, job-hunt.
4. Скорочення (усічення, ініціальні скорочення і телескопи) – це процес
зменшення числа фонем і / або морфем у наявних в мові слів або
словосполучень без зміни їх лексико-граматичного значення (категорії), в
результаті якого з'являється нова номінативна одиниця або варіант вихідної
одиниці.
5. Зворотній словотвір (реверсія) – це утворення нових слів шляхом
відсікання словотворчого елемента вихідного слова. Відтак, вихідне слово
виключає зі свого складу суфікс або, рідше, префікс, за допомогою якого
дане вихідне слово було свого часу створено. Так, дієслова to beg, to edit, to
perk були отримані від відповідних іменників beggar, editor, percolator.
6. Постпозитивація – внутрішньо дієслівний словотвір, який полягає у
видозміні дієслівних основ за допомогою вельми складної і розвиненої
системи постпозитивів. Так, в утвореннях типу to get up післядієслівний
пов'язаний елемент виконує словотворчу функцію.
7. Звуконаслідування (ономатопія) являє собою створення таких слів,
звукові оболонки яких в тій чи іншій мірі нагадують позначаються предмети
або явища, наприклад: bounce, bump, buzz, hiss, mumble, smash, twitter.
8. Повтори (редуплікація) – це спосіб утворення нових слів шляхом
повного або часткового повторення кореня або основи вихідного слова без
зміни або з частковою зміною їх звукового складу, наприклад: bye-bye, clopclop, helter-skelter, hurly-burly, zig-zag.
9. Чергування звуків, перенесення наголосу в слові – спосіб
словотворення, при якому змінюється фонетичний склад слова і утворюється
нове слово, що відноситься до іншої лексико-граматичної групи. Порівняйте,
наприклад, такі пари слів: food (n) - feed (v); life (n) - live (v); song - sing (v). Не
всі зазначені методи застосовуються однаково активно.
Терещенко Л.Я. вказує на важливість орієнтації сучасних досліджень
шляхів утворення неологізмів у результаті лінгвотворчої діяльності окремих
мовних спільнот, що базується насамперед на механізмах каламбуру,
телескопії та фонетичної мімікрії [5; 6].
Слід зауважити, найбільш часто використовуваним в вищевказаній
лексиці способом словотвору є словоскладання. Утворене в результаті
словоскладання похідне слово є єдиним цілим, нове поняття, не завжди
дорівнює загальній кількості складових його значень, наприклад: brother +
romance = bromance, flat + platform = flatform. У сучасній англійській мові є
слова, які з'явилися шляхом словоскладання повнозначних основ, але в даний
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час складові їх компоненти вже не сприймаються як самостійно вживані
форми. Наприклад, слово woman спочатку мало форму wif-man (wife-man), де
серединне «f» було занадто слабким і тому з часом зникло [2]. Крім слів,
щодня з'являються все нові неподільні словосполучення, багато з яких
стають фразеологізмами і входять в словники.
Неологізми з‘являються в тих культурах, де зміни відбуваються дуже
швидко. Найчастіше широке вживання вони набувають завдяки засобам
масової інформації, Інтернету, а так само передаючись від людини до
людини. Вони можуть утворюватися шляхом суфіксації, префіксації або ж
шляхом словоскладання. Так само набуваючи нового значення, слово стає
неологізмом. Суспільство це основний фактор, який впливає на розвиток
неологізмів, оскільки воно визначає чи потрібно тому чи іншому слову
функціонувати в мові.
Таким чином, неологізми представляють, з одного боку, великий інтерес
для перекладача як особистості творчої, а з іншого боку – величезну
складність. І хоча можна провести деяку паралель між способом утворення
неологізму і способом його перекладу, що допомагає оптимізувати весь
перекладацький процес, тим не менш, багато слів вимагають індивідуального
розгляду при перекладі. А якщо не можна вивести єдину модель перекладу
нових слів, то проблема їх перекладу завжди буде актуальною. З усього
вищесказаного випливає, що вільне володіння мовою, знання способів
утворення неологізмів і трансформацій, що використовуються при їх
перекладі, уважне вивчення контексту, в якому зустрілося слово, а також
обізнаність про зміни в соціальній, економічній і політичній життя – ось
запорука успіху при перекладі неологізмів.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У сучасних умовах важливо досліджувати прояви культури народу у їх
мові, вивчати способи, засоби та форми, за допомогою яких мова охоплює
духовне та матеріальне існування етносу. Власні імена з давніх часів
викликали особливий інтерес у науковців різних галузей, зокрема такі як
В. Красних, В. Маслова, Л. Мацько, О. Селіванова, В. Слабоуз, А.
Хроленко та інші. У сучасній науковій парадигмі вони вивчаються в рамках
лінгвістики і ономастики, однак, мають екстралінгвістичні характеристики,
які вимагають залучення даних суміжних сфер науки, таких як
культурологія, етнографія, країнознавство, історія, соціологія, психологія та
ін.
Назви музичних гуртів слід вивчати, залучаючи дані молодіжної
субкультури, інтерес і потреби молоді. Молодіжна культура все більше
впливає на домінуючу культуру, транслюючи в суспільство альтернативні
цінності. Більш того, сама молодь розглядається як гарант «національної
душі», звідси підвищена увага до її проблем і мови, яка, в свою чергу,
визнається важливою і впливає на національну мову.
Швидкий розвиток суспільства та розширення міжкультурних зв‘язків
суттєво впливають на всі сфери людської діяльності, за таких умов
необхідним стає постійний обмін інформацією.
Однією з найскладніших проблем лінгвістичних досліджень є проблема
поєднання двох різних одиниць: мови та культури. Теоретично можливість
синтезу знань про культуру, які виражаються через мову в процесі
спілкування, пропонує лінгвокультурологія. У лінгвоультурології культура і
мова виведені на рівний рівень, де культура розуміється як зміст, а мова - як
форма існування цього змісту.
Широке тлумачення мовної та культурної складової у семантиці слова та
в семантичній структурі імені відкриває перспективи для розвитку цілої
системи мовних та культурних символів у поданні оніма у словнику.
Наприклад, словник може фіксувати орфоепічні особливості того, як працює
оніма в певній культурі, етнічній системі та навіть мовах невеликих груп
(тобто різноманітних жаргонізмах, діалектах тощо). Лінгвокультурно
значущі прояви слова, зокрема власна назва, можна знайти вираження в
певних текстах деяких жанрів, яскраво проявлятися у мовному та
культурному характері онімної гри (включаючи карнавалізацію, іронію,
пародію).
Не потрібно доводити важливість словників із власними назвами,
заснованими на культурних традиціях. Це аксіома, яка була втілена носіями
мови та знайшла практичне застосування у різноманітних словникових
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виданнях. Проте потрібен новий, оригінальний підхід до опису безцінних
скарбів світової культури, накопичених у власних назвах, з урахуванням вже
накопичених досягнень та усталених традицій.
Лінгвокультурологія перебуває у нерозривному єднанні з культурою і є
одним із підходів до вивчення мови. Існування розбіжностей у трактуванні
навіть фундаментальних тверджень лінгвокультурології свідчить, з одного
боку, про молодість цієї галузі філологічних досліджень, з іншого боку свідчення активного пошуку багатьох дослідників [42, с. 56].
Питання про взаємодію мови та культури є одним із центральних питань
мовознавства, оскільки мова не тільки створює культуру, але і розвивається в
ній. У науці, як і у всіх сферах людського життя, кожен період диктує певні
вимоги. Сучасний антропоцентризм, який активно будує нову наукову
парадигму, стимулює розуміння мови в лінгвоультурологічному аспекті.
Оскільки предметом лінгвокультурології є опис синхронно діючих
засобів та методів взаємодії мови та культури, а завдання полягає в розгляді
явищ мови та культури у їх взаємозалежності [57, с. 138], вона не може
уникнути ономатичних явищ.
Останнім часом спостерігається збільшення інтересу до феномену
культури і проблем лінвокультурного процесу, що пояснюється багатьма
обставинами соціокультурного розвитку. Якщо говорити про рок-культуру,
то ще зовсім нещодавно її культура і тексти перебували на периферії
наукового дослідження, а зараз вивчення року як феномена молодіжної
субкультури здійснюється в науці в рамках окремих дисциплін: лінгвістики,
культурології, соціології, етнографії, музикознавства. Музичне мистецтво
рок-груп користується величезною популярністю і має широку аудиторію, а
походження назви рок-групи завжди приваблювало і цікавило слухача.
Рок-культура, як субкультурне явище, різноманітна в лінгвістичному
плані і в своїй тематиці, характеризується автономністю всередині панівної
культури, що проявляється в відмінних від загальноприйнятих звичаїв, норм і
комплексних цінностей, а також визначається специфічним стилем життя і
мисленням слухачів альбомів англійських і американських рок-груп [2, с.
173].
Сучасна лінгвістика постійно розвивається, а тому наукова парадигма
вимагає детального, комплексного підходу до вивчення феноменів різної
структури. Кінець XX століття ознаменувався не тільки в науці, а й в
лінгвістиці в цілому становленням нової парадигми, що стала закономірним
результатом розвитку наукового, культурного і художнього знання людини.
Відзначимо, що ономастика та дослідження окремих когнітивних і
лінгвокультуральних підходів зокрема, мають давні зв‘язки мови та
культури, проте в рамках лінгвокультурології і когнітивної (пізнавальної)
лінгвістики існує необхідність у дослідженні нових наукових аспектів [38, с.
129].
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FOREIGNIZATION AND DOMESTICATION AS TWO
PREVAILING STRATEGIES IN THE CURRENT CULTURAL
TRANSLATION PRACTIСE
In rеcent years, strong еmphasis has bееn made on cultural factors in
translation as an activity of intеrcultural communication. Through the prism of
communication thеory, translation is a way of convеying mеssages and еxchanging
information. To bе more spcific, it is intеrcultural communication bеtween the
author and the translator, and betwееn the translator and the rеaders of the targеt
language.
Each language group has its own culturally spеcific fеatures, that don‘t have
еquivalents in other languages, thus prеsenting a challеnge for the translator. One
way to rеsolve this challеnge is to еmploy domеstication and forеignization
stratеgies prеsenting the two sidеs of the same mеthod.
Forеignisation is based on retaining the culture-spеcific itеms of the original:
pеrsonal names, national cuisine, historical figurеs, strееts or local institutions
while domestication focusеs on minimizing the strangеness of the forеign tеxt for
the target rеaders by introducing the common words usеd in the targеt language
instеad of providing rеaders with foreign tеrms. [2, 28].
Foreignization is a sourcе-culture-oriеnted translation which is aimеd at
translating the source language and culturе into the targеt one in order to kееp a
kind of еxotic flavor [1, 80]. Whеreas domestication rеfers to the translation
oriеnted to the target culture in which unusual or unfamiliar to the targеt culture
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expressions are transmuted and rеplaced by familiar onеs so as to makе the
translated tеxt еasy for undеrstanding for the target rеaders. [3, 144].
The dеbate on frее and litеral translation is mirrorеd in the duality of
forеignization and domеstication. While litеral translation focusеs mainly on how
to kееp the form of the source language without distorting its mеaning, frее
translation holds that diffеrent languages have diffеrent cultural connotations and
forms of exprеssion, and when the form hindеrs translation, frеe translation should
be appliеd. Frее translation mеthod pursues elеgance and intеlligibility of the
vеrsion at the еxpеnse of the form of the sourcе language [2, 170].
Translators еmploying litеral translation mеthod are basically ignoring the
formal elеments of the targеt language at timеs sacrificing the comprеhensibility of
the targеt language tеxt in the pursuit to kееp the similarity of form of the sourcе
text. Nonеtheless, litеral translation is not to be confusеd with mеchanical or dеad
translation, while at timеs kееping the form of the original text is crucial to convеy
the author‘s connotations, intеntions and implications.
It іs faіr to say, that the two methods and the two strategіes correlate: lіteral
translatіon emphasіzes linguіstic and stylіstic features of the orіginal text, whіle at
tіmes gіving up clarіty and coherency of the language, thus complіcating
understandіng of the content for the target readers [1]. The readers may find such a
translatіon a bіt unusual іf not to say uncomfortable for readіng, whіle free
translatіon and domestіcation focus on the target audіence, presentіng smooth
coherent sentences, famіliar expressіons and cultural phenomena rendered, which
contrіbutes to the fact that the target readers hardly realіze that they are dealіng
with a translated from another culture text
Thus, foreignіzation and domestіcation present a paіr of new translation
strategіes more іntricate and inclusіve than lіteral and free translatіon methods
focusіng prіmarily on cultural factors in translatіon.
Translatіon is seen and dіsjoined communіcation [2, p. 68]. In translation, the
orіginal text is deprіved of its context and the іnformation it carrіes is encoded in
an entіrely different language with an entіrely different context. The reader may
not be able to meet the expectatіon of the author, thus there comes іnformation gap
[3, 24]. The translator‘s job is to fіll this gap and harmonіze the communіcation.
The translator needs to understand belіefs, attіtudes, values, and the rules of
the SL audіence in order to adequately understand the ST and faіthfully translate it
for people who have a dіfferent set of beliefs, attіtudes, values, and rules. And
sіnce each language group has its own culturally specіfic features, that don‘t have
equіvalents in other languages the іnterpreter or translator should rely on the ways
to create occasіonal equіvalents and to render equivalent-lacking unіts. That‘s
when the translator has to decіde, which strategy – domestіcation or foreignіzation
– to apply. The most typical methods use in frames of both strategies are:
1) usіng long words – imіtating in target language the forms of the source
language word or word combіnations.
2) transcrіptіon of translіteratіon and explication of theіr genuіne natіonally
specіfic meanіng.
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3) usіng a descrіptive explanatіon to convey the meanіng of the source
language unіt.
4) translatіng componentіal parts and addіtional explanatіon of unіts of the
natіonally-specific lexіcon.
5) usіng approprіate substіtutes or semantіc analogy.
6) by ways of word for word translatіon.
7) usіng all kіnds of lexical transformation modіfying the meanіng of a source
language word [1].
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В XX-XXI столітті ономастичні дослідження стали складовою частиною
лінгвістичних досліджень. Власні імена приваблюють істориків, етнографів,
географів та психологів. Їх вичення має міждисциплінарний характер.
Власні назви досліджує ономастика – наука, яка займається історією,
походженням, вживанням в інших мовах, шляхами запозичень імен. В часи
Давньої Греції імена мали особливе значення, вони давали поняття про
предмети і їх характеристики. Наприклад, ріка Амур була і власною і
загальною назвою. Вона була і предметом і характеристикою місцевості.
Вагомий внесок в цю науку внесли стоїки – представники філософії
стоїцизму, хто розглядав назви з точки зору етимолої [3, c. 297]. Англійський
логік Дж. Мілль зазначав, що назви не лише характеризують предмет, а й
виконують функцію їх виокремлення в рамках подібного класу. Англійський
філолог Г. Світ писав, що перш ніж давати назву тому чи іншому предмету
потрібно розуміти його значення і призначення [2, c. 19].
О. В. Суперанська виокремила характеристики власних імен: 1. вони
даються індивідуальному об‘єкту, а не усій групі; 2. об‘єкт з власною назвою
є чітко окресленим; 3. на рівні мови, власна назва не має чіткої конотації.
Також вона дає свою класифікацію онімів, або власних назв, ось деякі із них:
антропоніми – імена та прізвища людей; ергоніми – назви ділових об‘єднань
людей; фітоніми – назви рослин ; топоніми – географічні назви; гідроніми –
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назви водоймищ; міфоніми – назви божеств; хрематоніми – назви предметів
духовної та матеріальної культури та ініші [2, c. 18].
Із розвитком еконімічних відносин виникає потреба в спроможності
конкурувати. Цього можна досягти шляхом правильно підібраної назви
організації, яка буде виокремлювати її з поміж інших схожих. Ергонімія
стала об‘єктом вивчення відносно недавно. Вона займає особливе місце в
ономастиці та містить характеристики, які виокремлюють її в окрему групу.
До ергонімії входять назви політичних, економічних, освітніх, культурних та
інших організаційних форм, таких як: навчальні заклади, політичні партії,
салони, магазини, компанії, гуртки, театри, ресторани, кафе тощо.
Ергоніми – це власні назви ділових об‘єднань людей, які працюють в
одному напрямку. Хоча О. В. Суперанська зазначає, що ці об‘єднання є не
обов‘язково діловими, адже гуртки та релігійні зібрання не є діловими. Вони
постійно піддаються змінам. Перші дослідження з власних імен громадських
закладів були зроблені Л. Н. Щетиніним в 1968 р., Г. А. Золотовою в статті
«Слово на вивісці» в 1968 р., А. В. Суперанською в роботі «Загальна теорія
власної назви» в 1973 р. Перші дослідження ергонімів розпочались в 90-х
роках XX століття, роботи на цю тему писали С. В. Земськова, Н. В. Носенко,
Є. С. Отин, А. Е. Гунтов, Г. А. Донськова, А. М. Ємельянова, М. В.
Китайгородська, І. В.Крюкова [1, c. 54]. В 1978 р. термін «ергонім»
використав російський лінгвіст Н. В. Подольський, даючи йому пояснення як
категорії онімів, власній назві ділових об‘єднань людей. Існує декілька
інтерпретацій цього терміну:
1.
латвійські лінгвісти називають ергонімами власні назви, які
об‘єднують людей, які працюють для спільної цілі;
2.
німецькі лінгвісти пишуть, що це назви не лише компаній,
установ та промислових організацій, а й назви позначень товарів, публікацій
у пресі, радіопередач тощо;
3.
за фінляндськими лінгвістами, це назви компаній та публічних
організацій [4, c. 186].
Від інших груп вони відрізняються: недовговічтістю, постійною зміною,
великою кількістю структурно-семантичних структур, виконанням рекламної
та інформативної функцій. Сучасні лігвісти також виокремлюють
психологічну функцію, назви впливають на свідомість людей. Одним із
найуспішніших аспектів ергоніма є комунікативно-прагматичний аспект,
адже від нього залежить успішність назви. Назва суспільної організації має
асоціативний ефект, який випливає в підсвідомості людей і має вплив на
них.Вони є важкими для класифікування через постійні зміни, стадії
формування, поповнення вокабуляру новою лексикою з різним значенням і
якісними змінами.
Ергоніми є повідомленням, текстом та онімічною грою, які привертають
увагу людей. Для того, щоб назва закладу мала великий вплив на адресантів
потрібно володіти їх гендерними, віковими, традиційними та соціальними
аспектами. З мотиваційної точки зору ергоніми поділяються на інформативні,
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доступні, естетично сприйнятливі. Ергоніми є продуктом вторинної
номінації. Адже назви будь-яких закладів утворені із вже існуючих. Реально
вмотивовані ергоніми пов‘язані із характером існуючої організації, її
продуктом, власником закладу.
Символічно вмотивовані, ергоніми умовно відображають реальні
признаки організації у формі метафор, гри слів тощо. Найчастіше вони
виникають на основі звукових та семантичних асоціацій. Існує семантична та
граматична онімізація ергонімів. Перша є процесом, характерним
відсутністю апелятиву. Друга є зв‘язком словотвірних морфем або основ.
Способами створення успішного ергоніму є:
‒ правильно підібрана назва, що характеризує заклад його посугу чи
продукт;
‒ аналіз схожих за аналогією найменувань закладів за допомогою
соціального опитування, що допоможе краще охарактеризувати свій;
‒ простота семантики назви, вона повинна бути доступною для
адресантів;
‒ оригінальність назви, аналіз значення та етимології слів, які
обираються для найменування закладу;
‒ будування назви із вже відомих слів, складні словосполучення та
аббревіація можуть бути причиною відлякування клієнтів [5, c. 5].
Переклад ергонімів – дуже складна проблема. Проблеми з перекладом
виникають через суб‘єктивні та об‘єктивні причини. Однією з головних
причин є культурна ідентичність, часто не можливо використати
літературний і прямий переклад. Перекладачу потрібно знати сферу життя
адресанта, щоб краще зрозуміти яким чином перекласти назву, яка буде
зрозумілою для нього. Однієї формули для перекладу власних назв не існує
через постійну зміну вокабуляру мов. Правильний переклад можливий за
умови обізнаності, професійних навичок перекладача.
Отже, дослідження ергонімії є актуальним через міждисциплінарний
характер. Ергоніми є необхідними в сучасному світі, при умові економічного
розвитку зростає конкуренція і правильно підібрана назва організації дає їй
змогу привернути до себе увагу. Ергоніми є успішними лише при умові
доступності, відповідності та оригінальності. Вони є мінітекстом, який
характеризує заклад та його послуги чи товар, та викликає потрібні асоціації
в адресантів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ НА АДРЕСАТА В СУЧАСНОМУ
МЕДІАДИСКУРСІ
Дискурс є багатозначним поняттям, якій стає центром досліджень всіх
лінгвістичних та багатьох суміжних дисциплін (нейролінгвістика, філософія,
соціологія, психологія, юриспруденція тощо). За Н.Д. Арутюновою дискурс –
це зв‘язний текст, що взятий у понятійному аспекті в сукупності з
екстралінгвістичними, прагматичними, психологічними, соціокультурними
факторами; мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як
компонент, що бере участь у взаємодії між людьми й механізмами їхньої
свідомості. Іншими словами, це мовлення, занурене у ситуацію, в якій воно
відбувається [1].
Медіадискурс включає в себе процеси мовленнєвої діяльності у сфері
масової комунікації, тобто поєднує традиційні визначення дискурсу із
особливостями сучасного «технологічно-цифрового» спілкування. Його
характеризують (див., наприклад, М. Желтухіна) таким чином: 1) медіа
дискурс зорієнтований на велику аудиторію; 2) його адресант та адресати
поділяють погляди своєї групи; 3) медіа дискурс відзначений інформаційною
«об‘ємністю»; 4) він займає важливе місце в геокультурній частині світу; 5)
має полемічну орієнтованість та 6) інсценування і масова спрямованість.
Зазначена специфіка медіа дискурсу може бути пояснена його головною
функцією – формуванням громадської свідомості, уточненням, а іноді й
визначенням картини світу людини та її цінностей. Саме тексти масової
комунікації впливають на емоційний стан адресата, поведінку,
волевиявлення, змінюють ставлення до певного об‘єкта чи людини. Термін
«медіа текст» є відносно новим поняттям, що вживається для позначення
усного чи письмового тексту будь-якого виду медіа. Медіа текст може мати
звук та візуальність. Основні ознаки медіа тексту визначаються мовною
особистістю автора (журналіста, блогера) та його світогляд [2;3].
Тексти медіа відрізняються від інших традиційних форматів текстів
чітко означеною управлінсько-маніпулятивною функцією. За допомогою
вербальних та невербальних засобів, основними з яких є мовленнєві,
відбувається експліцитний (прямо виказаний) та імпліцитний (прихований)
мовленнєвий вплив на адресата. Під мовленнєвим впливом слід розуміти
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використання особливостей будови та функціонування семіотичних систем, і
насамперед природної мови, заради побудови повідомлень, що мають
підвищену здатність впливати на свідомість і поведінку адресата або
адресатів.
Основними передумовами мовленнєвого впливу медіа тексту на
адресата стають наступні фактори:
1.
Психологічні. Людська свідомість є гнучкою та інертною, отже,
великий потік інформації її мозок сприймає швидко, проте втрачається
здатність його ефективного фільтрування, як наслідок, індивід піддається
певної ступені маніпулювання.
2.
Когнітивні. Вплив здійснюється за рахунок використання образів,
що формують певне відношення до інформації, викликане особливостями
будови картини світу кожної людини.
3.
Логічні. Будь-яке слово, речення чи висловлювання викликає
відповідні логічні висновки, які, за допомогою мови, можуть бути навмисно
спрямовані у потрібну сферу зв‘язків, асоціацій, умовиводів тощо.
4.
Соціологічні. За деякими дослідженнями, велика кількість людей
приєднуються та пристосовується до думок, поглядів, ціннісних орієнтацій
більшості, мають пасивну життєву позицію та через це схильні піддаватися
маніпулюванню.
5.
Комунікаційно-семіотичні. Для комфорту спілкування деякими
розбіжностями мовних форм можуть нехтувати, якщо це не є критично для
усіх учасників комунікації. Проте, практично будь-яке формальне
розходження можна зробити доволі значущим, навіть якщо воно таким не є,
що є підґрунтям для подальшого мовленнєвого впливу.
6.
Структурно-семіотичні. Кожна людина бачить та інтерпретує
певну ситуацію по-різному через різницю у дієвості семіотичних систем,
основною із яких є мова. Наприклад, мовець, часто не бажаючи цього, в
певній мірі здійснює вплив на слухача, нав‘язуючи йому своє тлумачення
дійсності.
Мовленнєві засоби впливу поєднують такі мовні структури, які мають
форму вираження та зміст, що чинять певну дію на усі компоненти
комунікації – на адресанта, на повідомлення та на адресата. Тобто, агент,
маючи цільову установку та певні лінгвістичні засоби, змінює мислення та
емоційний
стан
реципієнта,
регулює
інтелектуальну
діяльність
співрозмовника. Все це об‘єднує комунікативна теорія впливу, яка тісно
пов‘язується з психологією, когнітологією, дискурсологією, соціологією
тощо. Вона представляє собою комплекс мовних прийомів та комунікативну
тактику .
Прийоми мовленнєвого впливу можна визначити як специфічні
психологічні, прагмалінгвістичні й семіотичні дії з боку суб'єкта впливу,
спрямовані на досягнення його безпосередніх ілокутивних цілей і контроль
над мовною ситуацією. Так, І.Стернін розрізняє такі чинники мовленнєвого
впливу:
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1. Стиль спілкування;
2. Обсяг повідомлення;
3. Зміст;
4. Розташування елементів змісту;
5. Мовне оформлення;
6. Зовнішність;
7. Дотримання комунікативної норми;
8. Встановлення контакту зі співрозмовником;
9. Погляд;
10.Фізична поведінка під час мовлення;
11.Розміщення у просторі;
12.Час;
13.Кількість учасників;
14.Адресат [4].
Однозначної типології способів та методів мовленнєвого впливу не існує
через різні критерії їх вивчення. Деякі дослідники диференціюють їх за
типом мовленнєвих дій: переконання (доведення, аргументація,
інформування, розповідь), навіювання (емоційний вплив, оцінки,
конвенційно-соціальний вплив, формули прямого та сугестивного
програмування, художнє зображення), спонукання (умовляння, заклик,
примус та наказ); інші – за перлокутивною реакцією: зміна ставлення,
емоційного настрою, категорійної структури свідомості. Іноді виділяють
лише один дієвий критерій – зміну психічного стану реципієнта.
Отже, сучасне медійне мовлення виступає значним інструментом впливу
на адресата. Сучасний медіадискурс потребує подальшого дослідження, а
саме, - уточнення понять дискурс, медіадискурс, медіатекст; визначення
типології засобів лінгвістичного та екстралінгвістичного впливу.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Реклама – це процес та спосіб передачі певної інформації через текст, за
допомогою знаків, візуально, вербально та невербально. Різниця між
комерційною та соціальною рекламою полягає в тому, що перша спрямована
на отримання комерційної вигоди, заохочення людей придбати певний
продукт, а соціальна реклама має на меті змінити ставлення людини до тої чи
іншої проблеми. Це не означає, що комерційні компанії не можуть
використовувати соціальну рекламу для зміни позиції суспільства щодо їх
продукції. Також характерною відмінністю цих двох видів є вузьке коло
споживачів на яких спрямована саме комерційна реклама, тоді як соціальна
охоплює ширше коло людей або навіть усе суспільство в цілому. Ми
поділяємо думку В.О.Нечипоренко, що дослідження англомовних соціальних
рекламних текстів (public service advertising, public service annoncement (PSA),
social issue ads) є цікавим з точки зору лінгвокультурологічних та
перекладацьких аспектів проблеми міжкультурної комунікації та глобалізації
інформаційного простору [2, с. 61].
Реклама виконує важливі соціальні функції. Серед основних дослідники,
в першу чергу, виділяють соціально-регулятивну, інформаційну, економічну,
просвітницьку та естетичну [4, с.5-6]. Використовуючи різні знакові системи,
автори рекламних текстів намагаються привернути увагу споживача до
продукту, послуги або соціальної проблеми. Безумовно, ключову роль у
формуванні впливового повідомлення відіграє мова. Можна стверджувати
про появу нового мовознавчого напрямку – маркетингової лінгвістики, яка
акумулює досягнення соціо- та психолінгвістики, лінгвосеміотики,
стилістики, граматики, когнітивної лінгвістики. Велике значення також має
риторика, яка з давніх давен вивчає способи ефективної оптимізації мови, та
перлокутивна лінгвістика, що вивчає мовленнєві акти [1, с.141].
Як зазначає В.О.Нечипоренко, той факт, що англомовна реклама в
оригінальному або перекладеному вигляді сприймається й тими, для кого
англійська мова не є рідною, особливий інтерес для дослідження становить
питання адекватного передавання смислу рекламного повідомлення в умовах
міжкультурної комунікації [3, с.197]. Переклад - це формулювання
повідомлення, висловленого однією мовою і перенесеного на іншу, головна
мета якого - бути ефективним. Ця задача може бути виконана, якщо переклад
передає повідомлення, зберігаючи не лише зміст, але й лінгвістичну
структуру та культурні елементи. У порівнянні із перекладом
художньої літератури, коли перекладач повинен передати художньоестетичні особливості оригіналу, переклад тексту соціальної реклами значно
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відрізняється за формою, мовними засобами, а також яскраво вираженою
комунікативною спрямованістю. Передаючи такий текст, перекладач вирішує
не лише суто мовні, лінгвістичні проблеми, що обумовлені розходженнями в
семантичній структурі й особливостях використання двох мов у процесі
комунікації, а також і проблеми соціолінгвістичної адаптації тексту.
Перекладаючи англомовні тексти соціальної реклами українською
мовою, перекладач часто стикається з проблемою культурної адаптації.
Термінологічна неточність може випливати не лише із труднощів висловити
одну і ту ж ідею чи концепцію мовою перекладу, а й із пристосування певних
термінів до потреб одержувачів текстів. Тому для вдалого і ефективного
перекладу перекладач повинен володіти широким спектром навичок у цій
сфері.
Як слушно зауважує I.Richard, використовуючи асоціативні компоненти
соціальної реклами, паралелізм, не тільки візуальний, а й мовний, який додає
чіткості, балансу та ритмічності фразам, метафору та інші мовленнєволінгвістичні поняття, можна тим самим ввести в оману людину та
маніпулювати її свідомістю. Добре відомо, що те, як ми дивимося на речі,
залежить від того, як ми про них говоримо, і навпаки. Отже, мова може
звузити або обмежити наше розуміння реальності та світосприйняття
[5, с.10].
Безперечно, правильно передана засобами української мови англомовна
соціальна реклама повинна привертати увагу слухача або читача та
викликати бажання щось змінити, залежно від ідеї реклами. Гармонійне
поєднання цієї ідеї з тими засобами виразності, які даній ідеї найбільше
відповідають, та знаходження єдино вірної тональності загально-соціального
рекламного звернення, що виділяє його серед інших, є відмінною рисою
вдалого перекладу.
Потрібно наголосити, що текст будь-якої соціальної та й інших типів
реклам, у силу своєї специфіки, як правило, не слід перекладати дослівно,
оскільки він може втратити свій зміст, силу та впливовий потенціал. При
перекладі таких текстів на інші мови необхідно враховувати етичні,
психологічні характеристики аудиторії, різні соціальні складники, специфіку
мови й культури країни, для якої даний текст призначений. Трапляються
випадки, коли перекладачу в процесі його роботи доводиться створювати
нові лексеми, перероблюючи та «перекручуючи» слова англійської та
української мов. Головним критерієм таких змін повинен бути асоціативний
зв‘язок з об‘єктом соціальної реклами.
Отже, аналізуючи можливості перекладу англомовних соціальних
реклам, ми робимо висновок, що вони можуть бути передані українською
мовою, але в окремих випадках необхідно застосовувати додатковий
екстралінгвістичний коментар.
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Науковий керівник: Н. М. Тимощук, к. філол. н.,
доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У
АНГЛОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ
Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови.
Процес пізнання світу, поява нових понять і реалій, зміни в суспільному
житті, науково-технічний прогрес відбуваються постійно, потребуючи
необхідної кількості лексичних одиниць. Поява неологізмів демонструє
динамізм мови, а сучасна епоха масової комунікації створює безпрецедентні
можливості для їх розвитку та розповсюдження.
Лінгвістичні аспекти появи неологізмів у системі мови, принципи їх
творення, класифікації, функціонування неодноразово ставали об‘єктом
наукових пошуків вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема їх аналізували
J. Algeo, R. Baayen, P. Gilbert, A. Darmsteter, C. Cutler, B. Gardin, W. Lee,
J. Simpson, М. Cohen, В.І. Заботкіна, Н.Б. Іваницька, В.О. Нечипоренко,
Л.Я. Терещенко, Н.М. Тимощук, С.Д. Чугу, Н.З. Котелова, Є.О. Левашов,
В.М. Сергєєв та ін.
Актуальність наукової розвідки детермінована динамічними процесами
в лексичному складі англійської мови, зокрема зростанням кількості
новотворів, що залучаються засобами масової інформації (ЗМІ) для номінації
реалій, поява яких зумовлена перманентними змінами у житті соціуму.
На слушну думку О. Бабелюк і Л. Дідух, «розвиток будь-якої мови
зумовлений як лінгвальними, так і екстралінгвальними факторами» [2, с. 5].
Це зумовлено тим, що «мова у своїй еволюції проявляє двояку залежність –
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від середовища, в якому вона існує, з одного боку, та від внутрішнього
механізму та устрою, – з іншого» [5, c. 126]. Чим інтенсивніше відбуваються
зміни в політиці, в державі, тим інтенсивніше відбуваються зміни в лексиці
на кожному етапі її розвитку [1, с. 78]. Значна поява нових слів (неологізмів)
зумовлена стрімким розвитком науки та технології, а також активною
взаємодією, яка відбувається на рівні літературознавчих термінів, мистецтва,
виробничо-технічної лексики, військової справи та військово-стратегічної
науки, у галузі культурно-побутового обслуговування тощо.
Принагідно зазначимо, що лінгвістична дискусія щодо поняття
«неологізм» у мовознавстві досі залишається відкритою. На слушну думку,
Ж.В. Колоїз, «у широкому розумінні неологізмом можна вважати все те нове,
що характеризує зміни і розвиток мови. Залежно від мовного рівня
неологізми доцільно було б диференціювати на лексичні, семантичні,
фразеологічні, граматичні тощо» [4, c. 82]. Однак традиційно цей термін
трактують як «слово, а також його окреме значення, вислів, які з‘явилися в
мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями
(загальномовні Н.) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи
мові певного автора (стилістичні, або індивідуальноавторські)» [7, c. 408].
Визначальним чинником, на основі якого нове слово відносять до
розряду неологізмів, є часовий критерій, тобто неологізмом вважають нову
лексему, що з‘явилася у мові протягом останніх десяти років, і функціонує в
ній, проходячи декілька стадій соціалізації та лексикалізації.
За допомогою ЗМІ новостворені слова стрімко просочуються в основний
словниковий фонд і претендують на щоденне використання. Згадаємо,
наприклад, такі ще недавно експромтні мовні одиниці, які сьогодні вже є
загальновживаними: boondoggling (займатися пустими справами); darkhorse
(кандидат, неочікувано висунений на посаду під час передвиборної кампанії);
lameduck (сьогодні вживають у значенні ―політик, якому не всміхається
вдача‖); porkbarrel (ще не так давно вважали сленговим, сьогодні вживають
як політичний термін у значення ―годівниця‖, тобто спеціальні заходи, які
проводить уряд з метою завойовування популярності широких верств
населення); sweatshop (підприємство, на якому існує потогінна система);
troubleshooter (уповноважений щодо уникнення конфліктів) [3].
У сучасній лінгвістичній картині превалюють неологізми, що мають
стосунок до обчислювальної техніки й Інтернету, вони переважають своєю
кількістю над іншими, наприклад, cybersickness (хворобливе відчуття,
спричинене користуванням комп‗ютером протягом великого проміжку часу),
keypal (людина, з якою певна особа часто переписується за допомогою
електронної пошти), online auction (продаж товарів у вигляді он-лайн
аукціону), PDA (особистий цифровий помічник).
У сфері фінансів також почали використовувати численні неологізми, як
наприклад, dead cat bounce (ситуація, під час якої ціни акцій трохи
піднімаються після значного падіння, інколи перед тим, як впасти ще нижче),
stealth tax (податок, який ви платите за щось, що ви купили, а не прямо до
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урядових установ). Багато нових слів утворюються у бізнес-сфері, наприклад,
benchmark (використовувати хороший стан компаній, для того, щоб судити
про інші компанії подібного типу), best practice (визначення найкращого
способу ведення певного виду діяльності у бізнесі).
Таким чином, у газетних статтях англомовних періодичних видань
досить часто використовуються неологізми для того, щоб текст звучав
сучасно і не відставав від розвитку суспільства та техніки.
Для правильного та точного перекладу лінгвісту необхідно вдало
дібрати не лише українські відповідники-еквіваленти, а й не втратити зміст,
форму, гармонійність англомовного оригіналу [6, с. 109]. Коли неологізм не
має відповідника, можна скористатись такими традиційними методами
перекладу, як транскрибування, транслітерація, калька, експлікація, переклад
на основі аналогії.
Таким чином, словниковий склад англійської мови постійно змінюється
та поповнюється новотворами. Дослідження функціонування неологізмів у
англомовній публіцистичній лексиці обґрунтовує необхідність їх
практичного використання та вивчення. У сучасній англійській мові
накреслюється тенденція до збільшення словникового складу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ
Фізичне виховання і заняття в секції дуже актуальні і дуже важливі на
сьогоднішній день. Заняття фізичною культурою позитивно впливають на
формуватися всебічно розвиненої особистості. Фізичне виховання є
невід‘ємною частиною життя студентів. Основним завданням фізичного
виховання в інституті є: зміцнення здоров‘я, сприяння правильному
фізичному розвитку і загартовуванню студентів [3].
Чудово цьому сприяють різноманітні секції, а саме секція заняття
баскетболом. Під час гри використовуються різні види рухової активності:
біг, ходьба, стрибки. Заняття, баскетболом позитивно впливають на здоров‘я
студента завдяки фізичному навантаженні, що відрізняється змінною
інтенсивністю [1].
Такі фізичні вправи викликають підвищену потребу організму в кисні. В
результаті систематично пред‘являються підвищені вимоги до органів
дихання спостерігається зростання життєвої ємності легень, покращується
рухливість грудної клітини. Легені при систематичних заняттях фізичними
вправами збільшуються в обсязі.
Заняття фізичними вправами викликають позитивні емоції, бадьорість,
створюють гарний настрій. Баскетбол, завдяки різноманітності рухів сприяє
зміцненню нервової системи, рухового апарату, поліпшенню обміну речовин
і діяльності всіх систем організму. Дана гра розвиває силу м‘язів, спритність,
швидкість, гнучкість а також розвивають реакцію. Розвиток цих якостей
допомагає зміцнювати здоров‘я і розширювати діапазон рухових навичок.
Баскетбол, як і інші види спортивних ігор, використовується не тільки
для фізичного розвитку студента, а й для виховання у нього моральних і
вольових якостей. Найбільш характерні риси баскетболу такі: колективність
дій; змагальний характер ігрової діяльності; комплексний і різнобічний
характер впливу баскетболу на функції організму і появи рухових якостей;
безперервність і раптовість зміни умов гри; більша самостійність дій; висока
емоційність ігрової діяльності; трудність регулювання фізичного
навантаження. Ці риси допоможуть студентові і у повсякденному житті [1].
Головним змістом занять баскетболом є руху, що вимагають прояви
аеробної витривалості − ходьба, біг. У фізичному вихованні для розвитку
якостей сили застосовуються вправи з предметами, вправи з подоланням
опору партнера, вправи з пружними предметами. У період занять баскетболу
виховується сила, як основа для розвитку швидкості і витривалості.
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Використовуються динамічні вправи, які не потребують тривалої напруги,
вправи застосовуються у вигляді бігових і стрибкових завдань.
Швидкість є фізичною якістю, яка дозволяє виконувати рух з великою
швидкістю і частотою. Високий рівень розвитку швидкості сприяє
успішному зростанню інших рухових здібностей студента. Чим вище рівень
прояву швидкості, тим швидше вдається досягти позитивних результатів при
навчанні.
Виконуються вправи з поступовим прискоренням темпу, в заздалегідь
заданому і постійному темпі, в максимально-швидкому темпі з можливою
частотою рухів. При розвитку швидкості у гравців вирішують дві основні
задачі: збільшення швидкості одиночних простих рухів і збільшення частоти
рухів. При спеціальному тренуванні швидкість розвивається інтенсивніше,
ніж при звичайних. Швидкість тісно пов‘язана з силою м‘язів, технікою
гнучкості і здатністю до розслаблення, ступенем вольового зусилля у тих, хто
займається.
Спритність – здатність швидко опановувати новими рухами,
перебудовувати рухову діяльність. У спортивних іграх, розвиток спритності
має першорядне значення. Виховання спритності пов‘язане з важливим
вдосконаленням почуття простору і часу.
Витривалість гравців розвивають поступовим збільшенням навантажень.
Організм поступово пристосовується до стомлення, набуває здатності
виконувати рухи тривалий час швидше відновлювати сили. Крім того,
необхідно постійно вдосконалювати різні вміння, переміщення, навички.
Проста на перший погляд гра з м‘ячем здатна надовго привернути увагу
багатьох глядачів і самих спортсменів.
Ефективні заняття баскетболом створюють сприятливі умови не тільки
для розвитку фізичної сили. Граючи з м‘ячем, добре розвивається
координація в процесі рухової активності, а так самопідвищується
витривалість, після тривалих тренувань дихального апарату під час різких
кидків, стрибків, пробіжок і переміщень. Сприятливий вплив на здоров‘я
гравця супроводжується розвитком. стійкої психіки і вольового характеру.
Командна гра покращує ініціативність і комунікабельність особистості,
розвиває тактику дій на шляху до мети, а динамічний процес змагання
мотивує до пошуку рішень у важких ситуаціях [2].
Таким чином, заповнити дефіцит рухів студента можна тільки за
допомогою цілеспрямованих занять фізичною культурою і спортом. М‘язова
діяльність не тільки розвиває і вдосконалює руховий апарат, а й впливає на
організм в цілому, активно пристосовує його до навколишнього середовища,
підвищує функціональні можливості і імунітет. Основні принципи
забезпечення необхідного здоров‘я, заняття фізичними вправами,
формування всебічно розвиненої особистості. Проте не забуваємо, що
потрібно бути досить обережним під час гри так як можна завдати шкоди
своєму здоров‘ю.
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Відвідувати подібні секції потрібно, адже вони допомагають активувати
свій організм. Фізичні навантаження дуже корисні для студентів, так як
більшість свого часу вони проводять за конспектами, а здоровому організму
вкрай потрібно рухатися.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ
Роль фізичної культури в усі часи була значною та важливою для
зміцнення здоров'я та організму людини. Фізична культура, як невіддільна
частина загальної культури сучасного суспільства, являє собою багатогранне
соціальне явище, що надає могутній вплив на виховання і розвиток всіх
верств населення.
Велику кількість наукових праць та досліджень присвячено саме
використанню та впровадженню засобів футболу на заняттях фізичної
підготовки у вищих навчальних закладах.
Футбол – це одне з найбільш доступних, популярних і масових засобів
фізичного розвитку та зміцнення здоров'я населення. Гра займає ключове
місце в загальній системі фізичного виховання. Захоплення цим видом
спорту характеризується багатьма обставинами, серед яких фахівці
виділяють різноманітність прикладів гри з виникненням незліченних
комбінацій, широкі можливості для єдиноборств з проявом сили, спритності,
витривалості. Як позитивний фактор відзначається інтенсивне виховання
спортсменів, спрямоване на розвиток їх винахідливості, самостійної
творчості, на реалізацію власних ідей в інтересах всієї команди [1]. Кожен
гравець може проявити свої особисті якості: самостійність, ініціативу,
творчість.
Футбол, як командна спортивна гра, в більшій мірі сприяє
різносторонньому фізичному розвитку юного спортсмена. Постійно змінна
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ігрова ситуація, безперервна боротьба за м'яч пов'язані з самими технічнотактичними діями і різноманітними рухами. Сучасний футбол відрізняється
різноманітністю і складністю технічних прийомів. Систематичне заняття
футболом, участь в змаганнях, цей вид спорту впливає всебічним чином на
майбутніх футболістів: забезпечується нормальний фізичний розвиток,
удосконалюється функціональна діяльність їх організму. Заняття спортом
сприяє також вихованню цілого ряду позитивних рис і якостей характеру:
уміння підпорядковувати особисті інтереси інтересам колективу,
взаємодопомоги, повага до суперників або партнерів в грі, активність,
свідомої дисципліни. пунктуальності, спортивної етики, почуття
відповідальності [3].
Доцільність переважного використання засобів футболу у процесі
фізичного виховання студентів підтверджується наступним:
футбол розвиває інтелектуальні, психологічні, психофізичні та
рухові якості людини;
систематичні заняття цим видом спорту розширюють
функціональні можливості рухового апарату, нервової системи,
вегетативних органів, вдосконалюються координаційні та адаптаційні
здібності;
футбол виховує у гравців такі важливі якості характеру як воля,
сміливість, ініціативність, рішучість, почуття колективізму;
футбол вимагає, щоб у кожного гравця були добре розвинуті
почуття відповідальності, взаєморозуміння, готовності до взаємодопомоги;
футбол сприяє розвитку певних особливостей зорових
сприймань, спостережливості, уваги, уяви, мислення, емоційної стійкості та
вольових якостей;
футбол – потужний засіб агітації і пропаганди фізичної культури
і спорту [2].
Під впливом занять футболом у студентів відбувається удосконалення
механізмів адаптації і підвищення рівня соматичного здоров'я за рахунок
збільшення показників життєвої і форсованої ємкості легенів, зростання
функціональних резервів бронхіальної провідності, зниження в середньому
на 21,0% об'ємної швидкості повітряного потоку на всіх рівнях
бронхіального дерева. Основними лімітуючими факторами для респіраторної
системи студентів є низькі величини житгєвої ємкості легенів і обводу
грудної клітки, які обумовлюють зниження показників пікової об'ємної
швидкості видиху на 18,3%. При виконанні фізичного навантаження
виявлено зниження об'ємних швидкостей повітряного потоку видиху в
середньому на 22,1% на всіх рівнях бронхіального дерева у студентів III
групи здоров'я. В роботі кардіо-респіраторної системи спостерігається
пониження індексу напруження, зменшення ЧСС за рахунок збільшення
парасимпатичного впливу вегетативної нервової системи [4].
Отже, заняття в секції футболу сприяють як фізичному, так і етичному
розвитку студентів. Заняття футболом дають можливість постійно
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вдосконалити і розвивати роботу серцево-судинної та нервової систем,
підвищувати загальну тренованість юного спортсмена. Командний характер
гри і високий технічно-тактичний рівень сучасного футболу пред'являє
підвищені вимоги до всіх сторін психіки вихованців секції. Футбол виховує
не тільки швидкість, спритність, силу, але і почуття колективізму, мужність,
волю до перемоги.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН
СТУДЕНТІВ
Здоров‘я безпосередньо впливає на працездатність і продуктивність
праці, економіку країни, моральний клімат в суспільстві, виховання молодого
покоління, відображає образ і якість життя. Важливим профілактичним
фактором у зміцненні здоров‘я людини є здоровий спосіб життя. Увага до
власного здоров‘я, здатність забезпечити індивідуальну профілактику його
порушень, свідома орієнтація на здоров‘я різних форм життєдіяльності – все
це показники загальної культури людини.
У сучасному місті студенти витрачають дуже багато часу на дорогу, з
огляду на те, що деяка частина з них витрачає на це близько 2-х годин, а іноді
і більше. Додатковим фактором, що обтяжує навчання в вузі, є постійна
необхідність поєднання навчання з роботою. Часто, студенти зайняті мало
кваліфікованою працю: працюють вантажниками, офіціантами, двірниками,
охоронцями, як правило, це відбувається у вечірній або нічний час. Уже на
перших курсах навчання з роботою поєднують більше 30 відсотків юнаків і
15 відсотків дівчат. Це призводить до значного порушення режиму дня.
Близько третини студентів приймають гарячу їжу тільки один раз в день[1].
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Волейбол прийнято вважати однією з найбільш популярних і поширених
ігор серед населення. У число найбільш популярних видів спорту волейбол
увійшов завдяки тому, що він простий в навчанні, широкодоступний,
динамічний в процесі проведення. Хочеться відзначити, що найбільше
визнання волейбол отримав в молодіжному середовищі; з цієї причини він, як
ігровий вид, що розвиває та вдосконалює фізичні якості студентів, входить в
навчальну програму дисципліни «Фізична культура».
Волейбол є атлетичний вид спорту, займатися яким можуть спортсмени,
стан організму яких можна охарактеризувати високим і сильним рівнем
функціональних вимог.
Потрібно зауважити, що волейбол спрямований на розвиток
витривалості через високу насиченість стрибків. Саме інтенсивність
виконання стрибків є відмінною рисою волейболу на тлі інших видів
спортивних ігор. В умовах сучасного розвитку світу гра в волейбол на
заняттях з фізичні культурі в вузах не втрачає актуальності, а навіть набирає
свою популярність. Які ж завдання стоять перед проведенням ігор у
волейбол? По-перше, підвищення рівня здоров'я студентів, по-друге,
формування фізичних якостей, які обов'язково знадобляться учням
навчального закладу в подальшому житті і праці після отримання освіти.
Для того щоб методично грамотною і правильно були побудовані
заняття з волейболу зі студентами, викладач повинен знати анатомофізіологічні особливості молодого організму. Тільки за цієї умови заняття з
волейболу будуть сприяти правильному розвитку фізичних якостей
студентів.
Ефективність процесу навчання безпосередньо пов'язана з багатьма
факторами, зокрема з працездатністю студента на занятті з волейболу.
Працездатність є можливістю студента виконувати технічні прийоми і
тактичні комбінації протягом усього заняття. Іншими словами, студенти
повинні зберігати під час тренування порівняно тривалий час високу
активність. Відповідно, весь період підготовки важко уявити без високо
розвинутих фізичних якостей організму, таких як сила, витривалість,
спритність, швидкість, гнучкість. Всі вони сприяють виробленню теплової
енергії, необхідні для роботи окремих груп м'язів. Тільки в такому випадку
рухові ігрові дії будуть проявлятися ефективно [2].
Основна проблема підбору й застосування фізичних вправ полягає в тім,
щоб забезпечити максимальний оздоровчий і реабілітаційний ефект. Цей
процес може йти активно тільки в тому випадку, якщо виявляється достатній
вплив на основні системи організму, насамперед, на серцево-судинну,
дихальну й імунну системи, на опорно-руховий апарат (зміцнення "м'язового
корсета", відновлення рухливості в суглобах тощо).
З метою агітації й пропаганди здорового способу життя, залучення
студентської молоді в систематичні заняття фізичною культурою і спортом,
виховання фізичних й морально-вольових якостей, організовується й
проводиться Універсіада вищого навчального закладу, в якій, серед інших
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видів спорту, особливе місце приділяється волейболу. Проведення й участь в
змаганнях з волейболу дає змогу не тільки розвивати і вдосконалювати свою
спортивну майстерність учасникам команд, але й уболівальникам відчувати
себе частиною команди й підтримувати спортивний дух команди факультету.
Відзначається також, що заняття з волейболу не сковують творчість
викладача, дозволяють раціонально використовувати його знання за своєю
спеціалізацією, що не призводить до зниження кваліфікації педагога.
Таким чином, ефективність проведення навчально-тренувальних занять
з волейболу зі спортивною спрямованістю підтверджується наявністю
багатьох компонентів.
Проведення навчально-тренувальних заняття з фізичного виховання, що
організовуються за принципом залучення студентської молоді до занять
спортивними іграми, в тому числі й волейболом, здатні сприяти покращенню
фізичної підготовленості студентів, впливають на загальний функціональний
стан організму, підвищують рівень збудливості центральної нервової системи
(присутність нервово-емоційної складової), позитивно впливають на фізичну
й розумову працездатність, збільшують зосередженість і стійкість уваги.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ
Важливу роль в легкій атлетиці грає рухова активність спортсмена.
Однією із спортивних якостей, які її характеризують, є швидкість.
Удосконалення і розвиток швидкості - це здатність спортсмена здійснювати
рухову активність в мінімальний для даних умов термін. Швидкість залежить
від частоти і імпульсивності рухів студента. Вона є комплексною руховою
якістю людини і відрізняється індивідуальними особливостями [3].
Так, швидкість руху багато у чому залежить від типу вищої нервової
діяльності, яка відповідає за інтенсивність напруги і розслаблення м'язів,
спрямовує і координує всі рухи. В значній мірі швидкість залежить від рівня
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розвитку спортивної техніки, сили та еластичності м'язів, рухливості в
суглобах, від загальної фізичної сили та витривалості [4].
Однією з головних характеристик швидкості є частота рухів, яка має
вирішальне значення в спринтерському бігу на короткі дистанції. При цьому,
чим менше маса рухливої частини тіла, тим більшу частоту вона може
розвинути. З метою збільшення частоти рухів в тренувальному процесі
можна використовувати біг на місці з максимальною, частотою, але з
мінімальним підніманням стоп від підлоги. Цю вправу також можна
використовувати і в якості тесту, підраховуючи кількість кроків за 10 сек [3].
Швидкість проявляється також в імпульсивності, різкості одиночних чи
повторних рухів. Між зазначеними формами прояву швидкості є зв'язок, але
прямої залежності не існує. Таким чином, рівень розвитку швидкості,
визначає успіх у переважній більшості видів спорту [3].
Методами визначення швидкості є наступні: а) вимірювання швидкості
руху у відповідь на певний сигнал реакціометром різної конструкції; б)
підрахунок кількості рухів за встановлений час незавантаженою кінцівкою
або тулубом в межах певної амплітуди; в) визначення часу подолання
встановленої короткої відстані; г) вимірювання швидкості виконання
однократного руху у складній дії, (відштовхування в стрибках, руху
плечового пояса і руки в метаннях, удар в боксі, початковий рух бігуна на
короткі дистанції, руху гімнаста тощо) [2].
Розвиток швидкості залежить від багатьох факторів: лабільності
нервово-м'язового апарату, еластичності м'язів, рухливості в суглобах,
узгодженості діяльності м'язів-антагоністів, ступеня володіння технічними
прийомами [1].
Рівень швидкості рухів за рахунок сили м'язів можливо підвищити
шляхом збільшення здатності виявляти дуже великі м'язові зусилля. Це
якість у сукупності з хорошою нервово-м'язової координацією дозволять
спортсмену виконувати могутні рухи, шляхом вибухових зусиль. Ця
здатність необхідна в спорті вищих досягнень з легкої атлетики.
З метою збільшення сили різних груп м'язів використовують спеціальні
бігові вправи для розвитку швидкості у бігунів - біг по похилій доріжці
вгору, піднімання вантажу, покладеного на стегно і так далі. При цьому
використовуються динамічні вправи, тобто вправи з малою і середньою
вагою, вправи з великою швидкістю і амплітудою, вправи балістичного
характеру (метання, вистрибування з обтяженням). Вони можуть
поєднуватися з вправами, що забезпечують розвиток і максимальної сили.
Найбільшу увагу слід звертати на поліпшення еластичності м'язів. Зазвичай
для цього використовуються спеціальні вправи на розтягування розслаблених
і напружених м'язів [4].
Важливе значення для розвитку швидкості має правильне дозування
швидкісних вправ, з метою уникнення перевтоми. У зв'язку з цим вправи,
виконувані з максимальною швидкістю, можуть застосовуватися часто, але в
невеликому обсязі. Тренувальний процес для розвитку швидкості необхідно
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закінчувати за суб'єктивним відчуттям студента або показником секундоміра
[1].
При цьому навантаження на занятті повинно бути адекватним. Важливо
щоб студенти застосовували швидкісні вправи якнайчастіше в формі
змагання або гри.
У програму тренувань також повинні входити швидкісні вправи:
спринтерський біг зі старту і з ходу, біг з прискоренням, стрибки в довжину і
висоту з гранично швидким відштовхуванням, метання полегшених снарядів,
рухливі і спортивні ігри, акробатичні вправи [2] .
Для розвитку всіх форм швидкості необхідно керуватися наступними
положеннями:
1. Вправи на розвиток швидкості слід починати безпосередньо після
розминки.
2. Одночасно з вправами на розвиток швидкості необхідно включати
вправи із вдосконаленні техніки обраного виду спорту.
3. Необхідно обов'язково розвивати здатність студентів до довільного
(свідомого) розслаблення м'язів.
4. Починають тренування із виконання вправ рівномірним методом, із
середньою інтенсивністю: потім слід застосовувати метод змінних і
повторно-змінних вправ; найбільша швидкість (інтенсивність) рухів на цій
стадії - 80-85% від максимальних можливостей.
5. Регуляція навантаження здійснюється за показниками частоти
дихання і пульсу, швидкості перших спроб і збереження правильної
координації рухів. Тривалість перерви для відпочинку від одного повторення
до іншого протягом одного заняття повинна поступово збільшуватися [1].
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Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ НА КOМПOНЕНТНИЙ СКЛАД
МАСИ ТІЛА СТУДЕНТСЬКOЇ МOЛOДІ
Oжиріння у студентів – це хвoрoба студентськoгo спoсoбу життя.
Більшу частину свoгo дня студенти прoвoдять сидячи. Причинoю цьoгo є
мoдернізація навчальних прoцесів. Після прoведення мoнітoрингу за умoвами
та oсoбливoстями психічнoгo рoзвитку oсoбистoстей студентів наші
дoслідження виявили, щo рухoва активність студентів триває приблизнo 15
хвилин, хoча гігієнічна нoрма – 2 гoдини. Медики ж у всі часи застерігали,
щo недoстатня рухoва активність підриває здoрoв‘я, «збагачує» її нoвими
хвoрoбами, старить людину. Здoрoв‘я залежить на 50 % від умoв і спoсoбу
життя. В умoвах навчання у ВУЗі раціoнальна oрганізація рухoвoї активнoсті
набуває oсoбливoї актуальнoсті внаслідoк пoрушення балансу між вжитoю
їжею «швидкoгo пригoтування» (щo стає нoрмoю для студентів,
прoживаючих у гуртoжитку), фізичнoю активністю, яка oбмежується для
більшoсті студентів заняттями з фізичнoгo вихoвання oдин раз на тиждень та
прoведенням вільнoгo часу студентами, які переважнo йдуть відпoчивати не
дo спoртивних устанoв, а в кінoтеатр чи бар. Oтже, спoстерігається чітка
перевага шкідливих звичoк над здoрoвим спoсoбoм життя. Такий ритм життя
сучаснoгo студентства і привoдить дo швидкoгo набирання ваги під час
навчання у ВУЗі.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення впливу занять плаванням на
кoмпoнентний склад маси тіла студентськoї мoлoді
Oдним із фактoрів, які визначають функціoнальні мoжливoсті oрганізму
людини, є кoмпoнентний склад маси тіла. Визначають, щo рівень фізичнoгo
рoзвитку людини визначається загальними рoзмірами тіла і абсoлютнoю
величинoю йoгo маси [3].
Визначення кoмпoнентнoгo складу маси тіла частіше прoвoдиться в
прoцесі спoртивних тренувань і не має належнoгo рoзгляду у сфері
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oздoрoвчoгo фізичнoгo вихoвання студентів. У наукoвo-метoдичній
літературі є чималo рoбіт, присвячених дoслідженню впливу різних видів
oздoрoвчих занять на кoмпoнентний склад маси тіла. Oднак прoграми занять
із фізичнoгo вихoвання з урахуванням кількіснoгo вмісту жирoвoгo і
м‘язoвoгo кoмпoнентів маси тіла є дoвoлі oбмеженими.
Заняття з фізичнoгo вихoвання, які прoвoдяться за прoграмoю вищих
закладів oсвіти, не забезпечують пoкращення фізичнoгo стану студентськoї
мoлoді [1, с. 83], oскільки при дoзуванні фізичнoї рoбoти не врахoвуються
індивідуальні мoрфoфункціoнальні мoжливoсті oрганізму студентів.
У зв‘язку з пoстійним зрoстанням кількoсті студентів хвoрих на
oжиріння, виникає неoбхідність пoстійнoгo вдoскoналення засoбів, фoрм та
метoдик фізичнoї активнoсті студентів в умoвах навчання у ВУЗі, щo й
зумoвилo вибір теми дoслідження.
В умoвах ВУЗу ми прoпoнуємo ствoрення спеціальних медичних груп
студентів, хвoрих на oжиріння, з введенням курсу занять плаванням, oскільки
цей вид фізичних вправ пoвнoю мірoю сприяє реалізації завдань навчальнoгo
прoцесу в спеціальних медичних групах, де й займаються студенти хвoрі на
oжиріння. Плавання є видoм циклічних фізичних вправ. Як пoказує
практичний дoсвід рoбoти, для бoрoтьби з oжирінням циклічні вправи є
найбільш дієвими. Цінність викoристання занять із плавання пoлягає в тoму,
щo плавання пo сутнoсті свoгo впливу має не лoкальну дію, а викликає
реактивні зміни всьoгo oрганізму [3, с. 42]
Мета впрoвадження занять з плавання в курс фізичнoгo вихoвання
спеціальних медичних груп для студентів хвoрих на oжиріння –
якнайпoвніше віднoвлення втрачених внаслідoк захвoрювання мoжливoстей
oрганізму та пoзбавлення надлишкoвoї маси тіла і, насамкінець, переведення
студента в загальну групу навчальнoгo відділу. Дія занять плаванням у цьoму
напрямку ґрунтується на йoгo здатнoсті чинити загальнo тoнізуючу,
кoмпенсатoрну та нoрмалізуючу дію на oрганізм. Внаслідoк цьoгo
підвищується інтенсивність oснoвнoгo oбміну, пoкращуються прoцеси
oкислення ( згoряння ) жиру, пригнічується апетит. Не менш важливим є
значний вплив на психoемoційний стан.
Кoмплексний вплив вoди та вправ у плаванні сприяє значнoму
пoкращанню фізичнoгo стану студентів, підвищенню їхньoї фізичнoї та
рoзумoвoї працездатнoсті, сприяє вдoскoналенню фізіoлoгічних механізмів
oрганізму загалoм. Заняття плаванням є пoтужним засoбoм тренування
дихальнoгo апарату, серцевo-судиннoї системи, стимулятoрoм діяльнoсті
шлункoвo-кишкoвoгo тракту, вoни здійснюють кoрекцію oпoрнo-рухoвoгo
апарату, пoзитивнo впливають на стан центральнoї нервoвoї системи,
підвищують стійкість oрганізму дo прoстудних захвoрювань (загартування)
[2, с. 121].
Oтже, плавання має багатoгранний вплив на oрганізм і є «пускoвим
механізмoм», який мoбілізує різні фізіoлoгічні реакції специфічнoгo та
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неспецифічнoгo характеру, активізує функціoнальну діяльність не тільки
oбміну речoвин, а й усіх oрганів та систем oрганізму.
Таким чинoм, введення занять з плавання дo курсу фізичнoгo вихoвання
студентів хвoрих на oжиріння, які займаються у спеціальних медичних
групах, у рамках урoчних та пoзаурoчних занять, дає змoгу привести в нoрму
кoмпoнентний склад маси тіла, а такoж пoкращити загальний стан здoрoв‘я
та рівень фізичнoї підгoтoвленoсті цієї категoрії студентів. Пoзитивними
oсoбливoстями викoристання занять із плавання для схуднення є: їхня
глибoка біoлoгічність та адекватність, відсутність негативнoї пoбічнoї дії у
разі викoристання oптимальних навантажень, мoжливість дoвгoтривалoгo
викoристання. У разі викoнання всіх метoдичних вказівoк надлишкoва вага
не є завадoю для занять плаванням.
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ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Під дистанційними технологіями навчання розуміють електронні засоби
і способи передачі цифрової інформації (або даних) навчального призначення
між учасниками навчального процесу (студент, викладач, ВНЗ) у
віртуальному освітньому середовищі [3].
21 січня 2021 року викладачі кафедри фізичного виховання та спорту
взяли участь у круглому столі «Особливості викладання дисципліни Фізичне
виховання в умовах дистанційного навчання», організованому за ініціативи
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Учасники заходу отримали цінну інформацію, обмінялися
досвідом роботи та сучасними підходами до організації навчальної та
наукової роботи в галузі фізичної культури та спорту в умовах дистанційного
навчання.
Із доповіддю на тему «Організація процесу фізичного виховання у період
карантину в ВТЕІ КНТЕУ» виступила Сальникова С.В., кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного
виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ [1].
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Moodle - це безкоштовна онлайн-система управління навчанням, яка
дозволяє викладачам створювати власний приватний веб-сайт, наповнений
динамічними курсами, що розширюють навчання в будь-який час і в будьякому місці. Незалежно від того, ви вчитель, студент чи адміністратор,
Moodle може задовольнити ваші потреби. Надзвичайно налаштоване ядро
Moodle має багато стандартних функцій. Сайт розроблений таким чином,
щоб бути чуйним та доступним, легко переміщатись по сторінках як на
настільних, так і на мобільних пристроях [4].
Зміст дистанційного курсу, перш за все, повинен відповідати меті і
завданням його вивчення. Мета навчання курсу є похідною від загальної
мети дистанційного навчання. Мету слід визначити залежно від знань, умінь
та навичок, які необхідно сформувати студентові після закінчення курсу.
Завдання повинні розглядатись як досяжні і тому бути досяжними для
вимірювання вимог щодо виконання роботи [5].
Дистанційні заняття студентів з фізичного виховання здійснюються за
допомогою використання технічних та інформаційних засобів, навчальних
ресурсів, безпосередньо за допомогою додатку, а також через сервіси Viber,
Zoom, електронної пошти та мобільного зв‘язку з викладачами кафедри [2].
Викладачі кафедри, опановуючи цифрові технології навчання,
застосовують найбільш вдалі методичні прийоми для опанування навчальної
програми студентами на віддалі, підбирають такі тренування, відео-лекції,
майстер-класи, завдання та комплекси вправ для розвитку фізичних якостей,
що не потребують спеціального обладнання, інвентарю та можуть бути
виконані в домашніх умовах.
Важливою стороною у розповсюдженні мультимедійних матеріалів
навчальних матеріалів є використання можливостей мережі Інтернет.
Використовуючи розроблені технології, на сервері створено ресурс, в якому
можна знайти "Завдання" для студентів інституту фізичного виховання і
спорту. У ньому містяться:–інструкції лабораторних робіт, –відеокліпи –
відзнятий матеріал, який можна використовувати у створенні
мультимедійних дидактичних засобів;–відео уроки.
Тільки систематичне виконання фізичних вправ стає запорукою міцного
здоров`я, покращує фізичні якості, зміцнює імунітет і формує життєрадісну
працездатну особистість. Тому під час карантину ні в якому разі не слід
припиняти займатися фізичними вправами. Для цього кафедрою фізичного
виховання запропоновано дистанційну роботу з виконання різних комплексів
фізичних вправ за допомогою інтернет платформи Zoom. Але ж не всі
студенти мають змогу виконувати фізичні вправи дистанційно під
керівництвом викладача. Тому на перший план виходить свідома самостійна
робота. Для того, щоб самостійно розробити комплекс фізичних вправ треба
мати необхідне уявлення про мету, обсяг, порядок та послідовність фізичних
навантажень.
Студентські роки це час, коли організм людини продовжує розвиватися,
і за роки навчання в університеті можна максимально зміцнити силу,
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серцево-судинну систему, красу тіла і набути великого запасу міцного
здоров'я на все життя. Але, якщо не дотримуватись правильної методики
виконання фізичних вправ, то не тільки не буде користі, а й можна нанести
собі великої шкоди [4].
Спочатку треба усвідомити, що фізичні заняття мають різний характер:
ранкова зарядка і загально-фізичні вправи - для підтримки нормального
функціонування організму, а тематичні тренування – для підвищення
фізичних якостей. Треба розуміти, що тренування з навантаженнями
розвиває силу і об‘єм м‘язів, а тренування на витривалість - зміцнює серцевосудинну систему. Спритність розвивається під час виконання складнокординаційних вправ. Тому під час карантину в умовах ізоляції найкращий
вибір для самостійних занять буде багатофункціональний вид тренування, що
об‘єднує всі інші – це, так зване, колове тренування. Виконуючи вправи по
колу з невеликим навантаженням і з обмеженим часом відпочинку між ними,
необхідно контролювати самопочуття та частоту серцевих скорочень. Для
тренувального ефекту пульс має бути в діапазоні 110-120 ударів - для
початківців і 120-140 ударів - для більш підготовлених.
По-друге, вправи загально фізичної підготовки на всі групи м‘язів
можна виконувати протягом дня 2-3 рази, а то і більше, за бажанням.
Необхідно розуміти, що ранкова зарядка, загальнофізичні вправи, розминка
перед тренуванням мають один характер; для того, щоб правильно їх
виконувати треба уявляти, які функції відбуваються в організмі. Як тільки
починаємо розминку, надниркові залози поступово по краплині виділяють
адреналін до потрібної кількості, таким чином розганяючи резервну кров з
черевної порожнини по всіх м‘язах. Підвищується температура тіла,
розширюються судини, відкриваються найдрібніші капіляри, мобілізуються
всі функції організму і покращується психологічний настрій. М‘язи і зв‘язки
стають еластичними. Виконання розминки теж має свою послідовність.
Починати потрібно з найменших м‘язів, поступово переходячи до більших:
кисті, передпліччя, плечі, шия, тулуб, ноги.
По-третє, найкращий час, за законом біоритмів, для виконання
тренувань для розвитку фізичних якостей і корекції фігури з 11:00 до 13:00 і з
17:00 до 19:00.
По-четверте, якщо розминка на початку тренування потрібна для
поступового запуску організму і підготовки до подальших навантажень, то
заключна частина або заминка, після основної частини не менш важлива і не
менш корисна. Вона необхідна, щоб привести свій організм до нормального,
спокійного стану. Тому після навантаження та гарного розігріву доцільно і
необхідно виконувати вправи на розтягування всіх груп м‘язів. В кінці занять
м‘язи мають підвищений тонус і збуджену нервову систему. Примусове
розтягування знімає напруження і заспокоює нервову систему. В процесі
розтягування суглоби працюють на повну амплітуду і стають менш
вразливими до травмування. Ще одна перевага - м‘язи вдвічі швидше
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відновлюються. Якщо дотримуватися цих нескладних правил, то фізичні
вправи принесуть чимало користі молодому організмові і зміцнять здоров`я.
Таким чином, використання новітніх технологій у навчальному процесі
надає змогу підвищити якість навчання за рахунок керованої, системної,
регулярної самостійної роботи студентів, а також зручності організації
навчального процесу [5].
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФУТБОЛІ
Один з найбільш консервативних видів спорту починає використовувати
різні інновації. Футбол, напевно, один з найбільш консервативних видів
спорту, як і його родоначальники – англійці. Якщо в більшості видів спорту
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інновації впроваджуються досить-таки активно, то в футболі електронні
штучки тільки починають з'являтися [1].
Багато років футбольна громадськість вела жваві суперечки, вводити чи
не вводити в футболі систему, яка могла б замінити суддю в спірних
моментах визначення гола. Прихильники цієї інновації вказували на
величезну кількість кричущих помилок від рефері, які часто вирішують долю
матчів. Противники пропонували не підривати авторитет арбітрів і не
порушувати динаміку гри.
Але футбольна влада все-таки змушена була ввести це нововведення під
тиском громадськості. З усіх можливих варіантів системи визначення голів, в
тому числі, і використовуються в інших видах спорту, була обрана німецька
розробка GoalControl. Суть її полягає в установці по периметру поля
чотирнадцяти камер, які відстежують положення м'яча. І при перетині ним
лінії воріт, система GoalControl тут же відправляє повідомлення про це судді
на екран «розумного годинника» у нього на зап'ясті [2].
Судячи з усього, в недалекому майбутньому вбудованими камерами
обзаведуться всі предмети побуту, в тому числі і спортивний інвентар. Перші
кроки в цьому напрямку зробила компанія Adidas, яка представила Brazucam
– футбольний м'яч з шістьма вбудованими HD-камерами, які забезпечують
створення 360-градусної панорами під час гри в футбол.
Технічна інновація, реалізована в Brazucam, призначена не стільки для
ігрової складової футболу, скільки для телевізійної. М'яч з вбудованими
камерами дозволяє режисерам трансляції показувати гру під абсолютно
новим кутом. Адже якщо раніше ми могли стежити за футбольними матчами
з боку гравця або глядача на трибунах, але зараз ми можемо побачити його і з
боку основного спортивного снаряда – м'яча.
Компанія Adidas кілька років тому запустила цілком вдалу технологію
miCoach – цифрового персонального тренера, який допоможе любителям
спорту займатися фізичними вправами: складе програму, навчить
правильним рухам і проконтролює їх виконання.
Але технологію miCoach стали використовувати не тільки спортсменилюбителі, але також професіонали, в тому числі, футболісти. Компанія
Adidas навіть підписала контракт з американською футбольною лігою MLS,
що має на увазі поставку всім командам з цього чемпіонату набору
спеціалізованої ігрової форми, оснащеної безліччю датчиків, які відстежують
дії і фізичний стан футболістів на поле.
Датчики ці відправляють дані зі швидкістю 200 показників в секунду,
так що тренерські і медичні команди клубів зможуть в режимі реального часу
мати уявлення про корисні дії гравця і його функціональні показники [2].
Зрозуміло, подібні технології розвиває не тільки Adidas, а й інші
компанії, що займаються виробництвом спортивних товарів. Наприклад,
американська фірма Under Armour випустила на ринок "розумну" футбольну
форму з назвою E39.
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Цей спортивний костюм оснащений датчиками, здатними вимірювати
найважливіші показники життєдіяльності організму спортсмена. Йдеться про
температурі тіла, тиск, частоту серцевих скорочень, рівні метаболізму,
швидкості руху, положення тіла в просторі і т.д. За допомогою Under Armour
E39 контролювати це можна без відриву від тренування або матчу.
«Розумна» футбольна форма Under Armour E39 дозволяє в будь-який
момент часу отримати максимально докладну інформацію про фізичний стан
гравця, щоб краще розуміти, чого від нього чекати, чи не час зменшити
навантаження на нього під час тренувань або замінити по ходу матчу.
У світі регулярно проходять змагання серед роботів з футболу, що має
демонструвати розвиток нових технологій і штучного інтелекту. Але
зазвичай беруть участь в таких турнірах машини абсолютно не схожі на
людину. А ось компанія Honda побудувала першого успішного
людиноподібного робота-футболіста – ASIMO.
Втім, спочатку ASIMO не замислювався для участі в спортивних
змаганнях. Проект цей отримав старт ще в 1986 році, коли Honda вирішила
почати розробку і виробництво універсальних роботів-андроїдів, які могли б
виконувати безліч різноманітних функцій. З тих пір ми побачили роботаофіціанта, робота-помічника для хворих людей і навіть робота-диригента. А
недавно на основі ASIMO був представлений і робот-футболіст. Звичайно,
ASIMO поки що далеко до професійних спортсменів. Але він вже може
виконувати більшість із застосовуваних справжніми футболістами рухів.
Компанія Honda навіть проводить показові футбольні матчі серед ASIMO.
Вона сподівається, що в майбутньому такі роботи зможуть грати в справжній
футбол не гірше, ніж хороші футболісти [2].
Ігрова та тренувальна діяльність надають комплексний і різнобічний
вплив на організм студентів, розвивають основні фізичні якості – швидкість,
спритність, витривалість, силу, підвищують функціональні можливості,
формують різні рухові навички [3]. Цілорічні заняття футболом в самих
різних кліматичних і метеорологічних умовах сприяють фізичному
загартуванню, підвищують опірність до захворювань і підсилюють
адаптаційні можливості організму. При цьому виховуються важливі звички
до постійного дотриманню побутового, трудового, навчального та
спортивного режимів. Це багато в чому сприяє формуванню здорового
способу життя, досягненню творчого довголіття. Змагальний характер,
висока емоційність, самостійність дій роблять футбол ефективним засобом
активного відпочинку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ
Важливою проблемою сьогодення є ослаблення здоров'я осіб різного
віку та статі. Як вказують офіційні джерела та результати наукового пошуку
провідних фахівців в галузі охорони здоров‘я, біології, фізіології, фізичного
виховання та спорту, ця проблема актуальна і у розрізі сучасної вищої
школи, на що вказують низькі показники фізичної та функціональної
підготовленості студентів [4Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Актуальним провідні педагоги вважають впровадження у процес
фізичного виховання студентства таких форм фізичної активності, які не
тільки сприяли б розвитку фізичних якостей, а також виховували у молоді
вольові якості та комунікативні навички, розвивали логіку та здатність до
аналізу. Таким вимогам, на думку науковців, відповідають спортивні ігри, які
охоплюють широкий віковий діапазон і комплексно вирішують завдання
фізичного виховання: - формування потреби в систематичних заняттях
фізичними вправами; - фізичне вдосконалення; - зміцнення здоров'я; інтелектуальний розвиток; - естетичне виховання; - індивідуалізація
підготовки за умови високої соціальної значимості діяльності; - засіб
підготовки спортсменів в різних видах спорту [3].
Ігри більше, ніж будь-які інші засоби фізичного виховання, відповідають
потребам зростаючого організму і сприяють всебічному гармонійному
розвитку. За допомогою спортивних ігор розвиваються такі фізичні якості, як
швидкість, сила, гнучкість, витривалість, спритність, а також моральновольові, громадянські якості - сміливість, чесність, колективізм.
На думку науковців головним у змісті уроку для досягнення бажаного
результату є виконання студентами запланованих вправ і пов‘язана із цим
всебічна навчальна праця. До таких дій учені відносять інтелектуальну
працю, яка проявляється у спостереженні, слуханні, сприйнятті та
осмисленні одержаної інформації, пошуку власних шляхів вирішення
завдань. Рухову працю яка полягає у розучуванні, закріпленні, та
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вдосконаленні фізичних вправ, спрямованому розвитку фізичних якостей.
Контрольно-оцінюючі дії, що передбачають організацію самоконтролю і
самооцінки, виявлення та усунення помилок [2].
Навчання спортивним іграм підпорядковується відповідним законам в
фізичному вихованні (загальні і дидактичні принципи, комплексне рішення
освітніх, виховних та оздоровчих завдань, використання засобів і методів
тощо). Особливості процесу навчання в спортивних іграх обумовлені
специфікою його предмета - технічних прийомів і тактичних дій. При цьому
основною метою є формування системного комплексу знань, технікотактичних умінь і навичок. Процес навчання має складну структуру, і його
ефективність залежить від ряду факторів: рівня фізичної підготовленості і
мотивацій
студентів,
їх
індивідуальних
психофізіологічних,
антропометричних особливостей, раціонального використання засобів і
методів навчання, якості інвентарю, систематичності навчання, вимог до
якості освоєння технічних прийомів тощо [4].
Серед студентської молоді досить популярним є такий вид спорту як
баскетбол. Баскетбол – це командна гра з м‘ячем, який закидають руками в
кільце із сіткою, закріпленою на щиті, дотримуючись певних правил. В грі
беруть участь дві команди, в кожній по п‘ять учасників. Баскетбол
універсальний вид спорту, тому займатися ним можуть як дівчата, так і
юнаки. За роки свого існування баскетбол вийшов на олімпійський рівень,
який є популярним у кожному куточку світу. Завдяки швидкості та точності
попадань, гра може розвиватись дуже стрімко. Це збагачує багаж емоцій та
забезпечує цікаве видовище для глядачів [1].
Заняття баскетболом потребує постійних фізичних навантажень,
оскільки при переміщенні гравця з м‘ячем участь беруть усі м‘язи та неабияк
напружена нервова система. Пробіжки, під час гри, зміцнюють стегнові
м'язи, в результаті чого серце стає витривалішим, поліпшується циркуляція
крові, важливі органи та системи забезпечуються киснем. Задля нормальної
роботи дихальної системи в процесі гри, обов‘язковою умовою є розминка.
Розминка - це комплекс вправ для розігріву і підготовки організму до
фізичних навантажень. Також потрібно розробити сприятливі умови для
занять. Це відповідний одяг, взуття, та звичайно правильне харчування.
Особливо це є актуальним для нас, студентської молоді, яка постійно
розвивається. Тому у гравців баскетболу неодмінно мають бути розвинені
швидкісні якості [1].
Учасники гри мають загартовувати свою витривалість, силу та
координацію, все це сприятиме розвитку швидкості сприйняття тієї ситуації,
що відбувається на полі; швидкості переміщення та планування якомога
вигіднішого розміщення гравців [2].
Отже, навички гри у баскетбол забезпечують не тільки гарний результат
матчу, а й здорове тіло, удосконалені швидкісні якості. Все це, тому що
правила цієї гри спрямовані на постійний рух та розвиток задіяних м'язів.
Адже при грі в баскетбол вони є невід'ємною частиною.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
СТУДЕНТІВ
Однією з основних проблем сучасної цивілізації є проблема здоров‘я
людини. Будь-яка цивілізована держава, будь-яке сучасне суспільство на
перше місце ставлять проблеми збереження здоров‘я, психологічного
комфорту, тривалої працездатності, репродукції здорового потомства. Без
вирішення цих завдань неможливий стабільний економічний і політичний
розвиток держави, соціально-культурне процвітання. Дивлячись на все вище
сказане ми можемо дійти висновку, що держава не матиме майбутнього без
здорової нації. Всесвітня організація охорони здоров‘я визначає здоров‘я як
стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не тільки
відсутність хвороби або фізичної вади. Нормальний стан здорового організму
характеризується оптимальним станом живої системи, при якому виявляється
її максимальна активність [1].
Питання збереження й зміцнення здоров‘я студентів є важливою
культурно-освітньою, економічною та соціально-політичною проблемою.
Водночас фізичний стан студентів протягом останнього десятиріччя різко
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погіршився внаслідок поглиблення соціально-економічної, екологічної та
демографічної криз [4].
Одним з найпопулярніших видів фізичної активності як серед студентів,
так і загалом серед молоді є футбол. Засоби футболу широко застосовуються
для розвитку різних фізичних якостей. Він є важливим елементом
навчальних програм з фізичного виховання в освітніх закладах [3].
Велика кількість наукових праць та досліджень присвячено саме
використанню та впровадженню засобів футболу на заняттях фізичної
підготовки у вищих навчальних закладах.
Футбол є досить поширеним видом спорту в багатьох країнах. Кожен з
нас хоча б колись бачив як у нього грають підлітки у дворах своїх будинків
або ж професійні спортсмени на змаганнях, які посвітили цій грі все своє
життя [5].
Цей вид спорту комплексно і різнобічно впливає на організм студентів,
розвиває основні фізичні якості – швидкість, спритність, витривалість, силу,
підвищує функціональні можливості, формує різні рухові навички. Футбол як
засіб фізичного розвитку розширює можливості естетичного впливу на
студентів, розвиває прагнення до фізичної краси, до творчих проявів, до
естетично виправданої поведінки. У футболі колектив виступає
найактивнішим фактором формування особистості. Команда існує в тому
випадку, якщо в усіх є спільна мета; якщо всі працюють разом; якщо
досягнута психологічна сумісність; якщо педагогічна майстерність
наставника має досить високий рівень; якщо члени команди вчаться один в
одного тощо. Колективний характер футбольної діяльності виховує почуття
дружби, товариства, взаємодопомоги, розвиває такі цінні моральні якості, як
почуття
відповідальності,
повага
до
партнерів
і
суперників,
дисциплінованість, активність. Кожен студент може проявити свої особисті
якості: самостійність, ініціативу, творчість [2].
Футбол, як командна спортивна гра, більшою мірою сприяє
різнобічному фізичному розвитку студента. Постійно змінюється ігрова
ситуація, безперервна боротьба за м‘яч пов‘язані з найрізноманітнішими
рухами і технічно-тактичними діями.
Таким чином, виходячи із результатів теоретичного аналізу впливу
футболу на формування особистості можна зробити наступні висновки:
по-перше, заняття цим видом спорту не лише фізично розвиває
студентів, а й формує у них важливі якості особистості – колективізму,
свідомо дисципліни, здатності підпорядкувати власні інтереси інтересам
колективу;
по-друге, важливим аспектом гри у футбол є значний об‘єм рухів
обумовлений високим емоційним та психологічним рівнем, який являється
важливим фактором, що формує й підтримує зацікавленість до занять з
фізичного виховання.
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КОРЕКЦІЯ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Соціально-політичні зміни, що відбуваються в умовах інтеграції
України в європейський освітній простір, стосуються усіх сторін суспільного
буття. Ключову роль у цьому процесі відіграє модернізація системи вищої
освіти з усіма її компонентами. Одним із таких компонентів є система
фізичного виховання, що реалізується в закладах вищої освіти [2].
Основним завданням сучасної системи фізичного виховання у закладах
вищої освіти є підвищення у студентів рівня фізичної підготовленості,
забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, формування
потреби до систематичних занять фізичними вправами [1].
Швидкість як фізична якість – це здатність до високої частоти рухів та
до термінового реагування на подразник.
Швидкість має наступні елементарні форми прояву:
 Швидкість рухової реакції;
 Швидкість виконання поодинокого необтяженого руху (наприклад,
рукою чи ногою);
 Максимальна частота (темп) рухів [4].
Науковці виділяють також елементарну форму – здібність до швидкого
початку рухів, що іноді у спортивній практиці називають різкістю. Було
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проведено багато досліджень, що підтверджують те, що всі ці форми не
корелюють між собою: можна одночасно мати високий рівень рухової
реакції та невисокий рівень максимального темпу або швидкості виконання
поодинокого руху. Тому можемо зробити висновок – для підвищення рівня
елементарних форм бистрісних здібностей необхідно застосовувати
локальні методи впливу [3].
Застосування комплексних вправ може не дати необхідного ефекту.
Якщо постійно їх включати до тренувань, то це може привести до швидкого
виснаження.
В легкій атлетиці велику роль відіграє не рівень окремих елементарних
форм, а швидкість виконання цілісних актів легкоатлетичних вправ.
Наприклад, в бігу на 100 м проявляються відразу всі форми бистрості:
бистрість реагування на команду стартера, час набирання індивідуальної
бистрості, бистрість окремих рухів (підйому стегна, відштовхування),
максимальний темп рухів.
Прояв бистрості, як окремих елементарних форм, так і цілісних актів
легкоатлетичних вправ, залежить від рівня: застосування вольових зусиль
при виконанні вправ. Тому для підвищення рівня швидкості застосовують
вправи, що добре засвоєні легкоатлетом. Якщо цього немає, то спортсмени
свої вольові зусилля будуть прикладати не на бистрість, а на спосіб
виконання, тобто на техніку вправи [1].
Одним із складних завдань є розвиток швидкості виконання цілісних
легкоатлетичних вправ. Справа в тому, що рухи, які виконуються з
максимальною швидкістю,
достатньо
відрізняються
за
своїми
фізіологічними характеристиками від меньш швидких. Найвагоміше те, що
сенсорні корекції заскладні, рефлекторне кільце не встигає спрацювати. У
зв'язку з цим виникають труднощі у виконанні достатньо точних рухів на
великих швидкостях [4].
Основний метод розвитку швидкості – повторний. Головна тенденція
цього методу – намагання підвищити в кожному тренуванні свою
індивідуальну максимальну швидкість (якщо таке завдання поставлено
згідно плану) [1].
Засобами швидкісної підготовки є вправи, які вимагають високої
частости виконання окремих рухів та максимальної частоти рухів
(наприклад, біг на місці в упорі). Спеціально-підготовчі вправи можуть
спрямовуватись, як на розвиток окремих форм швидкісних здібностей, так і
на їх комплексне вдосконалення в цілісних легкоатлетичних вправах.
Головне правило – такі вправи пвдбирають у відповідності до структури
особливостей виявів швидкісних якостей у змагальній діяльності. Це
підтверджується практичним досвідом, який вказує, що ефективним
засобом комплексного вдосконалення швидкісних здібностей є змагальні
вправи та їх тренувальні форми. В умовах змагань, при відповідній
попередній підготовці, мотивації досягаються такі показники бистрості,
котрих, як правило, важко досягти в процесі тренування з більш
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короткочасними вправами, чи навіть з ізольованими виділеннями вправ
чисто швидкісного характеру [1].
Успіх в змаганнях накопичується в тренувальному процесі. Тому дуже
важливо вірно вибирати навантаження, що характеризується наступними
параметрами:
інтенсивність,
тривалість,
кількість повторень,
тривалість інтервалів відпочинку [1].
Важливо, щоб тривалість вправи була такою, щоб наприкінці
вдосконалення швидкість не падала. Для спринту найбільш раціональна
тривалість знаходиться в межах від 4 до 7 секунд. Для довгого спринту цей
період збільшується до 20 с.
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Однією з тенденцій розвитку сучасного баскетболу є постійне
підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гравців. Команда
баскетболістів спроможна досягти високих спортивних результатів лише
тоді, коли вона комплектована гравцями з різнобічною фізичною
підготовленістю, що бездоганно володіють усіма прийомами техніки, вміють
на високих швидкостях в умовах активної протидії грамотно орієнтуватись в
тактичних ситуаціях, відзначаються яскравою індивідуальністю манери гри.
Сучасний тренувальний процес - це практично щоденні командні
тренування. Гравці затиснуті в рамки загальних командних вправ. В умовах
постійного зростання вимог до рівня майстерності баскетболістів вищих
розрядів великого значення набуває пошук шляхів підвищення ефективності
індивідуальної підготовки спортсменів,одного із головних елементів якого є
розвиток тактичної підготовки [1].
Під тактичною підготовкою слід розуміти способи об'єднання і
реалізації рухових дій, що забезпечують ефективну діяльність змагання, що
приводить до досягнення поставленої мети в конкретному старті, серії
стартів, змаганні. Рівень тактичної підготовленості спортсменів залежить від
оволодіння ними засобами спортивної тактики (технічними прийомами і
способами їх виконання), її видами (наступальною, оборонною, такою, що
контратакує) і формами (індивідуальною, груповою, командною).
Основу тактичної підготовленості окремих спортсменів і команд
складають: володіння сучасними засобами, формами і видами тактики даного
виду спорту; відповідність тактики рівню розвитку конкретного виду спорту
з оптимальною для нього структурою діяльності змагання; відповідність
тактичного плану особливостям конкретних змагань (суперники, місце
змагань, характер суддівства, поведінка уболівальників); забезпечення
взаємозв'язку тактики з рівнем розвитку інших сторін підготовленості [2].
Сучасна тактика баскетболу являє собою складний процес взаємодії
гравців у нападі та захисті. Успіх цих взаємодій залежить від рівня фізичної,
технічної, психологічної підготовленості гравців, а також засвоєння ними
індивідуальних групових, командних, тактичних дій у нападі і захисті. Тому
в індивідуальному тренуванні баскетболістів техніко-тактичному підрозділу
вдосконалення майстерності відводиться чільне місце. Для цього потрібно
вчитися приймати вірні тактичні рішення. Аби досконало визначати
правильний вердикт потрібно уміло швидко орієнтуватися у ситуації,
відчувати власні фізичні можливості та психологічну впевненість. Таким
чином гравець під час ігрової практики, має зосереджувати свою увагу на
ключових знакових факторах [3].
Особливою проблемою тактичної підготовки в спортивних іграх є
розробка таких техніко-тактичних ігрових схем і відповідної ним побудови
підготовки, при яких використовувалися б сильні сторони кожного гравця і
компенсувалися його недоліки. В цьому випадку в процесі тренувальної і
змагання діяльності вдається задовольнити як індивідуальні, так і колективні
потреби, забезпечити високу результативність команди, яка буде сильна як
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колективною грою, так і використанням сильних сторін кожного гравця.
Адже Доцільність індивідуальних тактичних дій визначається успіхом у грі.
Чим вища індивідуальна майстерність, баскетболістів, тим гнучкіша технікотактична стратегія команди, тим успішніші дії колективу. В цьому випадку у
захисті успішно вирішуються два завдання — якнайменше пропустити м'ячів
у свою корзину і якнайбільше м'ячів забрати у суперника при мінімальній
кількості персональних зауважень [4].
Важливим завданням тактичної підготовки спортсменів є вивчення
загальних положень тактики спорту, тактики вибраного виду спорту, правил
суддівства і положення про змагання у вибраному виді спорту, особливостей
тактики в споріднених видах спорту, тактичного досвіду сильних
спортсменів, способів розробки тактичної концепції.
У командних видах спорту важливою стороною тактичної
підготовленості є рівень взаємодії партнерів в групових і командних діях.
Саме від ефективності взаємодії спортсменів, умілого поєднання
відпрацьованих тактичних схем з нестандартними рішеннями, використання
індивідуальних можливостей кожного спортсмена для досягнення кінцевого
результату залежить, ефективність комбінацій.
Для індивідуального підходу у виборі засобів під час навчання та
вдосконалення прийомів тактики гри, розвитку фізичних якостей
баскетболістів при самостійних заняттях рекомендовано специфічні методи
використання тренувальних вправ: без суперника; з умовним партнером
(стінка, щит, батут тощо); з умовним суперником (макети гравців, стояки та
ін.); з партнером та умовним суперником; з партнером, з умовним партнером
та суперником, з партнером та суперником (чисельна перевага гравців на
боці нападаючих); з партнером та суперником (рівнозначні склади атакуючих
та захисників). Специфічні методи тренування враховують особливості
спеціалізованої діяльності баскетболістів різного ігрового амплуа і
допомагають всебічно розвинутись у слабких місцях гравця [2, 3].
Отже, тактична підготовка в баскетболі це поєднання уявлень про
засоби, види і форми спортивної тактики і особливості їх застосування в
тренувальній і змаганні діяльності; уміння проявити власні дії на основі
тактичних знань; завчені тактичні дії, комбінації індивідуальних і
колективних дій,які у правильній комбінації дають змогу проявити себе у
стресовій ситуації, а також безпосереднє мислення спортсмена в процесі
спортивної діяльності в умовах дефіциту часу і психічної напруги,
безпосередньо направлене на рішення конкретних тактичних задач. При
правильному розвитку та індивідуальній напрузі на гравця є велика
вирогідність правильно застосованої тактики, як в результаті безперечної
перемоги в грі [3, 4].
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Різнобічний розвиток фізичних здібностей і на цій основі зміцнення
здоров'я молоді є одним із завдань системи фізичного виховання. Однак існує
суперечність між заявленими цілями фізичного виховання і фізичною
підготовкою студентів, а так само можливостями їх реалізації [3].
Разом з тим, поряд із високими темпами технологічного розвитку,
вдосконалення і автоматизації багатьох процесів життєзабезпечення людини
в сучасному суспільстві спостерігається тенденція до зниження фізичної
активності всіх вікових груп, а поряд із глобальної гіподинамією людства,
актуальним стає питання щодо впровадження таких форм фізичної
активності, які б стимулювали обмінні процеси організму, а також
мотивували до занять фізичною культурою, сприяли формуванню здорового
способу життя [5].
Виникає питання, як в рамках обмеженого бюджету часу студентам
отримати найбільший ефект в процесі формування у них ціннісних
орієнтацій на збереження і поліпшення власного здоров'я [1].
Проблемність ситуації полягає в тому, що у підлітків, як і у інших
вікових категорій, з кожним роком спостерігається тенденція до зниження
рухової активності і в той же час до підвищення психоемоційної
напруженості в процесі навчання [2]. Науковці і лікарі звертають увагу та той
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факт, що у сучасної молоді спостерігається збільшення числа тих, у кого
присутні ознаки раннього дитячого ожиріння, що негативно впливає на
якість життя у майбутньому. Все це відбувається на тлі недостатньої уваги до
розробки науково обґрунтованих методичних рекомендацій використання
тих чи інших засобів фізичного виховання, спрямованих на комплексний
фізичний і розумовий розвиток школярів [2]
Наукові пошуки вчених і дослідників сучасності доводять, що фізична
активність прямопропорційно пов'язана зі швидкістю обмінних процесів в
організмі людини, а від якості цих процесів залежить так само і
психоемоційний стан, робота всіх систем і органів, що проявляється
загальним станом здоров'я [3].
Однак це не означає, що студенти під час обов'язкових занять фізичною
культурою займаються тільки силовими або виключно аеробними вправами.
Під час реалізації програми ми повністю виключили роботу, яка передбачає
навантаження, що перевищує 80% від максимально можливої, так як
основний контингент раніше не займався спортом.
У зміст програми фізичного виховання рекомендують включати засоби
для покращення фізичних якостей в окремих частин тіла, а також різні види
рухових комбінацій. Виконуються різні зв'язки з базових елементів,
спрямовані на розвиток рухових здібностей. Вибір послідовності проведення
різних рухових зв'язок здійснюються за принципом їх впливу на організм [1].
З огляду на особливості організму молоді студентського віку в даний
віковий період, обов'язковою умовою вважається включення вправ для
розвитку силової витривалості м'язів нижніх кінцівок, черевного преса,
гнучкості хребта і кульшових суглобів, а також дихальних вправ. Дозування
інтенсивності навантаження на занятті повинно здійснюватися в межах 70%
від максимального порога ЧСС (140-150 уд. / хв). Такий інтервал є дещо
вищим нижньої межі інтенсивності, при якій відбувається покращення
функціонального стану кардіореспіраторної системи.
Науковцями доведено, що чергування різних видів фізичних
навантажень під час систематичних занять сприяє менш вираженому впливу
на зміни величин антропометричних показників, але викликає значне
зниження жирового компонента маси тіла. Для появи статистично значущих
змін достатньо чотирьох місяців систематичних занять конкретним видом
фізичної активності [4].
Отже, актуальним питанням сьогодення щодо організації процесу
фізичного виховання студентської молоді є пошук таких методик та засобів,
які сприяли б підвищенню їх фізичного та функціонального стану. Водночас
науковцями сучасності доведено, що показники функціональної на фізичної
підготовленості знаходяться у прямій залежності від морфологічних
показників.
У комплекс завдань, що вирішуються засобами фізичного виховання,
відноситься: гармонійний розвиток організму; сприяння самопізнання і
самореалізації шляхом занять фізичними вправами; вільний вибір виду та
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організаційної форми занять; вдосконалення життєво-важливих рухових
умінь і навичок; підвищення інтересу до систематичних занять фізичними
вправами; формування знань про здоровий спосіб життя; розвиток
естетичних здібностей і креативності шляхом реалізації взаємозв'язку різних
напрямків фізичної активності з такими видами мистецтва, як музика і
танець; формування позитивного психологічного та емоційного настрою
шляхом використання музичного супроводу.
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ПРОФІЛАКТИКА ЗАСТІЙНИХ ЯВИЩ В ОРГАНІЗМІ ПРИ
МАЛОРУХОМУМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ
Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни стану
серцево-судинної системи, яка в похилому віці являється одним з найбільш
слабких ланок організму. Недостатня рухова активність (гіпокінезія) у певній
степені обумовлена сучасним способом життя, механізацією і
автоматизацією виробництва. Через це і виникає необхідність у вишукуванні
найбільш раціональних фізіологічних методах боротьби з не достатком
рухової активності. Одним з таких засобів являється фізична культура, яка
компенсує недостатню рухову активність, що особливо важливо у старому і
похилому віці, коли за рахунок звичайного старіння у визначеній системі
обмежуються рухові можливості людини. Найбільш розповсюдженою
формою занять фізкультурою для осіб середнього і похилого віку являється
групи здоров'я, яка створюється у виробничих колективах, спортивних
організаціях, на стадіонах, самостійні заняття оздоровчим бігом, ходьбою;
загартування і насамперед ведення здорового способу життя.
Фізичні вправи, являючись біологічним стимулятором доброякісних
реакцій, в першу чергу здійснюють загальну неспецифічну дію на організм.
Функціональна діяльність організму людей, котрі займаються фізкультурою,
забезпечуються умовно-рефлекторними механізмами, завдяки котрим
з'являється можливість регулювати дію різних факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. Умовний сигнал включає цілу систему головних
зв'язків, яка забезпечує найбільш цілісну форму взаємодії організму з
безумовними агентами. За допомогою умовного рефлексу удосконалюються
засоби збереження постійності внутрішнього середовища і шляхи її
регулювання, що дуже важливо при навчанні фізичним вправам, розвитку і
вдосконаленні пристосувальних реакцій.
Умовно-рефлекторні механізми -результат діяльності головного мозку, а
реалізація цих механізмів обумовлена рівнем активності центральної
нервової системи, яка значно підвищується в умовах активного рухового
режиму, особливо в осіб похилого віку. Через це важливим фактором,
визначаючим можливості виробітки і реалізації умовних рефлексів, являється
стан активності фізіологічних систем і всього організму в цілому.
Систематично виконувані фізичні вправи стимулюють умовнорефлекторну діяльність, удосконалюють маючі і сприяють утворенню нових
умовно-рефлекторних зв'язків між корою великого мозку, підкорковими
утвореннями, ретикулярною формацією, внутрішніми органами і
працюючими м'язами. Фізичні вправи покращують динаміку основних
нервових процесів - збудження і гальмування, збільшують їх рухомість ,
врівноваженість і силу, що здійснює вплив на діяльність основних систем
організму, в тому числі і серцево-судинної. Вивчення факторів, які
впливають на здоров'я людини, показують, що 50% складають фактори, які
характеризують спосіб життя людини, 20% - гігієнічні, 20% - спадковість і
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тільки 10% залежить від стану медицини. Відповідно спосіб життя займає
провідне місце в детермінації здоров'я і змінюючи спосіб життя, людина сама
може впливати на своє здоров'я. Під способом життя розуміється сукупність
форм діяльності, посередником яких виражає своє існування особистість,
індивід, соціальної групи (студенти, робітники, службовці і т.п.), суспільство.
Встановлено, що здоровий спосіб життя робить життя якісно кращим,
збільшує його тривалість. Розглянемо вплив основних факторів здорового
способу життя на здоров'я людини. На основі вивчення взаємозв'язку між
рівнем рухової активності, захворюваністю і смертністю у 17000 випускників
Гарвардського університету, яким на час дослідження було 35-74 років (
тобто через 10-15 років після закінчення вузу), було встановлено, що:
- більш активні випускники прожили довше і характеризувалися
зниженим ризиком смерті; позитивний вплив активного способу життя, яке
проявлялося в збільшенні тривалості життя, починалося з першого кроку і
продовжувалося неупинно зростати зі збільшенням рухової активності
максимальна користь для здоров'я була досягнута в тих випадках, коли
найбільш
малорухомі
випускники
ставали
більш
активними;
- найменший ризик розвитку захворювань і передчасної смерті, а
також максимальне збільшення тривалості життя було у найбільш у фізично
активних студентів, які щоденно витрачали близько 2000 кілокалорій і
більше на заняттях масовим спортом.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ БІГ: РІЗНОВИДИ ТА ВПЛИВ НА
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Біг - один із способів пересування людини і тварин; відрізняється
наявністю так званої «фази польоту» і здійснюється в результаті складної
координованої діяльності скелетних м'язів і кінцівок. Це один з
найпоширеніших видів спорту, який є фундаментом для інших [4].
Зазвичай студенти записуються на легку атлетику, бажаючи досягти
певні цілі. В основному - це схуднення, підтримання тонусу і оздоровлення
організму. Бігати можна починати в будь-якому віці, головне - правильно
підібрати вид бігу [3].
Для багатьох людей біг є невід'ємною частиною життя, Це можна
порівняти з медитацією. Як говорив Харукі Муракамі: «Коли я бігаю, то
намагаюся не думати ні про що конкретне. Насправді я зазвичай бігаю з
порожньою головою. Однак час від часу щось само приходить в мою
порожню голову. Може бути, ідея, яка допоможе мені в роботі» [2].
Цей вид спорту складається з чотирьох фаз: старту, розгону, основної
частини та фінішу.
Розрізняють ряд різновидів бігу, кожен з яких певною мірою позитивно
впливає на людину [1]. Виділимо 8 основних видів, що розрізняються між
собою за швидкістю, тривалістю та дистанції.
1. Біг підтюпцем (джоггінг). У цьому виді бігу у порівнянні із бігом на
середній швидкості, фаза польоту набагато менше , а темп повільніший.
Разом із тим, швидкість більша, ніж при швидкій ходьбі, тобто приблизно 4-6
км / год. Під час тренування цим видом бігу протягом тривалого часу, в
організмі виникають позитивні зміни, а саме, зміцнюється серцевий м‘яз,
покращується робота серцево-судинної системи в цілому, нормалізується
сон, поліпшується робота травної системи, розвивається сила м'язів тіла,
спостерігається схуднення. Біг підтюпцем може допомогти розслабитися
після важкого дня. Зазвичай джоггінг поєднують з білковою дієтою, а
тривалість тренування встановлюють приблизно 40-80 хвилин по 3 рази на
тиждень.
2. Легкий біг (футинг), відомий як спортивна ходьба. Іноді до нього
відносять навіть піші прогулянки у швидкому темпі. На перший погляд
бігати таким чином легко, але важливо дотримуватися правильної техніки.
Такий біг розвиває серцево-судинну систему, позитивно позначається на
загальному тонусі організму [2].
3. Середній біг. Цей вид бігу вважають загальнооздоровчим, що
відмінно підходить для початківців спринтерів. Це біг на середні дистанції із
середнім темпом, який не вимагає великих швидкостей. Як і інші оздоровчі
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види фізичної активності він додає енергії, розвиває витривалість і добре
тонізує.
4. Спринтерський біг - біг з максимальною швидкістю, яку можна
досягти. Спринтерський біг покращує витривалість, координацію, обмін
речовин. За рахунок високої швидкості переміщення при довгій практиці
прискорюється регенерація тканин, а серцевий м'яз адаптується до
навантажень [1].
5. Інтервальний біг передбачає чергування швидкого бігу, бігу
підтюпцем або швидкого кроку. Використовується у тренувальному процесі
новачків, які не звикли до інтенсивних навантажень. Поєднання фізичних
навантажень з інтервалами відпочинку допомагає швидше увійти в ритм і
досягти великих результатів.
При всіх інших плюсах бігу інтервальний також корисний для серцевосудинної та респіраторної систем організму. Варто пам'ятати, що це
непростий вид бігу, який вимагає багато фізичних сил і самовіддачі. Він
підвищує невтомність організму і м'язовий тонус, збільшує працездатність,
поліпшує форму і зовнішній вигляд людини [2].
2. Фартлек - біг по нерівній місцевості, з наявністю пагорбів і ям, які
забезпечують природну зміну швидкостей. Такий різновид бігу не
передбачає наявність певного часу або плану, що допомагає розслабитися
емоційно під час тренування. Користь полягає в розвитку таких якостей як
витривалість, сила, швидкість, а також психологічна стійкість бігуна [2].
3. Рогейн. Проходить на свіжому повітрі і передбачає наявність команди.
В середньому це 2-6 осіб. На відміну від спортивного орієнтування, в рогейні
команди можуть відвідувати контрольні точки в будь-якому порядку, а також
знають де розташовані точки до початку змагань. Таке змагання триває 24
години, але бувають змагання і по 3-12 год. Головна мета - відвідати
максимальну кількість зазначених на карті точок за певний період часу.
Оскільки заняття рогейном проходять на відкритому повітрі, під час
таких тренувань кров наповнюється великою кількістю кисню,
покращуються обмінні процеси і робота кардіореспіраторної системи. Також
удосконалюється витривалість, навігаційні навички, загальний фізичний
стан, вміння працювати в команді [1].
8. Бег на місці. У свою чергу цей вид ділиться на три підвиди:
класичний, з високо піднятими колінами, біг з підбором п‘ят. Використання у
тренувальному процесі цього виду бігових навантажень допомагає
спортсмену тримати м'язи і організм в цілому в тонусі і досягти великих
результатів в будь-якому тренуванні [2].
Таким чином можна підвести підсумок, біг - це один з найважливіших
видів спорту в житті людини, який має безліч плюсів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ОСВІТНЯ
ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що
забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою
використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто
навчає (викладачів), до тих, хто навчається.
Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.04.13 №466, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235,
дистанційне навчання реалізовується шляхом: застосування дистанційної
форми як окремої форми навчання. Використання технологій дистанційного
навчання для забезпечення навчання в різних формах.
Збереження та зміцнення здоров‘я молоді є одним із головних завдань
соціальної програми нашої держави. В аспекті суттєвого погіршення
психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її
здоров‘я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання, що
має у цьому ракурсі неабияке соціальне значення. Причому, якість вищої
144

освіти ототожнюють із якістю підготовки працездатних фахівців, що
забезпечується належним станом їхнього здоров‘я та є головним рушієм
прогресу у всіх сферах діяльності суспільства та держави. В умовах
упровадження карантинних заходів це набуває надзвичайної актуальності,
коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову активність.
Саме тому питання збереження та покращення здоров‘я студентської молоді,
зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших.
Під час карантину викладачами кафедри фізичного виховання
Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ знімалися та
монтувалися навчальні матеріали. Викладачі шукали дійсно грамотні
матеріали в інтернеті та монтували свої власні відео з різними темами
фізичного виховання.
Кожного тижня студенти отримували завдання і мали можливість
виконувати його у зручний для себе час. Завдання включали: необхідну
теоретичну та методичну інформацію, комплекси різноманітних фізичних
вправ, які були розроблені викладачами кафедри, відеоролики з інтернетресурсів. Кожен студент індивідуально мав змогу обрати вид рухової
активності, навантаження, зручний час та місце виконання (кімната, двір,
майданчик). Враховуючи специфіку навчання, викладачі пропонували
виконання нескладних вправ.
Для звіту потрібно було надати фото або відео з елементами виконання
запропонованих вправ. За виконання завдання виставлялися бали.
Оскільки живе спілкування з усіма студентами не можливе, було
створено групи в Viber де кожен викладач мав можливість мотивувати
студентів закріпленої за ним групи. Викладачами кафедри розробили яскраві
презентації на основні тем: здоровий спосіб життя; здоров‘я збереження;
профілактика застійних явищ в організмі при малорухомому способі життя;
фізкультурні паузи та фізкультурні хвилинки про все це і більше викладачі
кафедри вели бесіди зі студентами.
Адекватною та єдино можливою відповіддю на виклики сучасності є
використання технологій дистанційного навчання студентів для ефективної
реалізації їхнього фізичного виховання в умовах карантину. При цьому
однією з ключових проблем стає належна організація фізкультурнооздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього здоров‘я в умовах
украй обмеженої рухової активності.
Фізичне виховання - система соціально-педагогічних заходів,
спрямованих на зміцнення здоров'я та загартування організму, гармонійний
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування
життєво важливих рухових навичок та вмінь.
Зміцнення здоров'я і загартування організму студентів, сприяння їх
фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Становлення і розвиток
основних функцій організму, що відбувається ще в шкільні роки, потребує
використання всіх чинників, які позитивно впливають на цей процес.
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Піклування про здоров'я підростаючого покоління - головне завдання
кожного викладача на кожному навчальному занятті.
Оскільки фізичне виховання є єдиною рекреаційною дисципліною у
вищій школі, що безпосередньо спрямована на збереження здоров‘я
студентів під час засвоєння значних обсягів теоретичного матеріалу. Розумно
спланована рухова активність є запорукою набуття сильного імунітету та
профілактики захворювань.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
БАСКЕТБОЛІСТІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Баскетбол - спортивна емоційна гра, яка піднімає настрій людини один
із найбільш популярних видів спорту.
Гра одержала широкого розповсюдження в цілому світі, почали
проводитися багаточисельні зустрічі і змагання з баскетболу. Батьківщиною
баскетболу прийнято вважати Сполучені штати Америки. Гра була
придумана в грудні в 1891 році в учбовому центрі Християнської молодіжної
асоціації в Спрінгфілді. Аби оживити заняття по гімнастиці, молодий
викладач, доктор Джеймс Нейсміт, придумав нову гру. Він прикріпив до
перил балкона дві фруктові корзини без дна, в яких потрібно було закидати
футбольний м'яч. Концепція баскетболу у нього зародилася, ще в шкільні
роки, під час гри в «duck-on-а-rock». Сенс цієї популярної, у той час ігри,
полягав у тому щоб підкидаючи один, невеликий камінь, необхідно було
вразити ним вершину іншого каменя, більшого за розміром. Вже, будучи
викладачем фізичної культури, професором
Д. Нейсміт зіткнувся з
проблемою створення гри для зими штату Массачусетс, періоду між
змаганнями по бейсболу і футболу. Нейсміт вважав, що у зв'язку з погодою
цієї пори року, кращим рішенням буде винайти гру для закритих приміщень.
Через рік Д. Нейсміт менше ніж за годину, сидячи за столом в своєму офісі
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розробив перші пункти баскетбольних правил, з часом даних пунктів стало
все більше [1].
Однак, незважаючи на значну кількість теоретичних знань і багатий
практичний досвід, чимало питань баскетбольної підготовки хлопців і дівчат
у закладах вищої освіти залишаються проблемними; проблеми пов'язані
насамперед із нераціональним плануванням вивчення навчального матеріалу
з баскетболу, недостатньою кількістю занять та позааудиторних занять,
відведених на вивчення основ баскетболу, відсутністю сталих, чітких
нормативних вимог, дотримання яких сприяло б засвоєнню баскетбольних
прийомів, неналежною підготовкою викладачів щодо навчання основам
баскетболу, дефіцитом методичної літератури, більшу частину якої написано
для тренерів або інструкторів спеціалізованих спортивних закладів і
призначено для виховання і спортивної підготовки юних спортсменів.
Недостатньо розроблені аспекти побудови занять, які враховували би
співвідношення засобів загальної, допоміжної та спеціальної фізичної
підготовки, модельні параметри структури не тільки технічної, а й фізичної, і
психологічної підготовленості студентів. Слід також визнати, що в теорії і
методиці фізичного виховання досі не повністю визначені відповіді на деякі
важливі питання, що стосуються баскетбольної підготовки студентів - як
найбільш раціонально організовувати і проводити заняття з баскетболу в
різних формах, за допомогою яких спеціальних засобів краще виховувати
фізичні якості [1].
Шкільне баскетбольне заняття складається з підготовчої, основної та
заключної частин. Щоб студенти більш детально розуміли дані складові
потрібно не тільки доносити теоретичний матеріал, але й використовувати та
пояснювати його на практиці. Наприклад до основної частини належить
техніка володіння м‘ячем, його передача, кидки у кошик.
У закінченій частині більше всього важливі вправи які допомагають
диханню також координаційній системі [2, 3].
Тому під час навчання прийомам гри в баскетбол викладач фізичної
культури повинен звертати увагу на активність студентів, організацію та
виконання вправ, розподіл студентів на команди. Для забезпечення
активності кожного студента під час ігрового заняття пропонується різний
порядок проведення замін: 1) всіма складами команд: за наявності запасних
гравців після поділу групи на команди проводяться заміни по ходу гри; 2)
циклічні заміни: через певні проміжки часу одночасно міняються 1-3 гравці,
при цьому заміни починаються з найсильніших гравців; найсильніші ж гравці
починають і закінчують гру; 3) умовні заміни: почергово міняються гравці,
які часто порушують правила або припускаються грубих тактичних помилок
(переважно в захисті та при організації атак); при цьому не міняються гравці,
які припустилися технічних помилок у нападі. Важливу роль у роботі
вчителя відіграє оцінювання техніко-тактичної діяльності студентів;
критеріями такого оцінювання можуть виступати показники відношення
кількості очок, набраних гравцем під час ігрового заняття або змагання, до
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загальної кількості очок, набраних командою; кількість точних передач,
влучень і промахів зі штрафних кидків тощо [3, 4].
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Науковий керівник: Довгій Ю. І.,
старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Легка атлетика є одним з основних базових видів спорту, який навчає
природним руховим навичкам не тільки необхідним в рамках навчальних
занять, але й у повсякденному житті. Легка атлетика, є одним з розділів
процесу з фізичного виховання, починаючи з початкових класів школи. В
цілому весь процес навчання побудований за певною схемою і у певній
послідовності [1].
Навчання легкоатлетичним видам має загальноприйняту послідовність
[3]:
1. Навчання техніці спортивної ходьби;
2. Навчання техніці бігу на середні і довгі дистанції;
3. Навчання техніці бігу на короткі дистанції;
4. Навчання техніці легкоатлетичних стрибків;
5. Навчання техніці легкоатлетичних метань.
Заняття легкоатлетичними вправами проводяться на свіжому повітрі,
вправи впливають на всі основні органи і системи організму. Перш за все,
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зміцнюються кісткова і м'язова система, покращується діяльність дихальної і
серцево-судинної системи. Таким чином, за допомогою легкоатлетичних
вправ вирішуються завдання гармонійного, різнобічного фізичного розвитку
людини [2].
Особливе значення легкоатлетичні вправи набувають при формуванні
зростаючого організму. Заняття легкою атлетикою формують характер,
загартовують волю, навчають подолання труднощів.
Систематичні заняття, фізична підготовка, досягнення певних
спортивних результатів не можливі без дотримання раціональної структури
навчальних занять на заняттях з фізичного виховання [4].
Під структурою заняття з фізичного виховання слід розуміти
взаємозв'язок і послідовність діяльності педагога і колективу студентів.
У непрофільних закладах вищої освіти використовується переважно
структура занять з фізичного виховання, яка включає підготовчу, основну та
заключну частини.
Підготовча частина заняття повинна грати допоміжну роль, створювати
передумови для основної навчально-тренувальної роботи. Мета підготовчої
частитини заняття - забезпечити психологічну і морфофункціональну
готовність студентів до вирішення завдань основної частини заняття і
досягнення його цільової установки.
Навчання студентів легкоатлетичним вправам на заняттях з фізичного
виховання здійснюється шляхом навчання і вдосконалення, які є єдиним
педагогічним процесом, спрямованим на формування та закріплення певних
навичок, досягнення високого рівня фізичного розвитку.
Під силою прийнято розуміти здатність людини долати, за рахунок
м'язових зусиль (скорочень), зовнішній опір або протидіяти зовнішнім силам.
Сила - одне з найважливіших фізичних якостей, серед абсолютної
більшості видів спорту. У зв'язку з цим, даним якості, спортсмени
приділяють особливу увагу [1].
До засобів розвитку сили відносять різного роду нескладні (за
структурою) загально силові вправи, серед яких доцільно виділити три їх
основні види:
• вправи з зовнішнім опором;
• вправи з подоланням ваги власного тіла;
• ізометричні вправи.
Характерною рисою всіх вправ, що сприяють розвитку сили, є
ранжування на основні групи: загального, регіонального і локального впливу
на м'язові волокна. Спрямованість дій силових вправ на організм людини в
основному визначається:
• видом і характером вправ;
• величиною обтяження або опору;
• кількістю повторення вправ;
• швидкістю виконання долають чи поступаються рухів;
• темпом виконання вправ;
149

• характером і тривалістю інтервалів відпочинку між підходами [2].
Система силової підготовки повинна бути визначена двома
взаємопов'язаними напрямками. Перше - напрямок прийнятного поєднання
засобів і методів; друге - напрямок обгрунтованої послідовності і зв'язку їх як
окремих тренувальних занять, так і тренувальних циклів. До основних
методів розвитку сили відносяться:
- метод максимальних зусиль;
- метод повторних зусиль ( «повторний метод»);
- метод ізометричних зусиль (максимальна напруга м'язів в режимі
«статики»);
- «ударний» метод (для розвитку «амортизаційної» і «вибухової сили»)
[3].
Включення в процес занять бігу, стрибків, метань, як легкоатлітіческіе
види, їх чергування в навчанні, забезпечують гармонійний розвиток
основних фізичних якостей людини, таких, як - сила, швидкість,
витривалість.
До засобів, що застосовуються на заняттях з прискореного пересування,
а також у легкій атлетиці, відносяться: ходьба, біг, вправи як зі снарядами,
так і без них (загально, спеціальні (специфічні), для даного виду легкої
атлетики). Це в повній мірі сприяє не тільки розвитку і вдосконалення
навичок, а й підвищенню тренованості організму [4].
Для підвищення рівня сили, застосовують різного роду комплекси вправ.
Уявімо деякі з них.
Для розвитку сили ніг:
1) присідання на одній нозі ( «пістолет»), присідання на двох ногах з
партнером на плечах - 6-8 раз або зі штангою (вагою 80% від максимуму) - 36 разів;
2) вистрибування вгору з присідаючи - 6-8 разів, або кидки знизу вгору
гирі (вага 32 кг) - 6-8 разів;
3) прискорення (середній темп) до 100 м, або біг підтюпцем 200-3000 м;
4) вправи на розслаблення м'язів тіла, гнучкість і розтягування м'язів.
Для розвитку швидкої вибухової сили:
1) вистрибування вгору з присідаючи з двох ніг (8-10 разів) або
поперемінні вистрибування на кожній нозі - 6-8 разів, вистрибування вгору з
гирею (вага 32 кг), як можна вище - 6-8 разів;
2) вистрибування вгору з 2-3 кроків з наскоку на дві ноги, дістаючи
рукою підвішений предмет - 8-10 разів, або повторні відштовхування вгору
однією ногою по черзі в легкому бігу - 2-3 серії по 6-8 разів;
3) прискорення в середньому темпі (або повільний біг);
4) вправи на розслаблення м'язів тіла, гнучкість і їх розтягнення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Вплив несприятливих факторів на стан здоров‘я молодого організму
настільки великий та місткий, що внутрішні захисні функції організму не
встигають з ними боротися. Кращою протидією їм є регулярні заняття
фізичними вправами, які допомагають відновленню та зміцненню здоров‘я,
адаптації організму до умов зовнішнього середовища.
Фізичне виховання - це педагогічний процес спрямований на фізичний
розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним
життєво важливим руховим навичкам та вмінням, зв'язаних знаннями для
майбутньої успішної професійної діяльності.
Фізична культура - це особлива та самостійна сфера культури, яка
виникла і розвивалася одночасно із загальнолюдською культурою та є її
органічною частиною. Вона задовольняє соціальні потреби у спілкуванні, грі
та розвагах, у деяких формах самовираження особистості через соціально
активну корисну діяльність; повинна сприяти зростанню економічного,
оборонного потенціалу країни, бути діючим засобом всебічного розвитку
особистості, формування активної життєвої позиції.
На жаль, менше половини студентів мають визначені уявлення щодо
зв‘язку загальної і фізичної культури у своєму особистісному розвитку. Їх
думки щодо впливу на загальнокультурний розвиток особистості значно
пов‘язані з покращенням форм тіла і функціонального розвитку. Менш чверті
з них залучено до регулярної фізкультурно-спортивної діяльності під час
дозвілля. На цьому тлі спостерігається недостатня ефективність пропаганди
здорового способу життя.
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Серед причин неуваги студентів до підтримки свого фізичного стану
відмічаються обмаль часу та відсутність необхідних завзятості, волі,
наполегливості, що свідчить про недостатню організованість і вимогливість
до себе в організації життєдіяльності. Аналіз опитування молоді свідчить, що
їх знання щодо здорового способу життя недостатньо упорядковані і
взаємопов‘язані, але ті знання, які в них є, не мають необхідного
функціонального характеру для використання у повсякденному житті, а їм не
вистачає пошуково-пізнавальної активності для їх поповнення і розширення.
Шлях до загальнокультурного розвитку, до здоров‘я починається із
набуття знань. Впроваджений, у сучасних освітніх закладах, предмет
фізичної культури має на меті - якісне фізичне виховання студентів.
До "фізкультурних" знань належать відомості щодо впливу занять
фізичними вправами на організм студента, правил використання фізичних
вправ в процесі самостійних занять, знання з техніки виконання вправ,
методики розвитку рухових якостей тощо.
Під засобами фізичного виховання розуміють все те, що
використовується для зміцнення здоров'я людини. Головними з них є:
гімнастика (загальна, спортивна, гігієнічна, лікувальна), легка атлетика,
спортивні та рухові ігри, лижна підготовка, плавання, походи вихідного дня
та інші види спорту.
Не слід вважати, що заняття фізичною культурою і спортом автономно
гарантують відмінне здоров'я. Стан здоров'я визначають впливом багатьох
факторів. Обов'язковою умовою здорового способу життя людини є відмова
від шкідливих звичок (алкоголь, паління, наркотики), загартування,
оптимальний руховий режим. Але до чинників, що дозволяють зберегти
здоров'я, без сумніву, необхідно віднести і фізичну культуру.
На думку А. В. Царика, фізична культура об'єднує багато компонентів:
культуру рухової активності, загартування, дихання, харчування, масаж,
медитація, використання факторів природи. Про фізичну культуру слід
говорити в першу чергу, тому що вона - основа і рушійна сила формування
здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) має гармонізувати три рівні життя
людини: фізіологічний, психологічний, соціальний. Він припускає не
аскетизм, а розумне оптимальне задоволення системи матеріальних і
духовних потреб особистості, знання людиною міри своїх потреб та
можливостей. ЗСЖ - це основа всіх форм профілактики, спрямованої на
запобігання захворюванням і усунення їх причин, збереження і зміцнення
здоров‘я завдяки розумній регуляції життєдіяльності.
Отже, у процесі фізичного виховання здійснюється морфологічне і
функціональне удосконалення організму, покращення його життєво
важливих фізичних якостей, рухових навичок, умінь, знань. Заняття
фізичними вправами, активний руховий режим мають велике значення у
формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку
студентської молоді.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «РУХЛИВІ ІГРИ»
Сучасні реалії часу вимагають від вчителів фізичної культури
формування такого підходу до здоров'я учнів, який включав би основи
використання адаптаційних можливостей організму, що дозволило б активно
управляти їх розвитком у дітей, забезпечуючи тим самим стійкість до впливів
різних стрес-факторів [3].
Чимала роль належить тут і рухливій грі – природного вигляду живий і
безпосередній діяльності, любов і звичка до якої закладаються з раннього
дитинства. Важливо відзначити і наступне. Дефіцит рухів дітей шкільного
віку стає причиною ослаблення всього організму, що позначається на
зниженні його загальної біологічної стійкості [2].
Рухливі ігри - один із ефективних засобів фізичного виховання
школярів. В молодшому і середньому шкільному віці доцільно
використовувати рухливі ігри як засіб розвитку фізичних якостей в процесі
фізичного виховання [1]. Із переходом із класу в клас ігри набувають різні
варіанти, ускладняється зміст, вимоги, використовуються елементи
спортивних ігор [4].
Можна відзначити, що в школах заняття фізичною культурою за
допомогою рухливих ігор допомагають вирішувати освітні та оздоровчі
завдання навчання, готують школярів до здачі нормативів. На секціях також
використовуються рухливі ігри для загальної фізичної підготовки в тому чи
іншому виді спорту.
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Рухливі ігри доцільно проводити в період осінньо-зимового та літнього
процесу навчання, коли у дітей підвищений емоційний стан що заважає
засвоєнню навчального матеріалу. Можна з упевненістю сказати, що рухливі
ігри впливають на розумове і фізичне виховання дітей, вони допомагають
розвивати різні групи м'язів, координацію рухів, мову і мислення у школярів
[1].
Для того щоб гра виконувала функцію ефективного засобу розвитку
особистості, необхідно під час її вибору враховувати психологічні,
індивідуальні та вікові особливості учнів. Також велике значення мають
вибір місця проведення гри і підготовки інвентарю та обладнання, наскільки
правильно чітко і доступно пояснюються правила ігор, а також наявність
змагальної складової. Варто враховувати і правильно підібрані дозування
фізичних вправ у процесі гри. Адже гра є найважливішим засобом виховання
дітей, що надає оздоровчий вплив на організм учня [3].
Важливою проблемою сучасної школи є не тільки ослаблення здоров'я
учнів. Величезна роль у вихованні дітей, особливо молодшого і середнього
віку відводиться грі, яка виступає як засіб зміцнення здоров'я і метод
фізичного і морального виховання. Граючи, діти і підлітки розвиваються
фізично і розумово, загартовуються в вольовому відношенні, краще пізнають
один одного. Цьому сприяють ті риси ігрової діяльності, які зближують її з
працею. Адже в грі, як і в праці, є мета, яку бажано досягти. Гра, як і робота,
яка до душі, пов'язана з почуттям задоволення, задоволення. І якщо праця
має свої закономірності, то і гра пов'язана із застосуванням правил, без яких
вона нездійсненна [4].
Існує думка, що у грі формуються всі сторони душі людської, його
розум, серце, воля. У грі не тільки виражаються нахили дитини і сила його
душі, а й сама гра має великий вплив на розвиток дитячих здібностей і
нахилів, а отже, і на майбутню долю [3].
Рухливі ігри відповідають потребі дитини в руховій активності.
Науковці вказують на тісний зв'язок розумового і фізичного розвитку дітей,
що проявляється в тому числі у грі, коли необхідно не просто дотримуватися
заданих правил, але ставитися до цих подій з усією серйозністю, присутністю
духу, невтомністю і наполегливістю. Він підкреслював важливість для
розвитку дитини прилучення до народної традиції як найважливішої умови
формування рис національного характеру (ми сьогодні б назвали це
формуванням культурної ідентичності) [4].
Слід зазначити, що ігровий метод широко використовується на уроках
при проведенні спортивних заходів, завдяки чому підвищується інтерес учнів
до занять, повніше використовується відведений на них час, а отже,
успішніше вирішуються поставлені педагогічні завдання. Крім цього, дія,
забарвлена елементами гри, встановлює між учасниками міцний зв'язок, на
основі якої успішніше розвиваються і неігрові дії [1].
Основними критеріями вибору гри можна назвати наступні:
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1. Гра повинна дисциплінувати учасників, характер занять повинен бути
виховним.
2. Всі заняття повинні бути спрямовані на зміцнення здоров'я учнів.
3. Рухливі ігри повинні підбиратися учителями відповідно до рівня
фізичної підготовки школярів.
4. Використовуватися повинна гра, яка буде залучати всіх учнів і
викликати у них інтерес до занять фізичною культурою [1].
Слід зазначити, що в основному методики рухливих ігор розроблені для
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Під час роботи з дітьми
старшого шкільного віку та студентської молоді практики рекомендують
міняти методику, перед застосуванням рухливих ігор на заняттях. Одним із
найбільш оптимальних варіантів вважається заміна інвентарю або ж
ускладнення ігор, за допомогою внесення додаткових правил.
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