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УДК 37.032:378  

 
Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, 

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

Видавничо редакційний відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 154 с. 

У збірнику тез доповідей ІХ студентської науково-практичної Інтернет-

конференції «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: 

історикофілософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі 

аспекти» розглянуто низку проблем становлення, розвитку й трансформації 

світоглядних позицій сучасного студентства, його ролі в мінливих соціально-

економічних і політичних умовах.  

 

Редакційна колегія:  
Замкова Наталія, доктор філософських наук, професор – голова комітету;  

Мартинова Лілія, доктор економічних наук, доцент – заступник голови.  

 

Члени оргкомітету:  
Гирич Сергій, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 

торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування;  

Дзюба Оксана, кандидат економічних наук, доцент, декан обліково-

фінансового факультету;  

Сікорська Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

економіки, менеджменту та права;  

Іваницька Наталя, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри іноземної філології та перекладу;  

Сальникова Світлана, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту;  

Сухоребра Тетяна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

права;  

Бондар Сусанна, начальник відділу наукової роботи та міжнародної 

співпраці;  

Хом’яченко Світлана, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права;  

Бондар Анна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

кафедри фізичного виховання та спорту;  

Западинська Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу.  

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-

економічного інституту ДТЕУ.  

 

Відповідальність за достовірність фактів, статистичної інформації, 

власних імен, цитат та інших відомостей, наданих у рукописах, несуть автори 

публікацій та наукові керівники.  
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

 

 

Катерина Волощук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПЛЕОНАЗМ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА……………. 

 

 

 

 

 

13 

Анна Дорожанська, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталія Тимощук, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

КІНОТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…… 

 

 

 

 

16 

Анастасія Жердіцька, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталія Гаврилюк, канд. пед. наук, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ БАГАТОЗНАЧНОЇ ЛЕКСИКИ ПРИ 

ПЕРЕКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ…………………………... 

 

 

 

 

 

19 

Валентина Козубська, 1 курс, група Ф-11в(м)                                                                                             

Науковий керівник: Наталія Гаврилюк, канд. пед. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З НУМЕРАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ 

(НА МАТЕРІАЛАХ TEDTALKS)……………………………………... 
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Вікторія Кушта, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ……………….. 

 

 

 

 

 

24 

Анастасія Лелека, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталія Тимощук, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

НЕОЛОГІЗМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:  

ТИПОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ………………………………….. 
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Дар’я Піддубчак, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Ольга Осаульчик, канд. пед. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСКУРС ТА ПЕРЕКЛАД У СУЧАСНІЙ 
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ЛІНГВІСТИЦІ…………………………………………………………… 
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Дар’я Попадюк, 1 курс, група М-11д 

Науковий керівник: Валентина Тимкова, канд.філол.наук, 

доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ…………………….. 
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Назар Чайка, 3 курс, група ПР-32д 

Науковий керівник: Микола Пипяк, канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ 

ТАСАМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ…………………. 

 

 

 

 

 

 

34 

Денис Четверик, 3 курс, група ПР-33д 

Науковий керівник: Ірина Білоус, канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ 

НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ………………………………. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

 

Тетяна Коваль, 1 курс, група ПР-12д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська, канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ГРАНТІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ…………………………………... 

 

 

 

 

41 

Тетяна Коваль, 1 курс, група ПР-12д 

Науковий керівник: Наталія Костюк, канд. юрид. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ………. 

 

 

 

 

44 

Каріна Шамхалова, 1 курс , група ПР-12д 

Науковий керівник: Ірина Бахновська, канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
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АПАРАТУ……………………………………………………………….... 

 

48 

 
 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ 

СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ 

 

 

Вікторія Главацька, 4 курс, ПР-43д  

Науковий керівник: Світлана Хом'яченко, канд.юрид.наук, 

доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ 

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

50 

Тетяна Пенькова, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Світлана Хом’яченко, канд. юрид. наук, 

доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

53 

Тетяна Пенькова, 4 курс, група ПР-43д 

Науковий керівник: Василь Панькевич, канд. юрид. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ…………………………………. 

 

 

 

 

 

55 

Дар̕я Татарченко, Юлія Сова, 3 курс, група ПР-33д 

Науковий керівник: Микола Пипяк, канд. юрид. наук, доцент, 

Вінницький торговельно-економічний інститут  ДТЕУ 

МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ……………………………………... 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

НАВЧАННЯ У ЗВО ОЧИМА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

 

 

Вікторія Вусата, 1 курс, група МЕВ-11д 

Науковий керівник: Микола Стопчак, д-р. істор. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА  В УМОВАХ КАРАНТИНУ: 

ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

60 

Вікторія Гриценко, 1 курс, група СЗ-11д 

Науковий керівник: Микола Стопчак, д-р. істор. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

САМОСТІЙНА РОБОТА – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

63 

 
 

РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

 

Анастасія Бондаренко, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

НОВИНИ В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО 

ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

66 

Ірина Вегерук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Лілія Терещенко, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОНЦЕПТУАЛЬНА 

КАРТИНА СВІТУ» ТА «МОВНА КАРТИНА СВІТУ»…………….. 

 

 

 

 

 

68 

Ірина Воїнська, 1курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ОДНЕ ІЗ 

ЗАВДАНЬ КІНОПЕРЕКЛАДУ………………………………………... 

 

 

 

 

71 

Людмила Волинець, 1 курс, група Ф-11в(м)  
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Науковий керівник: Віолета Нечипоренко, канд. філол. наук, 

доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗНАЧЕННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ПЕРЕКЛАДУ…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

74 

Ганна Данюк, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПІСЕННИЙ ДИСКУРС ЯК ОСОБЛИВИЙ МОВЛЕННЄВИЙ 

ЖАНР…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

76 

Лілія Деркач, 1 курс, група Ф-11м(в) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У 

ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

ХУДОЖНІХ ТВОРІВ………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

78 

Вікторія Засухіна, Юлія Романенко, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Вікторія Куца, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ/КНТЕУ 

ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………………………………... 
 

 

 

 

 

81 

Алла Іванченко, 4 курс, ФІП-41в 

Науковий керівник: Вікторія Куца, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО 

КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ………………………………………... 
 

 

 

 

 

84 

Вікторія Калінчук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Олеся Самохвал, д-р. пед. наук, 

професор кафедри іноземної філології та перекладу 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛЬМОНІМІВ ЯК 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

87 

Ольга Книш, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНИЙ ДИСКУРС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В СИСТЕМІ 
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ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ……………………………………………….. 

 

90 

Вікторія Колісник, 1 курс, група Ф-11м(в) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

БАЗОВІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ………... 

 

 

 

 

92 

Олена Коротун, 1 курс, група Ф-11 в(м) 

Науковий керівник: Лілія Терещенко, канд. філол. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 

ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСЕМ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИМ 

КОМПОНЕНТОМ…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

95 

Дарина Кривчак, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Вікторія Куца, асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОНЯТТЯ «ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ» ТА ЙОГО 

ОСОБЛИВОСТІ…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

97 

Вікторія Лавренчук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ НЕВИДИМОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ 

ПРАКТИЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

РОМАНУ М. ЕТВУД «ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ»…………………… 

 

 

 

 

 

 

99 

Людмила Лаута, 1 курс, група Ф-11в(м)  

Науковий керівник: Наталя Іваницька, д-р. філол. наук, 

професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ РИТОРИЧНОГО ПИТАННЯ  В НАУКОВОМУ 

ДИСКУРСІ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

101 

Марина Міняйлик, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталія Тимощук, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

«ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» У РОМАНІ Р. БРЕДБЕРІ  

«451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

103 

Вікторія Московчук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Олеся Самохвал, д-р. пед. наук, 

професор кафедри іноземної філології та перекладу 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНОГО КІНОТЕКСТУ………………………………… 

 

 

 

106 

Олександра Павлова, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Олеся Самохвал, д-р. пед. наук, 

професор кафедри іноземної філології та перекладу 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ 

СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОГО КІНОТЕКСТУ…….. 

 

 

 

 

 

 

109 

Анна Панасюк, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук,доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ В АСПЕКТІ ТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА……………………………………... 

 

 

 

 

 

112 

Дар’я Рябець, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Віолета Нечипоренко, канд. філол. наук, 

доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО 

ТЕКСТУ…………………………………..……………………………. 

 

 

 

 

 

 

113 

Олексій Саприга,1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ДИСКУРС:  

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА…………………… 

 

 

 

 

 

115 

Аліна Смірнова, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Лілія Терещенко, канд. філол. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТВОРИ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ ЯК ОБ’ЄКТ 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………….. 

 

 

 

 

 

117 

Катерина Стахова, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Віолета Нечипоренко, канд. філол. наук, 

доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ ЯК ЯВИЩЕ АФОРИСТИЧНОГО 

МОВЛЕННЯ…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

119 

Вiктoрiя Чавалюк, Христина Стражнюк, 3 курс, група МЕВ-31д  
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Наукoвий кeрiвник: Ольга Осаульчик, канд. пед. наук, доцент 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ  

OСOБЛИВOСТI ФOРМУВАННЯ СOЦIOКУЛЬТУРНИХ 

КOМПEТEНЦIЙ МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ………………………. 

 

 

 

 

121 

 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ 

ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

 

Яна Бомбела, Аліна Яцькова, Аліна Чернега,  

2 курс, група ГРС-21д 

Науковий керівник: Світлана Сальникова, канд. наук фіз. вих. і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОСЛІДОВНІСТЬ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ З 

ПЛАВАННЯ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ……………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

124 

Олена Вовк, Владислав Бєлов, Валерія Щебівок,  

2 курс, група ГРС-22д  

Науковий керівник: Світлана Сальникова, канд. наук. фіз. вих. і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ 

ПЛАВАННЯ………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

126 

Анна Пічкурова, Вікторія Стороженко, 1 курс, група Ф-11д 

Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент кафедри  

фізичного виховання та спорту  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗІ 

СПОРТИВНИХ ІГОР…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

128 

Леся Доманська, Кaтeрерина Гончaрук, 2 курс, група СЗ -21д 

Нaукoвий кeрiвник: Ірина Рогаль, асистент 

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

ВПЛИВ IГРИ ВОЛEЙБОЛУ НA ФIЗИЧНИЙ СТAН СТУДEНТA. 
 

 

 

 

131 

Руслан Заблоцький, Олександра Бордилюк, Назар, Янчуковський, 

Віоріка Огороднік,  2 курс, група ФІП-21д 

Науковий керівник: Микола Пуздимір, доцент кафедри  фізичного 

виховання та спорту  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  
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РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЇХ МІСЦЕ У СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ…………………………………………… 
 

 

133 

Анастасiя Iвчик, Артур Самойлов, 2 курс, група Т-21д 

Науковий керівник: Анна Бондар, канд. наук фіз. вих. і спорту, 

доцент  

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУТБOЛOМ НА ФIЗИЧНI ЯКOСТI 

СТУДEНТIВ………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

135 

Дарина Коваль, Аліна Гальчинська, 2 курс, група СЗ-21д 

Науковий керівник: Ірина Рогаль, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ПЕРЕДАЧІ 

У ВОЛЕЙБОЛІ…………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

137 

Анастасія Ковальчук, Анастасія Маслій, 2 курс, група ПР-22д 

Науковий керівник: Анна Бондар,канд. наук з фіз. вих. і спорту, 

доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

139 

Тетяна Кривенька, Дар’я Дудар, 2 курс, група СЗ-21д 

Науковий керівник: Ірина Рогаль., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДНТЕУ 

ТЕХНІКА НАПАДАЮЧОГО УДАРУ У ВОЛЕЙБОЛІ…………….. 

 

 

 

 

141 

Анастасія Нападовська, Інна Марушевська, Юлія Величко,  

2 курс, група ГРС-21д 

Науковий керівник: Світлана Сальникова, канд. наук фіз. вих. і 

спорту, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ…… 

 

 

 

 

 

 

143 

Юлія Пустова, 2 курс, група ОО-21д 

Науковий керівник: Сніжана Васькевич, асистент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ АЕРОБІКИ НА СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ. 

 

 

 

 

146 

Oльга Рoжик, Маріна Іщук, 2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Анна Бондар, канд. наук фіз. вих. і спорту, 

доцент  

Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний інститут ДТEУ 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З БАСКEТБOЛУ НА ФIЗИЧНI ЯКOСТI 
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СТУДEНТIВ……………………………………………………………….. 

 

147 

Мaрiя Роїк, 2 курс група М-22д 

Науковий керівник: Сніжана Васькевич, асистент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ, ЯК 

СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ……………………. 
 

 

 

 

 

149 

Каріна Шамхалова, 1 курс, ПР-12д 

Науковий керівник: Сніжана Васькевич, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ ВПРАВ ЗА СИСТЕМОЮ ПІЛАТЕС НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТОК…………………………. 

 

 

 

 

 

151 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 

 

 

 

Катерина Волощук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Наталія Іваницька, д-р. філол. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ПЛЕОНАЗМ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА 

Актуальність даної теми полягає у тому, що все частіше в наукових 

працях зустрічаються помилки, пов’язані з  плеоназмами. Ця проблема 

набуває поширення через нехтування дотриманням правил наукової мови та 

поширеність використання  плеоназмів у засобах масової інформації. 

Плеоназми утворюються шляхом використання подвійних конструкцій 

синонімічних рядів. Такі словосполучення не несуть конструктивного 

значення для розуміння текстів, тобто це призводить до семантичної 

надлишковості. Зумовленість плеоназмів полягає у тому, що при перекладі 

важливо відрізнити доцільність його використання.  

В дослідження даної теми внесли свій вклад такі науковці: Ю. В. 

Літкович, В. Б. Стернічук, Петровський М. В. Т. А. Космеда, М. П. Кочерган. 

Кожен з авторів використовує різні підходи для поділу специфіки 

плеоназмів. Як різновид тавтології плеоназм розглядає відомий лінгвіст 

Британії Дейвід Кристал, таке твердження співпадає із давніми 

тлумаченнями тавтології і плеоназмів. Плеоназм являє собою зворот мови, в 

якому відбувається дублювання якогось елемента значення, наявність 

кількох мовних форм, що виражають одне й те саме значення в межах 

цілісного відрізка мовлення чи тексту, а також саме мовне вираження, в 

якому є таке дублювання. Ще античні вчені звертали увагу на плеоназм, 

давали йому оцінку та тлумачення. Тому. Квінтіліан, Донат, Діомед 

визначають плеоназм як перевантаження мови непотрібними словами, отже, 

як стилістичний недолік. Тим часом у працях Діонісія Галікарнасського 

плеоназм виступає як один із прийомів збагачення мови словами, на перший 

погляд зайвими, але насправді надають йому ясності й сили. Серед сучасних 

лінгвістів, які досліджували плеоназм як мовне явище, можна назвати такі 

прізвища, як: Голуб І.Б., Виноградов В.А., Дюбуа Ж. 

Метою даної робити є окреслення проблеми плеоназмів на тлі 

перекладознавства. 

Виклад основного матеріалу.  Одна з характерних лінгвістичних 

особливостей - це використання усталених виразів і кліше. Ряд плеоназмів 

також є кліше, поширеними в різних документах. Ці плеонастичні фрази 

роблять текст невиправдано щільним. Здебільшого багатослівність 

характерна для перекладених документів. Інституційні перекладачі 

найчастіше дотримуються певних інструкцій щодо стилю, лексики тощо. 

Інституційний переклад – це перекладацька діяльність або перекладені твори, 
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ініційовані або отримані установами. У центрі уваги в інституційному 

перекладі є автентичність тексту, що призводить до подальшої складності 

перекладеного варіанту. 

У процесі спілкування ми часто – іноді з бажання бути точно 

зрозумілим, а іноді заради «краси» – зловживаємо мовними надмірностями. 

Головна суть, у грудні місяці,вперше зустрітися - кожен з цих поворотів - 

плеоназм. Їхні приклади дуже часті в повсякденному мовленні, в 

журналістських оглядах, в устах чиновників, які дають інтерв’ю. На жаль, 

такий вид забруднення дуже поширений. Особливо часто плеоназми 

зустрічаються при вживанні запозичених слів, наприклад: відкрита вакансія 

(вакансія — це вакансія), найоптимальніший (оптимальний — 

найсприятливіший), цим і проявляється проблема перекладацької діяльності. 

Плеоназми в лінгвістиці поділяються на семантичні та синтаксичні. До 

семантичних плеоназмів належать такі явища, як перісологія або 

синонімічний повтор і багатослівність.[1]Типовим прикладом такої 

надмірності є використання синонімічних пар, тобто слова з однаковим або 

близьким референтним значенням, в англійській мову це звучить так:…their 

only stay and support… (Mark Twain), означає підтримка, опора. Перекладати 

їх не потрібно обидва, достатньо залишити одну з них: їхня єдина підтримка 

або, відповідно до вимог контексту, єдине, що рятувало їх від голоду. Це 

явище властиве англійським судовим документам і часто зустрічається в 

письмовій мові:just and equitable treatment– справедливе ставлення. 

Вживання синонімічних пар характерне, власне, для всіх стилі письмової 

англійської мови. Дуже часто при збережені пара однакових слів у перекладі 

сприймалися б як плеоназм, тобто надлишкові навіть у перекладах офіційних 

документів, тому вони вимагають максимальної точності. [3] 

Якщо надмірність стосується використання службових частин мови, то 

таке явище визначається як синтаксичний плеоназм. Приклади непотрібного 

вживання сполучників зустрічаються не лише в рефератах школярів, які 

вивчають основи мовознавства, а й в офіційних документах. Наведемо 

розповсюджені приклади англомовних речень з використанням плеоназмів: 

He did not hear what the employees said, у цій ситуації that можна пропустити, 

не спотворюючи зміст речення; I know that I will have to face problems, 

сполучник what є зайвим у поєднанні з фразою I know. Незважаючи на 

надмірність, яка спостерігається у наведених прикладах обидва речення 

правильні з граматичної точки зору, але, тим не менш, страждають від 

надлишковості. [5] 

Тим не менше, перекладацька діяльність – це засіб не тільки донесення 

смислового контексту, а й творча процедура. Не завжди першооснова, яку ми 

отримуємо ідеально відредаговані тексти, а отже в ній залишається простір 

для вдосконалення і додання деякого власного розуміння тексту. Мова — це 

не лише правила. Вона живе і змінюється, тому прагнення до правильності не 

варто доводити до абсурду. Не можна безболісно видалити зі спілкування чи 

з поетичних рядків стійкі конструкції, які формально представляють 
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плеоназм. Наприклад: I saw it with my own eyes (я бачив на власні очі), he 

heard it with my ears (він чув моїми вухами), I don’t know, I don’t know (не 

знаю, не знаю), live-live (живий-живий), sea-ocean (море-океан), bitter grief 

(гірке горе), darkness- darkening (темрява-темніння) та інші словосполучення, 

які додають мовленнєве забарвлення творам. Використання плеоназмів у 

літературі дозволяє зробити героя чи його мовлення яскравим, соковитим і, 

як це не парадоксально, не потребує додаткових описів. Плеоназм також 

називають лексичною надмірністю або прихованою тавтологією. Плеоназми 

непомітно засмічують мовлення людини. Позбутися від них важко, але 

можливо. [2] 

Використання синонімічних пар не завжди є стилістичним засобом. 

Іноді це пов'язано з іншими причинами. Наприклад, у науково-технічному 

стилі виступають ці синоніми як засіб пояснення технічного терміна: Burning 

or combustion is the process of uniting a fuel or combustible with the oxygen in the 

air (Згорання – це процес поєднання палива з киснем, що міститься в 

повітрі).[4] У цьому реченні спеціальні технічні терміни горіння, горючі, які 

можуть бути невідомі читачеві без спец знання, пояснюються 

загальновживаними словами горіння, паливо. Українські слова згорання і 

паливо розуміються всім і не потребують пояснень, тому в перекладі це 

речення на українську надмірність вилучено шляхом упущення. Пропуски 

часто викликані тим, що одне слово або сполучення, інколи навіть підрядне 

речення виявляються зайвими з точки зору їх значення. [4] 

Найчастіше зараховують до мовленнєвих помилок такі 

словосполучення: work colleagues (колеги по роботі), the first leader (перший 

керівник). Плеоназми зустрічаються в художній літературі, в усному 

мовленні, в нормативно-правових актах та інших документах, а також часто 

звучать з екранів телевізорів і в мовленні радіоведучих не завжди є 

мовленнєвою помилкою. Однак межа між помилкою і художніми засобами 

дуже хитка. 

Висновки. У мовознавстві немає єдиного підходу до кваліфікації 

плеоназмів. Не завжди упущення пояснюється готовністю усунути 

багатослівність мовлення. Це може мати інші причини, через те що в 

англійської мові є характерна тенденція до максимальної конкретності, що 

виражається у числівниках та одиницях вимірювання. Отже, рекомендується 

прибрати логічні надмірності і повторень для досягнення того, що 

називається «стиснення тексту». Однак необхідно пам'ятати, що логічна 

надмірність мови і різноманітні повтори використовуються письменниками 

для характеристики індивідуальної манери розповіді про персонажа, його 

спосіб мислення, тощо. У таких випадках пропуски не допускаються. Як 

бачимо, плеоназм, приклади яких були наведені в статті, є дуже 

неоднозначними явищами. Надмірність, звичайно, не варто вітати в 

звичайній мовленнєвій ситуації – це забиває мову і обтяжує її словами, які не 

несуть додаткової інформації. Але свідоме використання плеоназму як 

літературного прийому цілком виправдано. 
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КІНОТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Специфіка мови кіно та кіноперекладу є об’єктом дослідження 

філологів невипадково. Кінофільми, функціонуючи у просторі і часі, 

створюють унікальну художню модель життя у всьому різноманітті її проявів 

і поряд із художньою літературою, публіцистикою, безпосереднім 

спілкуванням із носіями мови є джерелом мовознавчої і культурознавчої 

інформації. Сьогоденна кіноіндустрія є потужним засобом формування 

масової культури[2, с. 103]. 

У сучасних лінгвістичних та семіотичних дослідженнях, присвячених 

питанню фільму як лінгвістичного та семіотичного феномену, широко 

використовується поняття «кінотекст». Явище кінотексту досліджували такі 

вчені, як Ю. М. Лотман, Г. Г. Єфремов, М. А. Слишкін, М. Б. Ворошилова 

тощо. 

У роботах Ю. Г. Цив’янкіно текст виокремлюється як дискретна 

послідовність безперервних ділянок тексту (структурно однотипних 

елементів – кадрів) [7, с. 109]. Кінотекст також розглядається як текст 

культури, найважливішою рисою якого є конструктивність, що створює 

необхідні передумови для зміни мовної та концептуальної картини світу 

конкретного індивіда, що сприймає цей текст, його читача чи перекладача [4, 

с. 185]. Найперше дослідження кінофільму було проведено Ю. М. Лотманом 

у монографії «Семіотика кіно і проблеми кіноестетики», у якій він досліджує 

кінофільм з точки зору семіотики. Ю. М. Лотман вважає, що «кінотекст» 

може розглядатися як дискретний текст, який складається зі знаків, і 

недискретний текст, у якому значення приписується тексту. Також Ю. М. 

Лотман виділяв такі сегменти кінотексту, як кадр – мінімальна одиниця 

кіномови, об'єднання яких дають нам кінофрази. Вчений впевнений, що якщо 

елементи кінофрази (кадри) пов’язані між собою різноманітними 
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функціональними зв’язками, то межа кінофрази просто примикає до 

наступної, утворюючи відчуття паузи. Примикання кінофрази утворює 

розповідь, а їх функціональна організація – сюжет [3, с. 34]. Як можна 

помітити, кадр ототожнюється зі словом і стає основним носієм значення у 

кінотексті. 

Представники естонсько-російської школи дослідників кінотексту –

Г. Г. Слишкін та М. О. Єфремова – дають більш узагальнене визначення 

кінотексту. Вони розуміють кінотекст як текст, що складається з образів, що 

рухаються і статичних образів, а також усної та письмової мови, шумів і 

музики, особливим чином організованих та які знаходяться у нерозривній 

єдності [6, с. 21-22]. 

Найбільш відомі типи кінотексту:  

1) кіносценарій, формування якого відбувається за певними етапами: 

сценарна заявка → лібрето → літературний сценарій → чорнова версія 

сценарію → робочий або режисерський сценарій → пооб’єктний сценарій;  

2) записи по фільму (літературні, монтажні, записи кінодіалога);  

3) написи (заголовні, проміжні та заключні написи, які називаються 

титрами. Субтитри – внутрішньо кадрові написи) [8]. 

Дослідники встановлюють, що художньому фільму як особливому типу 

кінотексту, притаманні всі універсальні текстові категорії, обов’язкові й для 

художнього тексту [6, с. 36].  

В. А. Кухаренко [5, с. 70-79] та Г. Г. Слишкін і М. О. Єфремова 

вважають, що для кінотексту властиві такі категорії, як розкладність, 

зв’язність, проспекція і ретроспекція, антропоцентричність, побутова та інша 

темпоральна віднесеність, інформативність, системність, цілісність, 

модальність і прагматична спрямованість [6, с. 33].  

Дослідники явища кінотексту [1; 6] виділяють такі його характерні 

ознаки:  

1. Кінотекст – це дискретна одиниця, оскільки його структура є 

роздільною;  

2. Кінотекст зв’язний, оскільки змістовна самостійність епізоду 

відносна, тому що вимагає опори на кінотекст в цілому.  

3. Кінотекст – це когерентне ціле;  

4. Світ кінотексту багатовимірний, оскільки події в ньому можуть бути 

спрямовані як на майбутнє, так і на минуле, мають місце проспекція і 

ретроспекція у вузькому сенсі;  

5. Кінотекст антропоцентричний, оскільки у центрі розповіді, як 

правило, знаходиться людина;  

6. Кінотекст локально і темпорально відносний, тому що простір і час 

пов’язані з персонажем (персонажами);  

7. Кінотекст – це система, створена колективним автором, тому в ньому 

нічого не випадково, а всі дії виконують єдину мету;  

8. Кінотексту властива багатоканальна інформативність: з одного боку, 

глядач сприймає інформацію за допомогою зорового і слухового методу, з 



18 
 

іншого, він сприймає різні типи інформації (змістовно-фактуальну, 

змістовно-концептуальну, змістовно-підтекстову;  

9. Кінотекст цілісний, оскільки має чіткі сигнали початку і закінчення 

відео, чіткі часові та просторові рамки, а також чітку інтеграцію 

лінгвістичної та нелінгвістичні складових;  

10. Кінотекст, на думку багатьох вчених, має складний тип 

модальності, оскільки відображає світ з боку колективного автора, тобто, 

групи людей;  

11. Кінотекст прагматичний, оскільки спонукає глядача до певної дії 

або відповідної реакції, наприклад, до зміни почуттів, думок, тощо.  

У сучасних дослідженнях кінотекст розглядається як дискретна 

послідовність безперервних ділянок тексту, він містить лінгвістичну та 

нелінгвістичну системи, що становить особливе значення у контексті 

кіноперекладу фільмів.  
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ БАГАТОЗНАЧНОЇ ЛЕКСИКИ ПРИ 

ПЕРЕКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ 

З кожним днем переклад відіграє важливу роль у суспільстві. Він 

збагачує наше життя, оскільки дає можливість спілкуватись та передавати 

інформацію, незважаючи на мовний бар'єр. Завдяки науково-технічній 

революції та швидкого розвитку економіки виникла величезна потреба в 

обміні науковою та економічною інформацією між різними країнами. Отже, 

якщо раніше перекладацьку діяльність ми пов’язували лише з перекладом 

художньої літератури, то на сьогоднішній день важливе місце стали займати 

переклади текстів спеціального характеру, наприклад, інформаційні, 

юридичні, економічні та технічні. 

На думку Л. К. Латишева, слово «переклад» має два значення. В одному 

значенні переклад – це продукт діяльності перекладача – текст, створений 

ним в усній чи письмовій формі. У іншому значенні слово «переклад» 

означає процес створення цього продукту – діяльність перекладача, який 

створює текст [1, с.102]. 

За лінгвістом В. Н. Комісаровим, переклад – це вид мовного 

посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається 

на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного 

тексту. [2, с. 410]. 

Однією з головних цілей перекладу є передача інформації на 

лексичному, граматичному та стилістичному рівнях. Крім цього, основним 

завданням є передача прагматичної функції тексту. Виконання цієї функції 

можливе за допомогою адекватності перекладу. Досягнення адекватності 

перекладу вимагає від перекладача, насамперед, уміння зробити численні та 

якісно різноманітні міжмовні перетворення – перекладацькі трансформації – 

про те, щоб текст перекладу з максимально можливою повнотою передавав 

всю інформацію, укладену у тексті оригіналу, за суворого дотримання норм 

[3, с. 10].  

Бархударов Л. С. у своїй книзі «Мова і переклад» дає таке визначення 

трансформації: "Трансформація – це перетворення тексту однією мовою в 

еквівалентний йому текст іншою мовою» [1, с. 24]. 

Прикладом лексичної трансформації може бути наступна пропозиція: I 

packed my two Gladstones – Я упаковав свої дві валізи. У даному випадку 

назва виду дорожньої сумки «Gladstone» є незнайомою для українського 

читача, тому перекладач використав лексичну трансформацію, щоб читач 

розумів, про що йдеться [4, с. 14]. 

Велика кількість труднощів з підбором еквівалента під час перекладу 

тексту пов'язана з наявністю у мові багатозначної лексики та лексики 

широкого значення. «Багатозначність – це наявність у мовної одиниці більше 

одного значення за умови семантичного зв'язку між ними або перенесення 
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загальних або суміжних ознак або функцій з одного денотату на інший». 

Прикладом багатозначної лексики може бути англійське слово «data». Воно 

має багато значень  в українській мові, таких як «дата», «побачення», 

«відомості», «дані» та «новини». Лексика широкого значення є невід'ємною 

частиною багатозначної лексики. «Широкозначність – це різновид лексичної 

семантики високого ступеня узагальнення, що поєднує слова з широкою 

понятійною основою» [5, с. 2]. 

Так як зазначалось вище, значущу роль почав відігравати переклад 

економічних текстів. І однією з труднощів економічного перекладу є 

багатозначна лексика. 

Економічний переклад – це переклад текстів, які стосуються певних 

галузей економічних знань. Проблеми під час економічного перекладу 

визначаються специфікою економічних текстів. Як правило, ці тексти 

надмірно насичені спеціалізованими термінами, і в цьому їхня відмінність від 

загальновживаного тексту. Терміни – це слова або словосполучення, які 

мають строго певне значення в тій чи іншій галузі науки і техніки. Вони 

точно виражають поняття, процеси та назви речей, притаманні будь-якій 

галузі виробництва. Наприклад, слово «shareholder» українською мовою 

перекладається як «акціонер» [6]. 

Багатозначна лексика є невід'ємною частиною термінології. Наприклад, 

широкозначне слово «частка»  має багато еквівалентів в англійській мові, 

таких як «interest», «fraction», «quantity» і т. д. Вибір еквівалента при 

перекладі тексту з української мови на англійську безпосередньо впливає на 

передачу змісту. Некоректний переклад на англійську може призвести до 

серйозних наслідків. 

Ще одна складність перекладу економічного тексту у тому, що його 

лексичний склад має кілька верств, де, крім термінів, також є й інша лексика. 

Одним із таких шарів є, так звані, фальшиві друзі перекладача. Це слова, які, 

здавалося б, не потребують перекладу, оскільки вони однаково звучать 

українською та англійською. Наприклад, data – дані, decade – десятковий, 

instance – екземпляр, simulation – моделювання. 

Таким чином, основною складністю під час перекладу тексту, зокрема 

економічного, що містить велику кількість багатозначних і широкозначних 

слів, є вибір відповідного слова-еквівалента. Перекладач як би безперервно 

зважує різні лексичні можливості, синоніми і, спираючись на свої 

лінгвістичні знання та досвід, осмислення контексту та знання предмета 

(тематики перекладеного тексу), відбирає слово (або кілька слів), яке може 

повною мірою відтворити значення оригіналу. 

В економічних статтях крім спеціальної лексики та термінів, 

зустрічається і загальновживана лексика, але тут треба враховувати такі 

моменти: одна частина загальновживаних слів (work, company, office) не 

викликає труднощів під час перекладу [6]. Іншу частину можна розділити на 

такі групи: 

1. Слова, вживані у значеннях, відмінних від повсякденного побуту. 
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2. Службові слова, такі як for, as, since, after, before та ін. Особливістю 

цих слів є те, що вони можуть виконувати функції різних частин мови і, крім 

того, деякі з них мають різні значення в межах однієї частини мови.  

Для спеціальних текстів характерна також наявність скорочень і 

абревіатур, більшість з яких використовуються лише в економічних текстах і 

документах. Слід зазначити, що для перекладу більшості абревіатур, 

перекладачеві необхідно консультуватися з різними економічними 

словниками, довідниками з економіки чи з пошуковою системою з метою 

розуміння значення цих скорочень. 

На закінчення варто відзначити, що майстерність економічного 

перекладу, як і будь-якого іншого виду перекладу, включає чудове почуття 

рідної мови, досить глибоке знання іноземної мови, знайомство з теорією 

перекладу та вміння користуватися перекладацькими прийомами, а також 

володіння економічними знаннями. Крім того, перекладач повинен мати 

уявлення про мовні особливості жанру, до якого належить перекладений ним 

текст, і справлятися з перекладацькими завданнями нелінгвістичного 

характеру. Але на практиці цього досягти нереально, отже, для успішного 

виконання економічного перекладу необхідно використовувати словники та 

глосарії. Застосування звичайних словників для здійснення такого перекладу 

практично неможливе, оскільки вони не містять спеціалізованих економічних 

термінів. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 

З НУМЕРАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛАХ TEDTALKS) 

Серед мовних засобів вираження поняття числа домінантне положення 

займають словоспосполучення з нумеральним компонентом, що вживаються 

для позначення фрагментів дійсності в їх кількісній репрезентації. 

Семантичним ядром словосполучень з нумеральним компонентом 

виступають іменники або квазі-іменники, а кількісними атрибутами — 

числівники. Основною умовою поєднання згаданих слів є дискретність, 

однорідність позначуваних об'єктів. Спільним для таких словосполучень 

англійської та української мов є їх використання для позначення точного або 

приблизного числа. 

Аналіз фактичного матеріалу показує, що НумС, в основному, 

вживаються для позначення точного числа. Так, при дослідженні 4000 НумС 

у кожній із порівнюваних мов виявилося, що 3570 НумС в англійській мові і 

3387 в українській відповідно реалізують значення точного числа. Серед 

елементів, що передають колорит англійської мови, особливе місце 

посідають НумС зі словами міри та ваги (mile, yard, foot, hundred weight, 

fathom, bushel, inch). Ці слова за межами оригіналу передаються за 

допомогою транслітерації, а їх зміст коментується перекладачем. Відсутність 

збігу формальних характеристик елементів англійської та української мов 

спостерігається при позначенні дат, сторінок тощо. В англійській мові 

кількісні числівники вживаються замість порядкових у сполученнях типу 

book three, chapter nine, in the year 1914, room fifteen, page thirty.  

Обов’язковою для англійців є фіксація дати написання листа та місця 

перебування автора: 11—Road, London, N. W. 5, 15 September 19 —; 

VineCottage, OxfordRoad, Аbington-on-Thames, Nr. Oxford, 13 May 19 —.В 

англійській мові назва року передається кількісним числівником, а число 

місяця - порядковим: 1st January 1915... the first of January (January the first), 

nineteen (hundred and) fifteen; 3rd May 1789… the third of May (May the third) 

seventeen (hundred and) eighty-nine. Розбіжності у порівнюваних мовах 

спостерігаються і при сполучуваності НумС із службовими словами. Так, 

український вираз “на десятій сторінці” перекладається англійськими 

сполученнями “at page ten, on page ten” (at p. ten, on p. 10), що залежить від 

конкретної ситуації. Але в англійській мові, на відміну від української, 

вживається кількісний числівник. 

Серед засобів реалізації поняття приблизного числа в англійській та 

українській мовах виокремлюється структурний тип „Іменник + числівник”, 

інверсивна конфігурація [1, 95-96]. 

ENG: They are going in a day or two, aren't they? (K. Prichard). Sometimes a 

man, sometimes a girl or two (Th. Dreiser). This wood goes for a mile or two, if I 

remember (J. Galsworthy). 
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УКР: Днів за п'ять допокосу, як захворів він (І. Цюпа). Нарешті, хвилин за 

десять Коцюбинський дозвонився таки (Ю. Смолич). 

При ідентичності моделі (іменник + числівник), стабільності порядку їх 

послідовності однакового плану вираження числа (приблизного) згадувані 

патерни у порівнюванних мовах відрізняються лексичним наповненням. В 

англійській мові у цій структурі вживається тільки числівник two, а в 

українській мові – різні числівники. Сполучення типу a day or two, bird or 

two, a hawk or two, a month or two, a girl or two, a year or two знаходяться на 

межі вільних та стійких словосполучень, у яких стабільним компонентом 

виступає two, останній набуває значення “декілька”. Англійською “a word оr 

two” — українською“одно чи два слова, коротка бесіда, коротке 

висловлювання”. Структура вільного сполучення “кілометрів двадцять” при 

перекладі на англійську мову не зберігається, еквівалент тут відшукується за 

допомогою структурних типів “some 20 kilometres, about 20 kilometres, round 

twenty kilometers”. 

Інверсивна конфігурація більш притаманна українській мові, в 

англійській мові словосполучення з нумеральним компонентом вживаються 

зі словами-специфікаторами round, about, nearly, approximately, some тощо. В 

українській мові тип «іменник + числівник» становить 18 % усіх даного типу 

словосполучень, які вживаються на позначення приблизного числа, в 

англійській мові – тільки 4,2 %. Ці тенденції не можуть бути не враховані 

при перекладі. 

Особливої уваги при перекладі заслуговують стійкі словосполучення з 

нумеральним компонентом (НумС). За семантичним принципом ці 

сполучення розпадаються на декілька груп. До першої групи належать НумС, 

що реалізують точну кількість (in two—наполовину; Four Seas - чотири моря, 

Four Corners - чотири сторони світу тощо. Значні труднощі при перекладі 

становлять НумС другої групи, числівники якої характеризуються 

семантичною дифузністю, широким смисловим обсягом (in two twos — 

миттю, to be in two minds — бути в нерішучості, two by four — пуста 

розмова, one and all—yсі разом і кожен зокрема). Адекватному перекладу 

одиниць цього типу сприяє знання мови та її історії. Деякі НумС асоціюють з 

міфологією, відтворюють магічне ставлення людей до чисел: seven sins, seven 

virtues, seven stars, thetwelv edisciples.У третій групі відособлюються НумС з 

компонентами-числівниками, що позбулися кількісного значення і 

виступають у ролі «будівельного матеріалу»: like one o'clock — дуже швидко, 

чимдуж, ascross as two sticks — дуже злий, as two peas— дуже схожі тощо 

Ці сполучення вживаються для позначення якісних ознак, суб'єктивних 

оцінок, що становить одну із перекладацьких турбот. 
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ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

У сучасному світі реклама є невід’ємною частиною життя людини, 

адже вона оточує нас всюди – в засобах масової інформації, в мережі 

Інтернет, месенджерах, на вулиці тощо.  

Метою реклами в наш час є не лише вирішення певних економічних 

завдань (перш за все, популяризації серед потенційних клієнтів окремих 

товарів або послуг), але й формування соціальних цінностей у суспільстві. 

Досягненню останньої мети сприяє соціальна реклама.   

У контексті нашого дослідження соціальну рекламу слідом за 

О. О. Клименко визначаємо як повторювану функціональну єдність знаків у 

повторюваній комунікативній ситуації, мотивовану бажанням інституту 

(економічного або регулятивного)привернути увагу громадян до гострих 

соціальних проблем [3]. Найчастіше такими проблемами є насилля, куріння, 

наркоманія, проблеми охорони навколишнього середовища тощо.  

З лінгвістичної точки зору соціальна реклама є креолізованим 

(полікодовим) текстом, оскільки поєднує в собі вербальну та невербальну 

(зокрема, звукове або візуальне оформлення) складові. Комбінація 

вербальних та невербальних знаків слугує засобом втілення основної 

прагматичної мети соціальної реклами – поширення важливої для 

суспільства інформації, коригування громадської думки та поведінки людей 

шляхом здійснення на них психологічного впливу[1, с. 49]. 

Оскільки текст соціальної реклами має прагматичні властивості, його 

можна кваліфікувати як послідовність мовленнєвих актів. Останні, згідно 

теорії Дж. Остіна, поділяються на три типи: локуції, тобто акти говоріння, 

іллокуції – здійснення певного акту в ході говоріння, і перлокуції – вплив на 

почуття, думки і дії інших людей і отримання результату [5]. Усі мовленнєві 

акти є іллокутивними силами, що розгортають комунікативні стратегії 

адресанта, задаючи їм певну траєкторію [2, с. 27]. 

https://infopedia.su/10x7624.html
http://konf-lsmk.fl.kpi.ua/ru/node/1061
http://konf-lsmk.fl.kpi.ua/ru/node/1061
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Ілокутивна мета текстів соціальної реклами полягає в акцентуванні 

уваги суспільства на існуючих проблемах. Аналізуючи англійськомовну 

соціальну рекламу, слідом за Клименко О.О. [4], визначаємо її типи залежно 

від основної ілокутивної мети кожного рекламного тексту.  

Матеріалом дослідження слугували 50 зразків англійськомовної 

соціальної реклами, розміщених у мережі Інтернет протягом 2011–2021 

років. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виділити такі прагматичні типи 

англійськомовної соціальної реклами: 

1) Реклама, ілокутивною метою якої є заклик до турботи про 

навколишнє середовище, захист тварин, економного використання 

природних ресурсів, піклування про власне здоров’я та здоров’я дітей, 

дотримання соціальних норм та правил, відстоювання своїх прав (особливо 

прав жінок), надання допомоги тим, хто її потребує тощо.  

Приклади зазначеного прагматичного типу англійськомовної 

соціальної реклами представлені на рисунку 1. 

Рис. 1 

 
  

У наведених прикладах використовуються прямі мовленнєві акти, 

виражені імперативними конструкціями, в яких міститься заклик 

вакцинуватися (Arm yourself against Covid-19), піклуватися про тварин (Don’t 

buy exotic animal souvenirs), займатися волонтерською діяльністю 

(Likingisn’thelping.Beavolunteer. Changealife). Посиленню ілокутивної мети 

соціальної реклами сприяє також невербальний компонент, зокрема, 

кривавий слід імпліцитно вказує на причетність потенційних покупців таких 

товарів до вбивства тварин, а зображення пораненої дитини на руках матері в 

оточенні байдужих людей апелює до емоцій, почуття співчуття та бажання 

допомогти.  

2) Реклама, ілокутивною метою якої є застереження від паління, 

алкоголю, наркоманії та інших пагубних звичок, поведінки, які можуть 

зашкодити фізичному або психічному здоров’ю людини, наприклад: 
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Рис. 2 

   

У проілюстрованих прикладах очікуваний прагматичний ефект 

досягається завдяки взаємодії різних типів мовленнєвих актів та 

невербального компоненту. У соціальній рекламі, спрямованій на 

застереження від паління та анорексії використовуються прямі мовленнєві 

акти (Smoking causes premature aging; You are not asketch. Say noto anorexia). 

У останньому прикладі ілокутивна мета досягається опосередковано завдяки 

використанню паремії (Like father… Like son) та риторичного питання (Is your 

drinking having an impact on your child?). 

3) Реклама, що має за мету депопуляризувати або викликати осуд 

жорстокої поведінки з тваринами, насильства в сім’ї, расової або гендерної 

нерівності, розповсюдження зброї, водіння у станіалкогольного або 

наркотичного сп’яніння тощо, наприклад:  

Рис. 3 

  

У першому прикладі йдеться про можливість вільного продажу зброї в 

США та його можливі наслідки. У вербальній складовій зазначеної 

соціальної реклами бажаний прагматичний ефект досягається завдяки 

вдалому візуальному оформленню та непрямому мовленнєвому акту (One 

child is holding something that’s been banned in America to protect them. Guess 

which one. We keep “Little Red Riding Hood” out of schools because of bottle of 

wine in her basket. Why not assault weapon?).  

Таким чином, класифікація англійськомовної соціальної реклами з 

урахуванням ілокутивної сили висловлювання дозволила виокремити її три 

прагматичні типи: 1) реклама, спрямована на є заклик до позитивного 

ставлення до соціально важливих явищ; 2) реклама, метою якої є 

застереження від потенційно небезпечної поведінки; 3) реклама, що має за 
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мету депопуляризувати або викликати осуд небезпечних явищ для 

суспільства.  
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НЕОЛОГІЗМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:  

ТИПОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

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 [10,с. 169]. Лексичний склад є тим компонентом мови, якому 

притаманні постійні зміни, що зумовлені новими когнітивними й 

комунікативними потребами мовців, розвитком їхньої пізнавальної 

діяльності та еволюцією сприйняття світу. Унаслідок цього постає процес 

неологізації, з’являються численні нові слова, які можна трактувати як 

лексичні відповідники змінених комунікативних умов.  

Неологізми неодноразово ставали об’єктом лінгвістичних розвідок 

вітчизняних та зарубіжних мовознавців: В.В. Єлісєєвої, Ю.А. Зацного, 

В.І. Заботкіної, Н.Б. Іваницької, Л.Я. Терещенко, Н.М. Тимощук, С.В. Гладьо, 

A. Metсalf, F. Katamba, О. Jespersen, P. Newmark, R. Fisсher, V.A. Mathesius. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати основні принципи 

класифікації неологізмів. 

Наразі у сфері вивчення нової лексики використовують різноманітні 

методи й підходи, вибір яких пов’язаний із тим, що саме дослідник розуміє 

під поняттям неологізму. Лінгвісти беруть до уваги цілу низку підходів до 

вивчення, опису та класифікації неологізмів: 

– ономасіологічний, коли неологізмами вважають нові найменування [2, 

c. 111-115; 6, c. 90-141; 8, c. 136-139]. 

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=19677&chapter=1
https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2012/n26/43.pdf
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– семасіологічний, у межах якого до неологізмів зараховують нові слова, 

нові вислови й нові значення [3, c. 20; 4, c. 13-25]. 

– лексикографічний і соціолінгвістичний, що ґрунтовані на соціальній 

зумовленості мовних явищ [7, c. 284]. 

Зазвичай виділяють чотири типи класифікації неологізмів [2]: 

I. За видом мовної одиниці: 1) неолексеми – нові слова, які є 

результатом запозичення;2) неофраземи – нові, стійкі сполучення слів із 

ідіоматичною семантикою; 3) неосемеми – нові значення старих слів. 

II. За ступенем новизни мовної одиниці: 1) абсолютні неологізми 

(сильні) – слова, які раніше були відсутні в мові;2) відносні неологізми 

(слабкі) – принципово не нові слова, тобто лексичні одиниці, які колись 

існували, але на сучасному етапі виступають вже в іншомуосмисленні.  

III. За видом означуваної реалії позначають:1) нову реалію; 2) стару 

реалію; 3) актуалізовану реалію; 4) відмираючу реалію; 5) неіснуючу 

(гіпотетичну ) реалію. 

IV. За способом утворення:1. запозичені (поділяються на зовнішні і 

внутрішні запозичення); 2. словотвірні (утворені за словотвірними 

моделями); 3. семантичні (нові значення лексичних одиниць). 

Дослідник Зaцний Ю.А. розрізняє три види неологізмів, поділяючи 

лінгвістичні одиниці на:1) лексичні (нові слова);2) фразеологічні (нові стійкі 

словосполучення);3) семантичні (нові лексико-семантичні варіанти слів або 

нові варіанти стійких словосполучень) [5;с. 143]. 

На слушну думку В.І. Заботкіної, дослідження нової лексики у 

функціональному аспекті передбачає аналіз методів утворення неологізмів 

[4, с. 14]. Французький лінгвіст Луї Гілберт [1, с. 62] виділив дані групи 

неологізмів, враховуючи продуктивність способів словотворення: 

1) Фонологічні неологізми, створюються з окремих звуків або 

своєрідних конфігурацій звуків. До цієї групи також умовно належать нові 

слова утворені від вигуків.  

2) Запозичення. Неологізми цієї групи належать до сильних неологізмів. 

Загальною тенденцією для них є те, що вони володіють фонетичною 

дистрибуцією, не характерною для англійської мови. 

3) Морфологічні неологізми, створені з наявних морфем, тобто тих що 

вже існують у мовній системі. Згідно зі способами їх утворення 

виокремлюють наступні підтипи неологізмів: афіксальні неологізми; 

неологізми утворені від словоскладання; неологізми утворені за допомогою 

конверсії; скорочення. 

Класифікація неологізмів, котра й досі викликає чимало суперечок у 

дослідженнях різних вчених, є поділ на загальномовні та індивідуально-

авторські неологізми. О.А. Семенюк демонструє наступні розмежування цих 

категорій, загальномовні неологізми – це слова, або ж їх окремі значення, 

вирази та словосполучення, які з’явилися на певному етапі розвитку мови й 

мовці усвідомлюють їхню новизну. Тоді як індивідуально-авторські 

неологізми створені автором із художньою метою для певної ситуації та 
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контексту [9,с. 18]. Проте, багато дослідників у галузі неології неодноразово 

помічали відмінність та неоднорідність неологізмів, саме тому поступово за 

загальномовними неологізмами закріпився термін «неологізм», тоді ж як за 

індивідуально-авторськими – термін «оказіоналізм». 

Динамічний процес розвитку мови показує її тісний зв'язок із 

суспільною діяльністю і соціальними потребами. Існує кілька підходів до 

класифікації неологізмів. У контексті нашого дослідження найбільш 

доцільною вважаємо класифікацію неологізмів за способом утворення, згідно 

з якою виокремлюють семантичні та словотвірні неологізми, запозичення. 
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На сучасному етапі розвитку наукової думки дискурс знаходиться в 

центрі уваги низки гуманітарних наук: лінгвістики, філософії, психології, 

літературознавства, політології, етнографії, теорії комунікації тощо. Перехід 

до дискурсивної парадигми є закономірним розвитком мовознавчої думки. 

Узагальнивши підходи науковців до еволюції лінгвістичних вчень, 

О. Селіванова зазначає, що вона відбувається завдяки послідовній зміні 

чотирьох основних наукових парадигм – генетичної (порівняльно-

історичної), таксономічної (системно-структурної), прагматичної 

(комунікативно-функціональної) і когнітивної (когнітивно-дискурсивної). 

Способи переходу від однієї парадигми до іншої уявляються по-різному: як 

коливання маятника (П. Паршин), як круговий рух (Д. Руденко), як 

послідовна зміна (Ю. Степанов), як співіснування кількох парадигм. 

Лінгвістичні особливості електронних текстів вивчали Л. Зубова, 

О. Клінг, О. Рєвзіна, О. Сіверська, І. Кудрова та інші вчені. У світлі теорії 

комунікативності електронні тексти розглядалися Н. Ковальовою та 

А. Поповою, а з позицій прагмалінгвістики та мовного етикету – 

А. Акішиною, Н. Формановською. У стрімко зростаючому потоці досліджень 

сьогодні, присвячених інтернет комунікації, мовним та позамовних аспектам 

електронного спілкування присвячені праці таких вчених, як Е. Галичкіна, 

Ф. Смирнов, Г. Нещименко, У. Гюнтер, Е. Вісс, Дж. Леслі, П. Панзеграу, 

К. Таунсхенд та ін. 

Поняття “дискурс” є найуживанішим поняттям у сучасній лінгвістиці. 

Однак серед лінгвістів та дослідників не існує єдиної думки щодо 

трактування та визначення цього терміну, зважаючи на багатогранність його 

змісту. Оскільки цей термін вживається в різних сферах науки, трактують 

його з різних точок зору. 

Академічний тлумачний словник української мови дає декілька 

визначень:1) спосіб (чи умови) мовлення у поєднанні зі змістом 

висловлюваного; 2) спосіб мовлення, мова; 3) акт мовлення чи текст  

контексті ситуації висловлювання; 4) сукупність усіх усних чи письмових 

обговорень певної теми[10]. 

В означеному контексті І. Шевченко в ході свого дослідження “Дискурс 

як когнітивно-комунікативний феномен”  вказує,що дискурс – це складний 

багатоплановий феномен, який знаходиться в центрі уваги сучасної науки в 

цілому та лінгвістики, зокрема: він є предметом дослідження філософії, 

семіотики, соціальної психології, теорії штучного інтелекту, етнографії, 

літературознавства, теорії комунікації, а також різних напрямів лінгвістики: 

психолінгвістики,когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, 

етнолінгвістики, лінгвокультурології та інших споріднених напрямів. Однак  

різні наукові дослідження в контексті відмінних парадигм самої лінгвістики в 

термін “дискурс” вкладають різні значення. Так, спираючись на дослідження 

С. Мілз, І. Шевченко стверджує, що спектр його можливих трактувань 

ширший, ніж у будь-якого іншого терміну в літературознавстві та теорії 

культури[5]. 
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Соцмережі змінюють наш спосіб розмови та спілкування. Ми не тільки 

створюємо нові слова, але й змінюємо цільове та змістове наповнення вже 

існуючих слів. Так, більшість популярних сайтів соціальних мереж виникли в 

США, тому більшість термінів, актуальних для соціальних мереж, введені 

англійською мовою. Поруч із цим, варто відмітити, що інші країни перейняли 

ці терміни цілком і повністю, часто так і не замінивши їх власними 

еквівалентами. На прикладі дієслова «твітнути» можемо зазначити, що у 

більшості мов є відповідний еквівалент, проте його значення стосується 

пташиного твіту, а не допису в Twitter. Дослівний переклад цих фраз не 

матиме такого ж значення чи значення, як у англійській версії [1]. 

Останніми роками спостерігається зростання інтересу до 

перекладознавства, пов’язаного з мовою соціальних медіа. Це може бути 

пов’язано з домінуванням та широким поширенням мови соціальних медіа 

над соціальними мережами та платформами, які кардинально змінили 

переклад з точки зору теорії, навчання та професійної практики.Зростає 

попит на послуги перекладу на основі онлайн-платформ соціальних мереж, 

включаючи Facebook і Twitter[6]. Глобальні компанії та установи зацікавлені 

у спілкуванні, залученні та зв’язку зі своїми клієнтами та аудиторією по 

всьому світу безпосередньо через платформи соціальних мереж, оскільки 

вони, як виявилося, більш ефективні, ніж корпоративні веб-сайти. 

Говорячи про переклад для Фейсбуку, варто акцентувати, що це 

соціальна мережа з найбільшим проникненням на ринок, в межах якої є 

можливість реалізувати бізнес, створити попит і збільшити продажі. 

Оскільки 1,2 мільярда людей користуються нею щодня, Facebook вважається 

соціальною мережею, яка найчастіше консультується, і має величезну 

видимість для потенційних клієнтів. 

Сторінки Facebook для бізнесу є основоположною частиною стратегії 

розвитку онлайн-іміджу будь-якого бізнесу в будь-якій сфері. Попит 

створюється завдяки збільшенню поширення дописів, тим самим сприяючи 

лояльності та діалогу з користувачами. 

З іншого боку, як правило, підприємства публікують новини та події 

щодо послуг та продуктів, професійний переклад є основоположним для 

розвитку рекламних та комерційних цілей на різних ринках. Для вмісту 

немає обмежень за розміром, тому Facebook декламує певну свободу своїх 

публікацій. 

У свою чергу, аналізуючи можливості перекладу для Твітеру, розуміємо, 

що це найбільша пряма соціальна мережа між бізнесом і його цільовою 

аудиторією. Основна мета твітів, повідомлень максимум 140 символів, — 

створити мережу та поширити інформацію. 

Twitter дозволяє залучати трафік на веб-сайт компанії, генеруючи 

розмови з користувачем, вимірювати якість ваших власних послуг та 

підвищуючи поширення та імідж бізнесу. Користувачі діють як 

рекламодавці, які згадують і твітують інформацію в той час, канал 

інформації, де переважає першість і спонтанність вмісту. 
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Переклад також має дотримуватись обмеження в 140 символів, що є 

проблемою, щоб повідомлення цільовою мовою було таким же точним, як і 

мовою оригіналу. Наприклад, абревіатури та хештеги, які використовуються 

для ідіоматичної версії, можуть бути не однаковими для перекладу, який 

підходить для іншої марки[6]. 

Висновки. Узагальнюючи, можемо зазначити, що саме поняття 

«дискурс» має доволі багато тлумачень, оскільки різні науковці розглядають 

його під різним кутом. Проте, незважаючи на велику кількість визначень, 

поняття “дискурс” залишається дискусійним. Виходячи з цього,  можемо 

вважати зазначене поняття лінгвістичною універсалією, адже постійно коло 

його трактувань розширюється. Поняття Інтернет-дискурс вже є менш 

широким. Cучасний Інтернет-дискурс має широке тематичне спрямування та 

розгалужене проблемне наповнення. В основному, цей новий лінгвістичний 

термін відповідає потребам і запитам користувачів, пропонуючи велику 

кількість сайтів та порталів. 
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Сучасне суспільство не може існувати без мови – найважливішого 

засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасникам 

і нащадкам. Професійне мовлення – це процес обміну думками у певній 
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галузі знань, в якому б вигляді воно не здійснювалося, це функціональна 

дійсність мови в усіх її матеріальних і ситуативних формах [1, с. 12]. 

Професійне мовлення людини свідчить про її духовний, інтелектуальний 

розвиток, внутрішню культуру. Дослідниками встановлено, що представник 

ділового світу протягом дня вимовляє близько 30 тисяч слів. Уміння 

правильно говорити – це не віяння моди, а нагальна потребам [2, с. 117]. 

На якому б рівні управління організацій не перебували менеджери 

(менеджери загального керівництва, лінійні та функціональні менеджери), 

вони повинні досконало володіти професійним мовленням. Менеджер 

посідає одну з вирішальних позицій у системі управління організацій. 

Менеджер повинен володіти грамотною, фаховою, логічно вибудованою 

мовою, вміти вести ділові переговори, у виробничих умовах за допомогою 

відповідних методів вербального спілкування готувати публічні виступи, 

застосовувати певні форми ведення дискусії, проводити обговорення 

проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру та ін. 

Саме на професійно-комунікативний розвиток здобувачів вищої освіти 

спрямований курс української мови за професійним спрямуванням та курс 

іноземної мови за професійним спрямуванням.  

Майбутній спеціаліст-менеджер повинен володіти нормами сучасної 

української літературної мови; користуватися фаховою термінологією; 

здійснювати комунікацію, доречно використовуючи власне українську 

лексику та слова іншомовного походження; працювати зі спеціальною 

(фаховою) літературою; вільно користуватися різними функціональними 

стилями та їх під стилями у професійному вжитку; поповнювати та активно 

використовувати особистий термінологічний тезаурус; орієнтуватися в 

типових і нетипових ситуаціях професійного спілкування; мати навички 

спонтанного мовлення; здійснювати аналіз власного мовлення з позиції 

нормативності та оптимальності використаних мовних засобів. 

Професійне мовлення повинно передбачати формування системи 

інтегрованих професійних знань та вмінь, зокрема мовної спеціалізації, 

найтіснішого зв’язку курсу мови з профільними дисциплінами, насамперед, у 

координації викладання фахових дисциплін, іноземної та української мов. 

Метою публікації є висвітлення проблеми удосконалення культури 

усного і писемного українського ділового мовлення, що має стати 

динамічною системою знань, яких набувають студенти у процесі пізнання 

економічних законів розвитку, вивчення специфіки тих галузей виробництва, 

в яких вони працюватимуть, основою мовленнєвої культури яких є 

дотримання загальноприйнятих літературних норм у використанні 

лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і 

стилістичними засобами мови, що є органічною складовою професіоналізму 

ділової людини.  

Професійна культура менеджера – це не тільки все те, що створено 

руками й розумом людини, а й вироблений роками спосіб суспільного 

поводження, що відтворюється в конкретних ділових ситуаціях, де культура 
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мовлення менеджера виступає його духовним обличчям. Висока культура 

спілкування означає володіння багатством мови, уникнення у мовній 

практиці газетних штампів, канцеляризмів, діалектизмів, досягнення такої 

усної і писемної форми спілкування, яка б найповніше, найточніше 

передавала зміст думки [3]. 

Оволодіння мовленнєвими уміннями й навичками повинно стати 

шляхом до здатності за допомогою мовних засобів розв’язувати 

комунікативні завдання в конкретних ситуаціях професійного спілкування. 

Отже, удосконалення професійного спілкування студентів-менеджерів – 

це безперервний процес, який важливо стимулювати на заняттях не лише з 

мовних, а й з фахових дисциплін, де студенти можуть постійно розвивати 

навички оперування термінологією майбутньої спеціальності. Мистецтво 

спілкування завжди вважалося органічною складовою професіоналізму 

ділової людини, менеджера нового типу, який повинен мати нестандартний 

погляд на речі, відзначатися високою етикою у спілкуванні, гнучко 

розподіляти обов’язки, володіти харизматичним вмінням подобатися людям, 

надихати їх, вести за собою не силою наказу, а силою аргументів, 

переконливого слова. 
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РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ТА 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

В даний час зміни соціально-економічних умов диктують необхідність 

підвищення якості професійної підготовки спеціалістів середньої ланки. 
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Розвиток виробництва вимагає від спеціаліста не тільки поглиблення 

професійних знань та умінь, а й розвитку професійно та соціально важливих 

якостей. Зростають вимоги до якості виконуваної роботи, функціональним та 

соціальним здібностям фахівця, до кваліфікації працівника загалом. 

Виходячи з цього,забезпечення високої якості підготовки фахівців середньої 

професійної освіти у процесі реалізації компетентнісного підходу є однією з 

найактуальніших науково-теоретичних та практичних проблем. 

Формуваннякомунікативноїкультурифахівціврізногопрофілюдосліджува

ли Л. Аухадєєва, О. Бовдир, Л. Іванченко, О. Запара, І. Зарецька,С. 

Знаменська, В. Лівенцова, Л. Лузяніна, І. Мазаєва, В. Майковська,Н. Мітрова, 

В. Садовська, С. Сарновська, В. Сморчкова, В. Соколова,В. Ремізов, Г. 

Тимченко, О. Шевцова, М. Шовкун, Н. Юрченко та ін. 

Компетентнісний підхід полягає у формуванні в студентів набору 

ключових компетенцій, які визначають його успішну самореалізацію у 

професії та суспільстві. На відміну від терміна «кваліфікація», компетенції 

включають, крім суто професійних знань та вмінь, що характеризують 

кваліфікацію, такі якості,як ініціатива, співпраця, здатність до роботи у групі, 

комунікативні здібності, вміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, 

відбирати та використовувати інформацію[3]. 

Отже, компетентнісний підхід пов'язаний з ідеєю всебічної підготовки 

особистості та фахівця. Як мету при реалізації компетентнісного підходу у 

професійній освіті виступає формування сучасної моделі спеціаліста 

середньої професійної освіти. 

У сучасній компетентнісній моделі спеціаліста середнього професійного 

освіти визначаються такі компетенції: загальні (універсальні, ключові, 

«надпрофесійні») та професійні (предметно-спеціалізовані). 

Звернемося до класифікації загальних, ключових компетенцій. Вчені 

виділяють сім ключових компетенцій:  

1) ціннісно-смислові компетенції;  

2) загальнокультурні компетенції;  

3) навчально-пізнавальні компетенції;  

4) інформаційні компетенції;  

5) комунікативні компетенції;  

6) соціально-трудові компетенції; 

7) компетенції особистісного самовдосконалення [4, c. 138]. 

Отже, класифікації загальних, ключових компетенцій комунікативна 

компетенція - це загальна, ключова компетенція, що визначає володіння 

навичками взаємодії з оточуючими людьми, уміння роботи у групі, 

знайомство з різними соціальними ролями[2, c. 4]. 

За наявності сформованих комунікативних компетенцій студенти 

здійснюють взаємодії з іншими людьми, об'єктами навколишнього світу та 

інформацією, мають сформовані вміння її шукати,перетворювати і 

передавати, виконують різні соціальні ролі в групі і колективі,вміють 
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застосовувати телекомунікаційні технології для отримання результату 

(електронна пошта, Інтернет, соціальні мережі). 

Комунікативні компетенції спеціаліста складається із двох складових — 

загальних та спеціальних комунікативних компетенцій. У тих студентів, чия 

професійна діяльність не пов'язана з організацією та здійсненням 

комунікації, у процесі навчання здійснюється формування загальних 

комунікативних компетенцій. Загальні комунікативні компетенції є частиною 

соціалізації особистості. Вони характеризують здатність повсякденних 

практик інформаційного взаємодії як у побутовій, і у професійній сфері. У 

професійній сфері ділове спілкування має на увазі «міжособистісну зону 

професійної комунікації», процес соціальної взаємодії, спрямований на 

організацію та оптимізацію виробничої, наукової, комерційної діяльності. 

Ділове спілкування у взаємодії таких регістрів, як техніка ведення бесіди, 

телефонне спілкування у ділових цілях, ділова кореспонденція, ділова 

документація та контракти, ділова зустріч, презентація, техніка ведення 

переговорів та засоби масової інформації, орієнтовані на діловий світ 

професійної сфери спеціаліста. 

Професійним комунікаторам (педагоги, медичні працівники, юристи 

(правознавці тощо), крім загальних, потрібні ще й спеціальні комунікативні 

компетенції. Останні є своєрідним високим рівнем комунікативних знань, 

умінь та навичок, які необхідні комунікатору для виконання професійних 

функцій. Професійне спілкування майбутнього спеціаліста ґрунтується 

мовою тієї професійної сфери діяльності, в якій працюватиме спеціаліст. 

Спеціальні комунікативні компетенції вимагають спеціальної підготовки[1, c. 

142]. 

Фахівець зможе успішно вирішувати комунікативні завдання, що 

виникатимуть у процесі його роботи (встановлювати та підтримувати 

психологічний контакт із різними категоріями громадян, вміти уважно 

слухати, зрозуміло пояснювати, структурувати і об'єктивно оцінювати 

отриману інформацію, мати здатність розташовувати себе людей). З іншого 

боку, необхідно знання соціальних норм, дозволяють спеціалісту 

орієнтуватися у ситуації комунікативного взаємодії. 

І якщо виділені спільні компетенції можливо формувати та розвивати в 

процесі аудиторних занять та поза аудиторної діяльності студентів на 

навчальних дисциплінах загальноосвітнього, загально професійного, 

професійного циклу, професійних модулях, то для формування професійних 

компетенцій необхідно організувати практичну взаємодію, занурення 

студентів у реальну професійну діяльність, у якій потрібен вихід із 

нестандартних ситуацій, вирішення виробничих проблем. 

Отже, у процесі формування сучасного спеціаліста професійної освіти 

комунікативна компетенція може бути як загальною, так і спеціальною 

(професійною компетенцією). Це пов'язано насамперед зі спеціальністю, 

через яку здійснюється професійна підготовка учня. Більш поглиблене 

формування комунікативної компетенції здійснюється як щодо професійного 
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циклу і в процесі практичної діяльності студента. Будучи ключовим, 

комунікативна компетенція закладає ту основу, пласт знань, умінь студентів, 

які сприятимуть формуванню професійних компетенцій спеціаліста. 

Комунікативні компетенції мають значення як у розвитку особистості 

майбутнього фахівця, так і у становленні затребуваного на ринку праці 

професіонала. Формування та розвиток комунікативних компетенцій не 

закінчується із закінченням професійної освіти, воно продовжується 

протягом всього життя людини та професійного зростання фахівця. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Допит є чи не єдиною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться в 

усіх без винятку кримінальних провадженнях. У теорії кримінального 

процесу та в практичній діяльності слідчих підрозділів існує чимало 

проблемних аспектів, що стосуються допиту неповнолітніх підозрюваних. 

Складність його проведення обумовлена специфікою психології формування 

такої категорії допитуваних, їх віковими та індивідуальними особливостями. 

Тому необхідно удосконалити практичні рекомендації щодо проведення 

допиту неповнолітнього підозрюваного. 

Проблематиці допиту неповнолітнього підозрюваного приділили увагу у 

статтях такі науковці: як Л.В. Васильев, Л.М. Карнєєва, В.О. Коновалова, 

Т.С. Кобцова, С.О. Пришляк, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, В.Ю. Шепітько 

В.П. Бахін, В.І. Бояров, та інші правники. 

Кримінальне провадження стосовно неповнолітніх здійснюється 

слідчим, уповноваженим керівником органу досудового розслідування на 

здійснення досудових розслідувань стосовно неповнолітніх. Спеціально 

уповноважені слідчі визначаються відповідним наказом «Про закріплення 

спеціалізації слідчих» Головного управління Національної поліції у 

http://sdo.elitarium.ru/nepreryvnoe_obrazovanie
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конкретному регіоні, в якому слідчі уповноважені здійснювати досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначених 

категоріях кримінальних проваджень здійснюється прокурорами, на яких 

покладено обов’язок щодо захисту прав і свобод дітей [3]. Щодо допиту 

неповнолітніх підозрюваних, окрім вимог Глави 38 КПК України, необхідно 

пам’ятати і про низку інших важливих статей, нормами яких врегульовано 

проведення вказаної слідчої дії. Так, під час проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи 

забезпечується участь законного представника, педагога або психолога, а за 

необхідності лікаря (ст. 227 КПК України). До того ж допит неповнолітнього 

підозрюваного проводиться у присутності батьків або інших законних 

представників неповнолітнього (ст. 488 КПК України), захисників, що є 

обов’язковою вимогою кримінального – процесуального законодавства (п. п. 

1, 2 ч. 2 ст. 52 КПК України)[5, с.175]. 

Під час допиту малолітньої або неповнолітньої особи застосовуються 

загальні правила, встановлені ст. 224 КПК, і одночасно правила, що 

встановлені вимогами ст. 226 КПК, які й розкривають окремі особливості 

слідчої дії. Обов'язковою в таких випадках є присутність під час допиту 

малолітніх чи неповнолітніх свідків, підозрюваних, обвинувачених, 

потерпілих, їхніх законних представників (ст.ст. 44, 59 КПК), якими можуть 

бути батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники, інші близькі родичі чи 

члени сім'ї, а також представники органів опіки й піклування, установ і 

організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває малолітній або 

неповнолітній, педагога або психолога, а під час допиту малолітніх чи 

неповнолітніх підозрюваних та обвинувачених також захисника (п. 1 ч. 2 ст. 

52 КПК). Присутність під час допиту таких осіб лікаря визначається в 

кожному конкретному випадку особою, яка проводить допит, з урахуванням 

того, що запрошений для присутності під час допиту лікар повинен бути 

спеціалістом у галузі дитячої психології або педіатрії, а не з будь-якої іншої 

медичної галузі знань. Запрошення зазначених осіб для проведення допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи не обмежується лише їх присутністю 

під час проведення слідчої дії, а й передбачає виконання ними певних 

обов'язків та надає таким особам певні права, як, наприклад, право з дозволу 

слідчого чи прокурора ставити допитуваним особам запитання або 

висловлювати заперечення проти окремих зі заданих малолітньому або 

неповнолітньому запитань. Також важливо зазначити що допит малолітньої 

або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну 

годину, а загалом понад дві години на день. Якщо є потреба допитати 

малолітню або неповнолітню особу в межах кількох кримінальних 

проваджень, то і в таких випадках загальний час проведених допитів не 

повинен перевищувати двох годин на один день, а кожен окремий допит не 

може тривати без перерви понад одну годину [3]. 
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Допит неповнолітніх має свою специфіку, яка обумовлена віковими 

особливостями, своєрідністю психології дітей і підлітків. Тому він 

забезпечений додатковими процесуальними гарантіями, що гарантують його 

об’єктивність, а процес його проведення потребує особливих тактичних 

прийомів, що розробляються криміналістикою. В. Л. Васильєв виділяє п’ять 

основних етапів допиту неповнолітніх. Аналогічні етапи виокремлюють у 

своєму дослідженні Л. Е. Орбан-Лембрик та В. В. Кощинець, В. В. Бедь. 

Отже, допит неповнолітнього підозрюваного, на думку цих учених, охоплює 

такі етапи: 1) початковий етап. Слідчий в усній формі отримує від підлітка 

його анкетні дані. Головне завдання цього етапу – діагностика особистості 

допитуваного, умов його життя тощо. Значну кількість даних слідчий 

отримує від дільничного інспектора, шляхом бесід із батьками; два 

співбесідники приблизно визначають лінію своєї подальшої поведінки; 2) 

встановлення психологічного контакту. Темою бесіди на цьому етапі є, як 

правило, навчання підлітка, його захоплення, інтереси, коло спілкування, 

уподобання тощо. Виробляється загальна лінія поведінки обох 

співрозмовників, визначаються параметри спілкування – його ритм, темп, 

невербальні засоби та ін. Такий контакт встановлюється не на кожному 

допиті, проте практично кожний слідчий намагається його досягнути. Обидва 

співбесідники остаточно виробляють спільну лінію поведінки; 3) власне 

допит. Завдання головної частини допиту – отримання від допитуваного 

необхідної інформації; 4) зіставлення отриманої інформації з уже наявною. 

Це досягається під час діалогу питання – відповідь. Під час такої бесіди 

слідчий намагається усунути суперечності, неточності, неясності тощо; 5) 

заключний етап. Слідчий заносить до протоколу отриману інформацію. При 

цьому зберігаються лексичні особливості мови неповнолітнього. Інформація 

подається в письмовому вигляді допитуваному, який, підтвердивши 

правильність записаного у протоколі, підписує його[4, c.54-55]. 

Найскладнішим видом допиту є допит неповнолітнього підозрюваного, 

оскільки через вікові психологічні особливості та підвищену вразливість 

унаслідок стресової ситуації, що склалася, вони можуть допускати під час 

допиту помилки, вигадки, перекручування та інші моменти, які затрудняють 

проведення вказаної слідчої (розшукової) дії. Предметом пізнання під час 

допиту охоплюється специфічне коло фактів і обставин (як минулого, так і 

сьогодення), що підлягають встановленню і посвідченню стосовно такого 

специфічного суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності, як 

неповнолітній підозрюваний. Способами пізнання під час допиту такого 

підозрюваного виступають тактичні прийоми, що базуються на законах 

логіки, психології та передовому досвіді практики [7, с. 12]. 

У науках кримінального процесу та криміналістики досить широко 

досліджено поняття допиту, застосування методів психологічного впливу й 

тактичних прийомів. Водночас, незважаючи на пильну увагу науковців до 

цих питань, недостатньо дослідженими залишаються особливості проведення 

допиту неповнолітнього підозрюваного, його видова характеристика, 
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допустимість застосування до такого учасника кримінального процесу 

методів психологічного впливу та тактичних прийомів. 

У межах дослідження допиту неповнолітнього підозрюваного можна 

запропонувати такі рекомендації: 1) перед допитом неповнолітнього 

підозрюваного з’ясувати його інтелектуальні і вольові якості, емоційний 

стан, установки на конкретну лінію поведінки під час розслідування, його 

вікові, статеві й гендерні психологічні особливості; 2) обов’язково провести 

додатковий допит неповнолітнього підозрюваного через декілька днів після 

проведення первинного допиту, враховуючи підвищену емоційну вразливість 

неповнолітнього; 3) під час допиту неповнолітнього підозрюваного 

обов’язковими учасниками є законний представник, захисник, педагог або 

психолог; 4) не застосовувати маніпуляцію і навіювання, що певною мірою є 

способом маніпуляції. 
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Правовий статус особи — це система закріплених у нормативно-

правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов'язків, 

відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто к такий, 

що має правосуб'єктність) координує своє поведінку в суспільстві. 

Правовий статус особи відображає юридичне закріплення досягнутого 

суспільством обсягу свободи особи. Він ґрунтується на сучасному вченні про 

свободу, в підвалинах якого лежать такі ідеї: 

1. Усі люди вільні від народження, і ніхто не має права відчужувати їх 

природні права. Забезпечення і охорона цих прав є головним обов'язком 

держави. 

 2. Свобода особи полягає у можливості робити все, що не завдає шкоди 

іншій особі. 

 3. Межі свободи можуть визначатися законом, який відповідає праву, а 

право є мірою свободи. 

4. Обмеження прав є можливим виключно з метою сприяння 

досягненню загального добробуту в демократичному суспільстві» [6]. 

Висвітленню питання забезпечення гарантій прав і свобод громадян 

приділяли увагу науковці С. М. Братусь, Т. М. Заворотченко, В. Ф. 

Погорілко, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, О. Ф. Фрицький, В. Я. Тацій, Ю. 

М. Тодика, В. Л. Федоренко та ін. 

Права людини та громадянина закріплені в Конституції України, їх 

широта, реальність, гарантованість виражають не тільки фактичний і 

юридичний статус особи у суспільстві, а й суть діючої у країні демократії, 

соціальні можливості, закладені в самому суспільному ладі. У розділі ІІ, ст. 

21 Конституції України зазначається, що «усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними» [2]. 

Савенко М. під поняттям «гарантії» прав і свобод людини і 

громадянина розуміють умови, засоби, способи, які забезпечують 

здійснення у повному обсязі і всебічну охорону прав і свобод особи. [5]. На 

погляд Рабіновича П. М. для гарантування можливості користуватися всіма 

правами та свободами людини і громадянина держава повинна забезпечити 
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реалізацію конституційних прав і свобод, створити відповідний 

механізм їх гарантування [4, с. 3]. 

Для гарантування можливості користуватися всіма правами та 

свободами людини і громадянина держава повинна забезпечити реалізацію 

конституційних прав і свобод, створити відповідний механізм їх 

гарантування. Система гарантій конституційних прав і свобод представлена 

загальними і спеціальними (юридичними) гарантіями. Загальні гарантії 

визначаються рівнем розвитку основних сфер суспільного і державного 

життя – політичної, економічної, соціальної, культурної (духовної) та ін. [1, 

с. 93]. 

Загалом ми можемо стверджувати, що гарантії прав і свобод людини 

виступають: основою правового статусу людини та громадянина; системою 

умов, засобів, принципів і норм, що забезпечують здійснення, охорону й 

захист прав і свобод людини та громадянина; базою виконання суб’єктами 

правовідносин обов’язків щодо реалізації зазначених прав і свобод. Водночас 

реалізація конституційно закріплених прав і свобод людини в Україні є 

можливою за наявності налагодженого соціально-правового механізму 

забезпечення прав і свобод людини. Україні необхідна система засобів і 

чинників, що забезпечуватимуть необхідні умови поваги до всіх основних 

прав і свобод людини, які є похідними від її гідності. 

О. Ф. Скакун під поняттям «соціально-правовий механізм забезпечення 

прав людини» розуміє правовий механізм – частину соціального, яка діє з 

ним у єдності. Науковець зазначає, що головним завданням механізму 

соціально-юридичного забезпечення прав людини постає охорона, захист, 

відновлення порушених прав, а також формування загальної та правової 

культури населення[6]. 

Засобами соціально-юридичного забезпечення правового захисту 

громадян від неправомірних дій органів виконавчої влади та їх службовців 

виступають:  

1. Загально судова форма захисту. Право громадян на судовий захист 

закріплене в ст. 10 Загальної декларації прав людини та відображене у ст. 55 

Конституції України. Відповідно до цієї статті кожному гарантується право 

на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  

2. Адміністративна («управлінський тип»). Відбувається шляхом 

розгляду прав громадян у вищих органах виконавчої влади. Як початкову 

інстанцію для розгляду претензії до адміністрації громадянин може вибрати 

або орган виконавчої влади, або суд. Громадянин має право звернутися до 

суду, якщо незадоволений результатами розгляду його справи державними 

органами, підприємствами, громадськими організаціями.  

3.Адміністративно-судова характеризується створенням спеціалізованих 

судів для вирішення спорів у індивідуальних адміністративних справах, які 

виникають у сфеpi функціонування органів управління внаслідок 

неправомірних дій їх службовців. 
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На мою думку, обмеження прав і свобод можуть бути загальними, тобто 

реалізацією всіх прав і свобод, а можуть бути конкретними, тобто обмеження 

прав і свобод особи. Стаття 23 Конституції України встановлює загальні 

обмеження, згідно з якими кожен має право вільно розвивати свою 

особистість за умови, що не порушуються права і свободи інших осіб. 

Низка учених не визнає гарантії структурним елементом правового 

статусу особи. Вони обґрунтовують свою позицію тим, що «система гарантій 

– це категорія, що далеко виходить за межі правового статусу особи» [3, с. 

29]. 

Отже, слід зазначити, що для реалізації прав і свобод людини, 

передбачених Конституцією в Україні, має існувати надійний соціально-

правовий механізм прав і свобод людини – система інструментів і факторів, 

що забезпечує необхідні умови для дотримання прав і свобод людини. 

Правові механізми забезпечення реалізації конституційних прав і свобод є 

частиною суспільства і діють в унісоні з суспільством. 

Одним із актуальних питань протягом всього існування людства 

залишається питання прав людини, можливість їх реалізації та захисту. 

Утвердження, забезпечення, реалізація прав людини є важливим показником, 

що вказує на демократичність та соціальність держави, а також на те, що така 

держава є правовою. 

Гарантії дотримання прав людини та їх захисту закріплені як в 

національних, так і в міжнародних нормативних актах.  

Кожна людина повинна мати можливість вільно обрати спосіб захисту 

своїх порушених прав. При цьому вона має бути впевнена в тому, що 

держава гарантує рівну можливість для будь-якого, незалежно від віри, раси, 

місця проживання, віку і статі, скористатися цими способами захисту. В 

іншому випадку прагнення сучасної держави до демократії, законності, 

свободи, рівності, гуманізму, правової держави, виражене в конституційних 

нормах і принципах, залишиться лише декларацією про наміри. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ 

Насильство в сім’ї є всесвітньою проблемою, яка щоденно завдає шкоди 

найціннішим благам людини – честі та гідності, здоров’ю та життю. З 

насильством людина може зустрітися всюди: на вулиці чи в приміщенні, на 

роботі і під час відпочинку. Але найбільш прикро та несправедливо, що 

людина може зазнати насильства від рідних та найдорожчих для неї людей. 

Таке насильство завдає не лише фізичного болю, моральних страждань, але й 

підриває почуття безпеки, тримає її у стані постійного нервового 

напруження, що може призвести до депресій, розладів психіки, нервових 

зривів чи розвитку психічного захворювання. Жертвами домашнього 

насильства можуть бути жінки, діти, особи похилого віку, рідше чоловіки. 

Чинне законодавство України чітко регламентує поняття і підстави 

відповідальності за домашнє насильство. 7 грудня 2017 року прийнято 

спеціальний закон, який визначає організаційно-правові засади запобігання 

та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної 

політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого 

насильства. В законі зазначено, що домашнє насильство – це діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 

перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 

незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози 

вчинення таких діянь [1]. Домашнє насильство характеризується 

жорстокістю, зухвалістю і винятковим цинізмом, що свідчить про складні 

внутрішньо-сімейні стосунки. За даними вивчення кримінальних справ, 

кожен восьмий насильницький злочин в сім’ї вчинено з особливою 

жорстокістю (13,2 %), кожен сьомий – із садизмом (15,4 %), кожний шостий 

– із знущанням над потерпілим (16,9%). Серед жертв насильства виявлено 

велику кількість випадків самогубств. На фоні страху і щоденного 

приниження гідності жертва не бачить іншого виходу крім покінчити із цим 

життям, помилково вважаючи що іншого виходу не має, злочинець залякує 

свою жертву так, щоб вона не могла звернутися ні до кого за допомогою. 

Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень 

на замовлення Фонду народонаселення ООН, свідчать про те, що щороку 1,1 
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млн. українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім’ї, і 

більшість з них мовчать. Жінки  терплять знущання, щоб зберегти свої сім’ї 

думаючи, що все минеться, але вони самі не помічають як день за днем, 

поступово втрачають себе як людину та як особистість. 

Згідно до Конституції України статті 24, громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [2]. 

Хоча питання гендерної рівності чітко зазначено в основному законі і 

забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров'я жінок. Тобто жінки мають такі самі права, що і 

чоловіки. Але на практиці ці питання досі залишаються неврегульованими, 

що створює реальну  загрозу для обмеження прав жінок і можливості 

впливати на їхнє життя, застосовуючи і економічне, і психологічне, і 

сексуальне насильство. 

Згідно з дослідженнями, що були проведені у різних країнах світу, 

розрізняють такі види домашнього насильства: психологічне, фізичне, 

сексуальне й економічне.  

Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 

переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 

бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку 

чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 

захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. Психологічне 

домашнє насильство може бути у вигляді вербального або невербального 

шкідливого вольового насильства над людиною (приниження, навіювання 

тривоги, зниження самовпевненості), що веде до зниження її особистісної 

самооцінки та віри у власні сили. 

Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів 

або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, 

перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру. 

Фізичне домашнє насильство проявляється у впливі на членів сім’ї з 

метою скоєння фізичної та психологічної шкоди у зв’язку з обмеження волі, 

побиття, катувань. Найчастіше фізичне насильство застосовується чоловіком 

стосовно жінки та дітей. Важливою причиною виникнення домашнього 

насильства є фізична перевага насильника і легкість використання сили як 

засобу доведення власної правоти. 
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Сексуальне насильство - форма домашнього насильства, що включає 

будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи 

без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності 

дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а 

також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої 

недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її 

присутності[1]. 

Стаття 126-1 Кримінального кодексу передбачає, що домашнє 

насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного 

або економічного насильства щодо теперішнього чи колишнього подружжя 

або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 

близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності 

або погіршення якості життя потерпілої особи, караються громадськими 

роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі 

на строк до двох років [3]. 

Світова статистика, а також статистичні дані з різних країн, включно з 

Україною, свідчать про те, що домашнє насильство нерозмірно зачіпає жінок. 

Проведене 2019 р. опитування під егідою ОБСЄ з питань насильства щодо 

жінок підтвердило масштаби, яких проблема насильства щодо жінок набула в 

Україні. Згідно з даними дослідження: 

1. 67% жінок стверджують, що з 15 років зазнавали психологічного, 

фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. 

Найчастіше кривдниками є колишні партнери. 

2. Більшість жінок, що зазнавали насильства з боку свого нинішнього чи 

колишнього партнера або іншої особи, не зверталися до поліції з 

повідомленнями про найбільш серйозні випадки фізичного та/або 

сексуального насильства. 

3. 64% вважають насильство щодо жінок є поширеним явищем, але 41% 

опитаних жінок вважає, що якщо чоловік проявляє насильство щодо 

дружини, то ця ситуація має вирішуватися всередині сім’ї. Крім того, майже 

кожна п’ята жінка вважає допустимим статевий акт без згоди між 

подружжям або партнерами, що проживають спільно[4]. 

У численних країнах повідомляється про значне зростання домашнього 

насильства виявлено під час пандемії COVID-19. Наприклад, у Франції 

протягом жорсткого карантину кількість повідомлень про домашнє насильство 

зросла на 32% лише за тиждень. Таку ж тенденцію можна спостерігати в 

Україні. За статистикою Національної гарячої лінії ГО         «Ла Страда-

Україна» із запобігання домашньому насильству, лише за перший місяць 

карантину кількість дзвінків з усієї України подвоїлась[5]. 

Очевидно, що за минулий рік важливість інструментів боротьби з 

насильством щодо жінок дедалі зросла. Одним з ефективних інструментів 

запобігання домашньому насильству є Конвенція Ради Європи про 

https://www.osce.org/projects/survey-on-the-well-being-and-safety-of-women
https://www.osce.org/projects/survey-on-the-well-being-and-safety-of-women
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-based-violence
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запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами, яку часто називають Стамбульською конвенцією. 

Боротьба з домашнім насильством потребує комплексного підходу, і 

Стамбульська конвенція становить новаторську міжнародну угоду, 

покликану скоординовано розв’язати проблему домашнього насильства. 

Як подолати домашнє насильство? Відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» впроваджується 

комплексний підхід у боротьбі з домашнім насильством. Було створено 

єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства, кол-центр для 

підтримки жертв насильства. До кривдника можуть бути застосовані 

спеціальні заходи протидії домашньому насильству такі як: терміновий 

заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний припис стосовно 

кривдника; взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним 

профілактичної роботи; направлення кривдника на проходження програми 

для кривдників. 

У разі вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалі 

мають право звернутися із відповідною заявою та повідомленням як до 

органів Національної поліції за місцем свого проживання (перебування), так і 

до районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій 

та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах. 

Кривдник, який порушив вимоги спеціальних заходів щодо протидії 

домашньому насильству, несе відповідальність відповідно до закону. 

Законодавством передбачена адміністративна відповідальність за 

вчинення домашнього насильства. Відповідно до статті 173-2 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення «Вчинення домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового 

заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового 

перебування» на особу може бути накладений штраф від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на 

строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до 

семи діб [6]. 

Отже, домашнє насильство – це повторюваний у часі, протиправний 

вплив з боку особи, як мінімум, на одного з членів своєї сім’ї, що вчинюється 

всупереч його волі, порушуючи тим самим конституційні права і свободи як 

людини і громадянина, та може заподіяти моральну шкоду або значну шкоду 

його фізичному або психічному здоров’ю, а також загрожує безпеці та 

мікроклімату в сім’ї. Наразі домашнє насильство залишається актуальною 

проблемою. Україна визнає існування насильства та створює спеціальні 

служби підтримки постраждалим, впроваджуються нові закони, щоб 

допомогти подолати цю проблему.  
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

АПАРАТУ 

Держaвний апaрaт являє собою систему зaконодaвчо зaкріплених 

держaвних оргaнів, які виконують функції тa обов’язки держaви шляхом 

упрaвління суспільством.  

Принципи оргaнізaції тa діяльності держaвного aпaрaту можнa 

визнaчити як зумовлені сутністю та функціонaльним признaченням 

держaвної влaди основоположні ідеї тa вимоги, які зaдaють зaгaльну модель 

формувaння, функціонувaння тa порядку взaємодії між окремими 

елементaми тa нaбувaють своїх нормaтивних влaстивостей зaвдяки 

зaкріпленню нa зaконодaвчому рівні.  

У юриспруденції принципи визнaчaються як основні зaсaди, що 

хaрaктеризуються універсaльністю, зaгaльною знaчущістю, вищою 

імперaтивністю і відобрaжaють суттєві положення теорії, вчення, нaуки, 

системи внутрішнього і міжнaродного прaвa, політичної, держaвної чи 

громaдської оргaнізaції.   

Професор Ю.М. Оборотов виділяє тaкі ознaки держaвного aпaрaту: 

держaвний aпaрaт склaдaється з системи держaвних оргaнів, які нaділені 

влaдною компетенцією, втілюють зaвдaння держaви, склaдaються зі 

спеціaльно уповновaжених осіб, які виконують свої функції у межaх 

компетенції оргaну, а мaтеріальнa бaзa державних оргaнів склaдaється 

коштом плaтників подaтків[5, с. 126]. 

Тaкож, нa думку С.Ю. Нaумовa, A.С. Мордовця і Т.В. Кaсaєвої, 

принципи держaвного aпaрaту можнa визнaчити як основоположні ідеї, 

зaсaди організaції і діяльності держaвних оргaнів. За їхніми думкaми у 

принципaх виявляються об’єктивні зaкономірності і динaміка розвитку тієї 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/domestic-violence-from-facts-to-acts-how-will-the-istanbul-convention-improve-the-situation-
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/domestic-violence-from-facts-to-acts-how-will-the-istanbul-convention-improve-the-situation-
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чaстини держaви, якa пов’язaнa з держaвним упрaвлінням суспільствa[6, с. 

56]. 

 Ю.A. Ведєрніков стверджує, що принципи оргaнізації та діяльності 

держaвного aпaрaту – це ідеї вищого порядку, відповідно до яких 

створюється та проводиться діяльність держaвних оргaнів. Ведєрніков 

поділяє принципи нa дві великі групи – загaльні тa спеціaльні. Зaгaльні 

принципи є основоположними для всіх держaвних оргaнів тa держaвного 

aпaрaту зaгaлом. Спеціaльні принципи притaмaнні лише певним держaвним 

оргaнaм зaлежно від роду їх діяльності[3, с. 114]. 

Держaвнa службa ґрунтується нa низці принципів. Принципaми 

держaвної служби є основоположні ідеї тa нaстaнови, які визнaчaють основні 

нaпрями реалізaції зaвдaнь, цілей і функцій держaвної служби, її оргaнізaцію 

і функціонувaння, прaвовий стaтус держaвних службовців. Спеціaльними 

принципaми, нa яких ґрунтується діяльність держaвної служби в Укрaїні, є 

тaкі: професіонaлізм, пaтріотизм, доброчесність, зaбезпечення рівного 

доступу до держaвної служби, політичнa неупередженість, прозорість, 

стaбільність[2, с. 15]. 

 В. К. Колпаков розглядав такі групи принципів державного управління: 

1) соціально-політичні – демократизм, участь населення в управлінській 

діяльності держави (народність); рівноправність осіб різних національностей; 

рівність усіх перед законом; законність; гласність і врахування громадської 

думки; об’єктивність;  

2) організаційні принципи побудови апарату державного управління – 

галузевий, функціональний, територіальний; 

3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату 

державного управління – нормативність діяльності, єдиноначальність, 

колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті 

рішення, оперативна самостійність [4, с. 20] 

 Для підвищення ефективності держaвного aпaрaту необхідно, щоб в 

основі його оргaнізaції і діяльності булa чітко окресленa тa нормaтивно 

закріпленa системa принципів. Принципaми оргaнізaції і діяльності 

держaвного aпaрaту – це відпрaвні зaсaди, незaперечні вимоги, висунуті до 

формувaння і функціонувaння держaвних оргaнів. Серед основних принципів 

доречно виділити тaкі, як пріоритет прaв і свобод людини і громaдянинa, 

поділ держaвної влaди, верховенство прaвa, професіонaлізм у державних 

оргaнaх, відкритість тa прозорість, прaво громaдян нa вільний доступ до 

служби в держaвних оргaнaх, , суверенність держaвної влaди, нaродовлaддя 

тощо. Як зазаначає Бахновська І.П.,  принципи права  є своєрідною системою 

координат, у рамках якої розвивається право,  є втіленням результату 

раціонального наукового осмислення закономірностей розвитку права, і 

одночасно є вектором, який визначає напрямок його розвитку [1, с. 21]. 

Отже, взaємодія тa нaявність зазнaчених вище принципів зумовлює і 

зaбезпечує функціонувaння aпaрaту держави як системи взаємопов’язаних 

органів, що забезпечують ефективне виконання владних повновaжень. 
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Правосвідомість і правова культура, високий рівень захищеності прав і 

свобод громадян завжди були системо утворюючим фактором правової 

демократичної держави. Проте, сфері правового усвідомлення притаманні 

різноманітні деформації. Вони спотворюють правові установки населення, 

їхні почуття і переконання в правовій галузі, втручаються в правовий 

світогляд, правову ідеологію громадян, породжують бездуховність в різних 
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сферах життя суспільства, особливо в середовищі молоді, що дуже 

небезпечно для державної розбудови, створення її економічної, політичної та 

духовної бази. 

Правосвідомість молоді досліджувалася такими вченими, як О. Барабаш, 

Я. Богів, Т. Васільєва, Є. Дергачов, Д. Єрмоленко, Ю. Калиновський, А. 

Скок, І. Сопілко, Л. Фальковська, О. Хлонь, Т. Юрченко-Шеховцова, М. 

Кельман, О. Мурашин, Т. Папахчян, О. Данильян, І. Ільїн, Б. Кістяківський, 

Г. Клімова, М. Ковалевський, М. Коркунов, П. Новгородцев, М. Палієнко, О. 

Петришин, С. Погребняк, Б. Чичерін та ін. Однак зміни у сучасній 

правосвідомості молоді потребують подальших наукових досліджень.  

Правосвідомість – це форма суспільної свідомості, що відображає 

ставлення соціальних суб’єктів до чинних норм права та правових явищ. 

Через правосвідомість відбивається не тільки стан правових відносин, а й 

тенденції їх змін. [2] 

Професор М. Кельман та О. Мурашин вважають, що правосвідомість – 

вид (форма) суспільної свідомості, що містить у собі сукупність поглядів, 

почуттів, емоцій, ідей, теорій та уявлень, які характеризують ставлення 

людини, соціальних груп і суспільства в цілому до чинного чи бажаного 

права та діяльності, пов’язаної з ним. Зупиняючись на її доволі значному 

впливі на організацію суспільного життя, вони пояснюють це тим, що 

правосвідомість введено в механізм правового регулювання як один із 

засобів впливу на суспільні відносини. Специфічна риса правосвідомості як 

складової частини механізму правового регулювання полягає в тому, що роль 

останньої не обмежена будь-якою однією стадією правового впливу. Тією чи 

іншою мірою вона наявна на всіх етапах механізму правового регулювання 

права. [3] 

Слід зазначити, що правосвідомість молоді трішки відрізняється від 

загальноприйнятого визначення, тому йому властиві певні специфічні риси , 

а саме: суперечливість, домінування емоційного над раціональним, 

імпульсивність, наївний ідеалізм, прагнення до справедливості, максимальне 

сприйняття інновацій та зовнішніх впливів, рухливість і нестійкість. У 

зв’язку з цим, правосвідомість молоді більш схильна до деформацій в 

порівнянні з правосвідомістю зрілих людей. Українській молоді в певній мірі 

властивий правовий інфантилізм, тобто слабкість правових знань. Сьогодні, 

як ніколи, необхідно акцентувати увагу на тому, що на рівень 

правосвідомості молоді впливає ціла низка різнорідних факторів, зокрема, 

відсутність єдиної високоефективної системи правового виховання, а також 

популяризація антиправової поведінки через ЗМІ. Саме тому, окрім більш 

детального аналізу поширених та непоширених форм деформації правової 

свідомості, до основних завдань, що ставить сам час перед науковцями, а у 

перспективі – й керманичами нашої держави, слід додати деталізацію причин 

виникнення різнорідних деформацій правової свідомості, а також шляхи їх 

подолання. Сучасний період розвитку України характеризується глибоким 

реформуванням політичних, економічних, духовних, організаційних основ 
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життя суспільства. Після довгого перебування в рамках жорсткої 

адміністративної системи управління, яка не здатна була повною мірою 

враховувати та задовольняти інтереси громадян, наше суспільство останніми 

роками прагне вийти на шлях побудови правової держави. Формування 

правової держави передбачає взаємодію держави і права в такий спосіб: 

держава, спираючись на право, регулює суспільні відносини, в центрі яких 

знаходяться права і свободи людини та громадянина. Країна вже зробила 

важливі кроки в напрямі розбудови правової держави. 

І. Сопілко та Т. Папахчян визначили, що стан правосвідомості молоді як 

виборців перебуває в критичному стані, що зумовлено різними зовнішніми та 

внутрішніми чинниками: політичними процесами, станом економіки та 

життя в цілому, загостреним відчуттям справедливості молодого покоління 

тощо. Оскільки дана категорія майже не цікавиться виборчим процесом та 

має досить низький рівень правосвідомості як виборців, то вона є більш 

піддатливою маніпулятивному впливу, внаслідок чого молодь голосує не за 

того, хто розуміється на суспільних проблемах та може запропонувати 

ефективне їх вирішення, а за того, хто ефективніше використав методи 

маніпулятивного впливу. Найбільшою загрозою є вплив на правосвідомість 

молоді, який здійснюють соціальні мережі та засоби масової інформації, 

адже саме в них молоде покоління проводить найбільше часу і щоденно 

отримує інформацію, яка може приховано використовуватись під час 

виборчих кампаній з метою викривлення певної інформації, подання її з 

вигідної, виграшної сторони тощо. Для підвищення рівня правосвідомості 

молоді як виборців, яке на сьогодні є необхідним, потрібно насамперед 

переглянути та дослідити чинне виборче законодавство та механізм 

проведення виборів для виявлення та усунення можливих зловживань, 

інформувати молодь у засобах масової інформації та соціальних мережах про 

важливість голосу кожного з них на виборах, про можливі засоби 

маніпулятивного впливу на виборців та способи його уникнення, а також 

створювати канали зв’язку з молоддю, де будуть розглядатися запитання 

молодого покоління щодо виборчого процесу в Україні, методів впливу на 

масову свідомість на протидію їм, а також необхідність аналітичного та 

критичного осмислення будь-якої отримуваної інформації. [1]  

Отже, у висновку слід зазначити,що правосвідомість молоді є 

самостійним об’єктом дослідження через ряд притаманних їй специфічних 

рис. Закономірно, що рівень розвитку права на конкретному етапі не може 

бути вище рівня розвитку правової культури й суспільної правосвідомості, 

оскільки вони складають його основу . Слід  пам’ятати, що в недалекому 

майбутньому рівень правосвідомості української молоді буде визначати 

рівень правового розвитку українського суспільства в цілому і впливати на 

наступні покоління. Правосвідомість є однією з найважливіших форм 

свідомості людини та суспільства поряд з політичною свідомістю, мораллю, 

мистецтвом, релігією, наукою, філософією. Це об’єктивно існуючий набір 

взаємопов’язаних ідей, емоцій, поглядів, що відображають критику чинного 



53 
 

права, ставлення громадської групи та індивідів до права як цілісного 

соціального інституту, його системи і структури, окремих законів та інших 

елементів правової системи. Без розвинутої громадської правосвідомості 

неможливе право, а без права немає правової демократичної держави. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Щоб забезпечити правопорядок у сфері господарської діяльності, 

потрібно здійснювати державне регулювання та контроль за дотриманням 

існуючих правил. Потреба державного впливу на організацію та здійснення 

такої діяльності обумовлюється необхідністю встановлення чітких правил 

поведінки у сфері господарської діяльності, з метою впорядкування цієї 

сфери суспільного життя, забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

учасників господарських відносин. 

Дане питання розглядало багато науковців серед яких: Л.Р. Грицаєнко, 

Р.П. Бойчук, В.І. Коротун, Д.В. Сорокін, Л.А. Швайна, Г.В. Смолин В.К. 

Мамутов, О.Г. Хрімлі, В.С.Щербина, О.Х. Юлдашев та ін.  

Відповідно до ч.1 ст.5 Господарського кодексу України правовий 

господарський порядок в Україні формується на основі оптимального 

поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів 

господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, 

виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною 

за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави [1]. 

У ч.1 ст. 9 Господарського кодексу зазначено, що у сфері 

господарювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і поточну 

(тактичну) економічну та соціальну політику, спрямовану  на реалізацію та 

оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, 

різних суспільних верств і населення в цілому [1]. 

http://www.lsej.org.ua/4_2019/6.pdf
http://studies.in.ua/ru/teoriya-gosudarstva-i-prava-lekcii/4403-pravosvdomst-ponyattya-struktura-vidi.html
http://studies.in.ua/ru/teoriya-gosudarstva-i-prava-lekcii/4403-pravosvdomst-ponyattya-struktura-vidi.html
http://studies.in.ua/ru/teoriya-gosudarstva-i-prava-lekcii/4403-pravosvdomst-ponyattya-struktura-vidi.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_50
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Так як державна регуляторна політика у сфері господарювання 

пов’язана з встановленням основних засад та напрямів із здійснення 

регулювання, то можна сказати, що державне регулювання слід розуміти як 

безпосередній вплив держави із впорядкування сфери господарських 

відносин та забезпечення ефективності її суб’єктів. 

Аналізуючи підходи до розуміння державного регулювання 

господарської діяльності Г.В. Смолин виокремив такі позитивні риси участі 

держави в регулюванні господарських відносин: 

- економічна і соціальна політика здійснюється з метою забезпечення 

інтересів усіх верств населення; 

- участь держави пом’якшує стихійні процеси ринкової саморегуляції з 

метою запобігання хаосу в економіці; 

- стимулюється ринкова економіка, забезпечується ефективність її 

функціонування з одночасним обмеженням і попередженням 

негативних наслідків економічної влади власників, особливо 

монополістів; 

- гарантується захист національних інтересів і внутрішнього ринку від 

зовнішньої економічної та політичної експансії [2, с.19]. 

У Господарському кодексі України зазначено, що для реалізації 

економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і 

програм економічного і соціального розвитку застосовує різноманітні засоби 

і механізми регулювання господарської діяльності. 

Відповідно до ч.2 ст.12 Господарського кодексу України основними 

засобами впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання є: 

- державне замовлення; 

- ліцензування, патентування і квотування; 

- технічне регулювання; 

- застосування нормативів та лімітів; 

- регулювання цін і тарифів; 

- надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

- надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій [1]. 

В.С. Щербина провів власний поділ засобів державного регулювання на: 

- економіко-правові (державне замовлення, регулювання цін і тарифів, 

надання інвестиційних, податкових та інших пільг, дотацій, 

компенсацій, субсидій); 

- організаційно-правові ( ліцензування, квотування, видача документів 

дозвільного характеру, сертифікація, стандартизація, застосування 

нормативів і лімітів, контроль та нагляд за господарською діяльністю); 

- юридичні (правові) засоби, які охоплюють штрафні та оперативно-

господарські санкції, організаційно-господарські договори, примірні та 

типові договори [3, с.38]. 

Слід зазначити, що Господарський кодекс не здійснює впорядкування 

застосування засобів державного регулювання господарської діяльності, а 
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ним лише встановлюються загальні положення, поняття щодо можливості їх 

застосування. 

Отже, можна зробити висновок, що державне регулювання 

господарської діяльності є невід’ємним елементом державної діяльності, 

спрямованим на забезпечення правопорядку в господарській сфері, і на 

досягнення власних суспільних цілей. Беручи до уваги значення цього 

регулювання, воно характеризується наявністю власного переліку засад, 

методів, напрямів, механізмів та інструментів. 

Список використаних джерел: 
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2. Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності : курс 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

На сучасному етапі розбудови України триває процес подолання 

корупційних виявів у всіх сферах суспільного розвитку. Проблеми законного 

та ефективного використання бюджетних коштів у сфері публічних 

закупівель, а також контролю за таким використанням привертають все 

більше уваги на державному рівні. 

Як зазначають Панькевич В. та Сідак С., що одна з головних проблем, на 

яку наражаються уряди більшості країн світу у своїй діяльності, – 

недостатність бюджетних ресурсів для здійснення державою функцій у 

повному обсязі та забезпечення гарантованих Конституцією прав громадян. 

Це ставить перед усіма структурами, причетними до бюджетного процесу, 

спільне завдання – забезпечення цільового та ефективного витрачання 

бюджетних коштів. Законодавством України, зокрема ч. 1–2 ст. 19 БКУ, 

передбачено, що фінансовий контроль та аудит ефективності використання 

бюджетних коштів мають забезпечити його учасники на всіх стадіях 

бюджетного процесу [1, с.77]. 

Публічні закупівлі товарів, робіт чи послуг для забезпечення потреб 

держави мають здійснюватися за принципами встановленими статтею 5 

Закону України «Про публічні закупівлі». Однак, слід зазначити, що нині 

можна побачити все більше нехтування вимогами чинного законодавства, в 

тому числі порушення процедури проведення публічних закупівель. 
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Дослідження проблем у сфері публічних закупівель, а також їх правовий 

аналіз здійснювався у працях вітчизняних, а також іноземних учених у 

галузях адміністративного та фінансового права, зокрема: І. Б. Заверухи, Л. 

К. Воронової, А. І. Берлача, О. А. Соколова, О. П. Орлюка, В.М. Панькевича, 

С.М. Сідак та ін.  

Згідно з статтею 5 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні», контроль за дотриманням 

законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення 

моніторингу у порядку встановленому Законом України «Про публічні 

закупівлі», проведення перевірки закупівель, а також під час державного 

фінансового аудиту та інспектування [2]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 

р. № 43 «Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу 

України», Державна аудиторська служба України відповідно до покладених 

на неї завдань реалізує державний фінансовий контроль через здійснення: 

перевірки державних закупівель; вживає в установленому порядку заходів до 

усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю 

порушень законодавства з питань збереження і використання активів; 

застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає 

адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства, 

передає в установленому порядку правоохоронним органам матеріали за 

результатом державного фінансового контролю у разі встановлення 

порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність 

або які містять ознаки корупційних діянь [3, с. 43]. 

Наразі українське законодавство передбачає адміністративну 

відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення публічних 

закупівель, що встановлено статтею 164-14 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [4]. Однак, існує практична проблема 

застосування відповідальності за таке діяння, що передбачено ч.3 ст.164-14 

КУпАП як невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню 

відповідно до закону; відхилення тендерних пропозицій на підставах, не 

передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне 

відхилення), адже такі функціональні діяння робити електронна система 

закупівель в автоматичному режимі, що виключає зовнішній людський 

вплив. 

Законодавством встановлено, що адміністративна відповідальність за 

порушення умов договору про закупівлю може застосовуватися до посадових 

осіб замовника: членів тендерного комітету, уповноваженої особи та 

керівника. Разом з тим, існують окремі правові проблеми застосування 

вищезазначеної норми. Так, адміністративна відповідальність в нашій країні 

носить персональний, а не колегіальний характер, при цьому тендерний 

комітет – це колегіальний орган, що приймає рішення шляхом голосування. З 

підстав неможливо ставити в вину голові чи секретарю тендерного комітету 
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прийняття протиправного колегіального рішення, тим більше, коли він, 

наприклад голосував за прийняття правомірного рішення.  

Наголошено, що об’єктом порушення умов договору є суспільні 

відносини у сфері державних закупівель, які пов’язані з порушенням порядку 

визначення предмета закупівлі; несвоєчасним наданням замовником 

роз’яснень; визначенням розміру забезпечення тендерної пропозиції, що 

перевищує межі, встановлені законом; порушення складання тендерної 

документації; порушенням термінів оприлюднення інформації або розгляду 

тендерної пропозиції; ненаданням інформації у випадках, передбачених 

законом, тощо [5, с.11]. 

Учинення дій, визначених статтею 164-14 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, тягне за собою відповідальність у вигляді 

накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб 

замовника в розмірі від ста до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян. 

Однак, як свідчить огляд судової практики, більшість справ, порушених 

за цією статтею, закінчується для особи, яку притягають до адміністративної 

відповідальності, закриттям справи у зв’язку із закінченням на момент 

розгляду справи строків накладення адміністративного стягнення. Крім того, 

із проаналізованої судової практики видно, що поширеними є випадки 

повернення судом адміністративного матеріалу уповноваженому органу, що 

його направив, унаслідок виявлених процесуальних недоліків під час 

складання протоколів про адміністративні правопорушення й оформлення 

матеріалів справи. При цьому в деяких випадках суд, зважаючи на характер 

учиненого правопорушення, особу правопорушника відповідно до статті 22 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, ураховуючи мало 

значимість вчиненого адміністративного правопорушення, звільняє 

порушника від адміністративної відповідальності й обмежується усним 

зауваженням [6]. 

Ураховуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що реалії 

сьогодення подолання порушень у сфері публічних закупівель є не зовсім 

втішним. На мою думку, для покращення даної ситуації буде доцільним 

ввести спеціальні статті до Кримінального Кодексу України щодо 

відповідальності у сфері публічних закупівель, збільшити строк накладення 

адміністративного стягнення за порушення у сфері закупівель та надати 

посадовцям Державної аудиторської служби України права на оскарження 

постанови судді у справі про адміністративне правопорушення, оскільки 

часто очевидні помилки суду стають підставою для виникнення остаточного 

рішення. 
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МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Сьогодні кожна країна створює та підтримує міжнародні зв'язки з 

іншими державами в усьому світі, особливу увагу приділяють не лише 

вивченню та наділенню певного статусу не лише країни загалом, але й 

кожного її громадянина особисто. Тому ми вважаємо важливим питанням 

для дослідження саме статус особи в контексті євгорінтеграції. В юридичній 

літературі є досить багато прикладів досліджень у даній сфері. Так, зокрема, 

питанням правосуб’єктності в міжнародному приватному праві присвячені 

роботи таких вчених як А.С. Довгерт, А.В. Смітюх, Е.М. Грамацький. Не 

менш важливими є наукові роботи Н.Ю. Єрпильової, О.Г.Белькової, В.Л. 

Чубарєва та ін. 

Міжнародне приватне право можна визначити як сукупність 

національних і міжнаціональних норм, що регулюють різноманітні майнові, 

особисті, трудові, сімейні та процесуальні відносини, які виникають у сфері 

міжнародного спілкування між фізичними та юридичними особами, а також 

їхні відносини зазначеного характеру з державними та міжнародними 

організаціями. 

Учасниками приватних відносин виступають здебільшого фізичні та 

юридичні особи, однак, міжнародне приватне право регулює також 

відносини за участю держави чи інших суб’єктів міжнародного публічного 

права, якщо другою стороною таких відносин є фізична чи юридична особа 

[1, с. 21] 
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https://www.kpdconsulting.com.ua/ua/publications_view/vidpovidalnist-uchasnika-publichnih-zakupivel-QMZG/
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У загальному розумінні правовий статус суб'єкта – це система визнаних 

і закріплених державою у законодавчому порядку прав і обов'язків певного 

суб'єкта. Правовий статус фізичних осіб як суб'єктів міжнародного 

приватного права – це сукупність усіх належних їм прав, свобод та 

обов'язків. 

В юридичній літературі існують різні позиції щодо виділення суб’єктів 

міжнародного приватного права та їх правового статусу. Так, С. Г. Кузьменко 

визначає, що суб’єкти міжнародного приватного права розглядаються як 

учасники цивільних правовідносин, що ускладнені іноземним елементом. З 

урахуванням цієї специфіки до суб’єктів міжнародного приватного права 

належать: 1) фізичні особи; 2) юридичні особи; 3) держави [2, с. 39]. 

На думку Н. Ю. Єрпильової суб’єктами міжнародного приватного права, 

на її думку, виступають суб’єкти різної юридичної природи – це і суб’єкти 

міжнародного публічного права (держави, міжнародні міжурядові 

організації) та суб’єкти національного права (фізичні та юридичні особи). 

Слід враховувати, що один і той самий суб’єкт міжнародного приватного 

права може стати учасником як міжнародно-правових відносин, так і 

національно-правових [3, с. 127, 180, 231]. 

М. М. Богуславський виділяє фізичних та юридичних осіб як суб’єктів 

міжнародного приватного права наділяючи їх окремими властивостями, 

відносячи до фізичних осіб всіх учасників відповідних правовідносин 

незалежно від їх громадянства (громадяни, іноземці та особи без 

громадянства) та юридичних осіб, враховуючи, що у їх відношенні 

застосовується особистий закон або закон особистого статуту юридичної 

особи. Таким законом слід вважати право, що регулює основні питання 

правового статусу юридичної особи як суб’єкта міжнародного приватного 

права [4, с. 170]. 

Основоположними для визначення правового становища фізичних осіб є 

загальновизнані принципи й норми міжнародного права стосовно прав і 

обов’язків людини, що містяться у Загальній декларації прав людини (1946 

р.), Міжнародному пакті про громадянські й політичні права (1966 р.), 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.) та 

ін. (наприклад, заборона дискримінації за ознаками раси, національності, 

статі тощо) [5, с. 63] 

Отже, з огляду на вищесказане можемо зробити висновок, що  питання 

правосуб’єктності в контексті євроінтеграції не можна кваліфікувати 

однозначно, оскільки враховуючи наявність колізійних норм, що визначають 

правовий статус окремих суб’єктів та деякі невідповідності у підходах 

визначення елементів правосуб’єктності фізичних осіб, юридичних та 

держави. В сучасних умовах до кола осіб, відносно яких діють норми 

міжнародного приватного права, з урахуванням особливостей їх правового 

становища відносяться також біженці, особи, яким надано політичний 

притулок та ін. Нормами міжнародного приватного права регулюються 

цивільні, сімейні, трудові, процесуальні права фізичних осіб, тобто дані 
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особи наділяються певним правовим статусом у міжнародних приватно-

правових відносинах. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА  В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ОЧІКУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЇ 

 Пандемія коронавірусу, яка захопила весь світ – від США до Австралії, 

не могла не позначитися на усіх сферах життя сучасної людини, в т.ч. і 

освітянській. Вже на початку 2020 р. переважна більшість країн принаймні на 

деякий час закрили всі заклади освіти, тому 1,57 млрд. здобувачів освіти в 

світі, що становить 90% їх загальної кількості, були змушені залишатись 

вдома [5]. До такого ж кроку – закриття освітянських закладів з 12 березня                

2020 р. вдалась і Україна, коли було підтверджено перші випадки 

захворювання на COVID-19. Після цього Уряд України запровадив на всій 

території країни локдаун, який є протоколом дій і системою обмежувальних 

заходів, що вводяться з метою стримання поширення захворюваності. Він 

мав різні види і ступені жорсткості (адаптивний, карантин вихідного дня, 

жорсткий карантин тощо). В жовтні 2020 р. та в січні 2022 р. уряд України 

рекомендував закладам вищої освіти у зв’язку з погіршенням 

епідеміологічної ситуації перейти на дистанційне навчання.  

 Практично значну частину 2019–2020, увесь 2020–2021 н.р. навчальний 

процес у школах та закладах вищої освіти відбувався дистанційно. Навчальні 

завдання у школах відправлялися вчителями через різноманітні платформи 

(частіше Viber), а виконавши їх, учні пересилали на перевірку. У закладах 
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вищої освіти (ЗВО) заняття відбувалися на інших відео-платформах (Zoom, 

Google Meet) або викладачі записували лекції та викладали їх на Youtube.  

 Застосування у вищеназвані роки дистанційної форми навчання дає 

можливість проаналізувати деякі її результати, окреслити як здобутки, так і 

проблеми, з якими стикалися учасники навчального процесу: школярство, 

студентство, вчителі та викладачі. 

 Певні підсумки були підбиті Міністром освіти і науки України                    

13 липня 2021 р. Сергієм Шкарлетом під час участі у Міністерському 

сегменті Глобальної зустрічі ЮНЕСКО з питань освіти. «Пандемія COVID-

19, – зазначив Міністр, – значно вплинула на освітній сектор України. Після 

закриття шкіл у березні 2020 року основною проблемою було забезпечити 

безперервність навчання та створити умови для якісного дистанційного та 

змішаного навчання. Ми зіткнулися з багатьма викликами, але спільними 

зусиллями державної влади, органів місцевого самоврядування, освітян і 

науковців нам вдається долати труднощі, забезпечувати стабільне 

функціонування системи освіти та її безперервний розвиток». Зокрема, у 

період карантину були реалізовані наступні заходи:  

– запрацювала Всеукраїнська школа онлайн у форматі телевізійних уроків 

для учнів початкової та середньої школи;  

– у грудні 2020 року ВШО була трансформована в національну онлайн-

платформу для дистанційного та змішаного навчання;  

– у серпні 2020 року було запущено онлайн-курс дистанційного та змішаного 

навчання для вчителів та керівників шкіл;  

– після повторного відкриття шкіл у вересні 2020 року всім вчителям було 

рекомендовано провести коригувальні заняття;  

– закладам профтехосвіти та університетам були надані рекомендації щодо 

дистанційного та змішаного навчання;  

– значні інвестиції було передбачено в державному бюджеті на 2021 рік для 

проведення широкосмугового Інтернету в сільській місцевості та придбання 

комп’ютерного обладнання для вчителів [3].  

 Перехід до дистанційної освіти в умовах пандемії дав певний поштовх 

розвитку освітянської галузі. По-перше, дистанційне навчання мотивувало 

вчителів удосконалювати свої цифрові навички; по-друге – керівники 

закладів освіти отримали важливий досвід адаптації освітнього процесу до 

нової реальності й створення безпечних умов для його учасників; по третє, 

українська освіта отримала шанс подолати наявний цифровий розрив, 

порівняно з іншими країнами. Разом з тим, в процесі застосування 

дистанційної моделі навчального процесу, виявились і певні проблеми, які 

потребують свого розв’язання. Серед них:  

– Брак у вчителів та викладачів попереднього досвіду дистанційного 

навчання. За даними опитування, яке проводила Державна служба якості 

освіти (ДСЯО) у квітні 2020 р., у 55,53% шкіл дистанційне навчання було 

проблемою, оскільки вони раніше не мали досвіду такої форми навчання, 

тому не були готові до навчання під час карантину. 47,5% викладачів 

https://lms.e-school.net.ua/
http://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82/28.05.2020_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82/28.05.2020_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
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зазначили, що раніше не використовували технології дистанційного навчання 

у своїй педагогічній діяльності. 

– Брак універсального доступу до інтернету та обладнання, необхідного 

для навчання. Ця проблема зачепила як вчителів так і школярство. За 

даними ДСЯО, 62,35% директорів зазначили, що більшість вчителів та/або 

учнів не мали необхідного обладнання вдома, а 46,9% вказали на 

низькошвидкісне підключення до інтернету. Більша частина вчителів 

користувалися комп’ютером разом з іншими членами сім’ї, а 6% вчителів не 

мали доступу до швидкісного інтернету. 8,8% українських сімей не мали 

комп’ютера 

– Неузгодженість телевізійних уроків та шкільної програми. 
«Всеукраїнська школа онлайн» – телевізійний проект, який транслювався по 

телебаченню та на YouTube-каналі МОН для учнів 5–11 класів з 11 

предметів. Проте за результатами опитування директорів шкіл лише у 29,3% 

шкіл розклад дистанційних занять узгоджувався з розкладом телевізійних 

уроків. Відповідно, учні часто отримували нерівномірно розподілену 

інформацію з окремих дисциплін.  

– Значна частина навчального матеріалу у багатьох школах залишалась 

для самостійного вивчення школярами, що означало фактичну підміну 

дистанційного навчання самостійним. На думку учнів, опитаних ДСЯО, 

вчителі частіше їм надсилали перелік параграфів та вправ з підручника на 

самостійне опрацювання (41,2%), ніж проводили дистанційні заняття             

(17,25 %) У закладах вищої освіти частина викладачів замінювали 

дистанційні заняття на відпрацювання у вигляді письмових робіт. Це 

призводило до надмірного завантаження як школярів, так і здобувачів, що в 

свою чергу, не сприяло якісному засвоєнню матеріалу [2].  

– Складність у верифікації знань, отриманих під час дистанційного навчання.  

Домашні завдання, контрольні, тести, творчі вправи подекуди виконували не 

учні чи здобувачі вищої освіти, а їх батьки, колеги, друзі.   

– Весь «тягар» дистанційної освіти ліг на плечі батьків, які були змушені 

виконувати з дітьми завдання. Це зумовило суперечливе ставлення до такої 

форми навчання. Соціологічне опитування (весна 2020 р.) показало, що 40% 

батьків незадоволені дистанційною освітою, 29 % задоволені і майже третина 

– 31 % не змогли визначитися зі своєю оцінкою [1, с. 189, 190]. 

 Вищеназвані проблеми призвели до певного зниження якості вітчизняної 

освіти – приблизно до 8% від рівня 2018–2019 н.р. [4]. Але керівництво МОН 

вважає, що таке падіння є некритичним, і наголошує, що попри всі негаразди, 

які пов’язані пандемією, вчителі і викладачі у переважній свої більшості 

гідно працюють, використовують наявні можливості для того, щоб школярі 

та здобувачі отримали міцні знання та виробили потрібні їм компетенції. Що 

ж до виявлених у процесі дистанційного навчання проблем, спричинених 

пандемією, то Уряд України, наголошує Міністр освіти і науки України               

С. Шкарлет, спрямовує максимум зусиль для їх розв’язання [3].   

 

http://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82/28.05.2020_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
http://www.sqe.gov.ua/images/materials/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82/28.05.2020_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%95-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf


63 
 

Список використаних джерел:  

1. Ліннік Ю. В. Дистанційна освіта в умовах карантину: переваги і 

недоліки, очікування і реальність. Актуальні проблеми методології вищої 

медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: 

матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 

присвяченої 90-річчю Черкаської медичної академії, м. Черкаси, 15 жовтня 

2020 р.    Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2020. 299 с.  

2. Назаренко Ю., Сирбу О., Когут І. Коронавірус та освіта: аналіз 

проблем і наслідків пандемії. URL: https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-

ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii/ (дата звернення: 17.01.2022). 

3. Освіта в умовах пандемії COVID-19: Сергій Шкарлет взяв участь у 

Глобальній зустрічі ЮНЕСКО з освіти. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/osvita-v-umovah-pandemiyi-covid-19-sergij-shkarlet-

vzyav-uchast-u-globalnij-zustrichi-yunesko-z-osviti (дата звернення: 25.01.2022). 

4. Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті 

немає. Інтерв’ю Міністра освіти і науки для РБК-Україна. URL: 

https://mon.gov.ua/ (дата звернення: 01.02.2022). 

5. Webinar: UNESCO Learning Cities respond to COVID-19. URL: 

https://en.unesco.org/events/webinar-unesco-learning-cities-respond-covid-19 

(дата звернення: 02.02.2022).   

 

 

Вікторія Гриценко, 1 курс, група СЗ-11д 

Науковий керівник: Микола Стопчак, д-р. істор. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

САМОСТІЙНА РОБОТА – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА 
 Основною метою професійної підготовки майбутніх спеціалістів будь-

якого профілю, в т.ч. і економічного, є формування особистості, що вміє    

ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного відповідати за 

результати своєї діяльності. Важливим чинником успішної підготовки таких 

фахівців є самостійна робота. Тому важливим завданням викладача у вищій 

школі стає не тільки донесення певної суми знань до здобувачів вищої 

освіти, а й організація їх активної самостійної роботи. Ця технологія набуває 

особливого значення в умовах пандемії коронавірусної інфекції, коли 

доводиться здійснювати начальний процес переважно дистанційно за 

допомогою комп’ютерних технологій.  

 Самостійна робота сучасними фахівцями визначається як комплекс 

різноманітних видів індивідуальної і колективної діяльності здобувачів 

вищої освіти, які вони здійснюють на навчальних заняттях або в поза 

аудиторний час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його 

безпосередньої участі [4, с. 203]. Функції самостійної роботи: пізнавальна; 

прогностична; самостійна; коригуюча; виховна [3]. 

https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii/
https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-ta-osvita-analiz-problem-i-naslidkiv-pandemii/
https://mon.gov.ua/ua/news/osvita-v-umovah-pandemiyi-covid-19-sergij-shkarlet-vzyav-uchast-u-globalnij-zustrichi-yunesko-z-osviti
https://mon.gov.ua/ua/news/osvita-v-umovah-pandemiyi-covid-19-sergij-shkarlet-vzyav-uchast-u-globalnij-zustrichi-yunesko-z-osviti
https://mon.gov.ua/
https://en.unesco.org/events/webinar-unesco-learning-cities-respond-covid-19
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 Основними видами такої роботи можуть бути, на наш погляд, наступні: 

 – робота на лекціях, практичних, індивідуальних заняттях, консультаціях 

(складання плану, вивчення нормативних документів, конспектування 

джерел, заповнення таблиць, відповіді на проблемні питання, тестові 

завдання, розв’язання логічних задач, участь в ділових чи рольових іграх 

тощо); 

– відпрацювання пропущених тем лекцій, практичних занять, виконання 

різного роду завдань; 

– підготовка доповідей на конференції, презентацій, оглядів новітньої 

літератури, рефератів, курсових та дипломних робіт, виконання творчих 

завдань; 

– підготовка до підсумкового модульного контролю, заліків та іспитів; 

– опрацювання основної та додаткової літератури. 

        Самостійна робота з метою оволодіння навчальним матеріалом з 

конкретної дисципліни охоплює кілька етапів: 

 По-перше, – це підготовка здобувачів вищої освіти до виконання 

завдання. Вона включає теоретичну, психологічну, організаційно-методичну 

і матеріально-технічну сторони забезпечення самостійної роботи. 

 По-друге, – це безпосереднє виконання навчального завдання. На 

ефективність його виконання значною мірою впливають, окрім іншого, й 

особистісні якості студента, зокрема – цілеспрямованість, наполегливість, 

відповідальність, ініціативність, зосередженість, творчість. 

 По-третє, – це аналіз виконаного завдання та результатів роботи. 

Напрацьовані результати роботи повинні бути оціненими викладачем і 

збагатити знання студента, сприяти формуванню у нього відповідних 

професійних компетентностей [1, c. 104–105].  

 Сучасні фахівці, що досліджують проблеми ефективності самостійної 

роботи здобувачів, звертають увагу на низку проблем, які виникають в її 

організації. Серед них найбільш поширеними є наступні:  

 – Невміння здобувачів працювати самостійно: виділяти основне та 

другорядне, шукати додаткові джерела інформації, презентувати свою 

роботу;  

 – відсутність установки на самостійну роботу (самостійне опрацювання 

навчального матеріалу);  

 – неусвідомленість змісту завдань, що пропонуються для самостійного 

вивчення та опрацювання;  

 – індиферентне ставлення студентів до організації самостійної роботи та 

розвитку особистісних професійно-значущих якостей; 

 – зниження чи відсутність мотивації самостійної навчальної діяльності; 

 – відсутність систематичного контролю з боку викладача за виконанням 

навчальних завдань; 

 – відсутність чіткого плану роботи з боку викладача (здобувача спочатку 

треба навчити самостійно працювати) та неорганізованість роботи з боку 

самого здобувача; 
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 – одноманітність та неефективність запропонованих завдань; 

 – недостатнє матеріально-технічне забезпечення роботи;  

 – недостатнє методичне забезпечення (відсутність методичних 

рекомендацій, посібників, списків основної та допоміжної літератури з 

запропонованої теми [1, c. 105]  

 З метою підвищення ефективності організації самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, вона має бути підпорядкована певним правилам:  

 1. Ознайомлення здобувачів з метою, змістом такого роду роботи, її 

правилами та вимогами. Особливу увагу викладачам слід звернути на 

першокурсників. Адже вони лише прийшли зі школи, їм потрібен час, щоб 

адаптуватися до самостійної навчальної роботи у закладі вищої освіти. Тут 

дуже важливим є уважне ставлення до здобувача, допомога у подоланні  

психологічного дискомфорту, який він відчуває, переступивши поріг   

закладу вищої освіти.  

 2. Розвиток установки на самостійну роботу та мотивація навчальної 

діяльності. Викладач повинен  допомогти здобувачу виробити в собі 

внутрішню потребу в постійній самостійній роботі. Щодо мотивації, то 

найсильнішим мотивуючим фактором є переконання здобувача у тому, що 

лише активне освоєння знань із спеціальності, вироблення відповідних 

компетентностей дозволить йому у подальшому здійснювати ефективну 

професійну діяльність. Є також низка внутрішніх чинників, що сприяють 

активізації самостійної роботи. Серед них – корисність виконуваної роботи; 

участь здобувачів у творчій діяльності, участь в олімпіадах з навчальних 

дисциплін, конкурсах; рейтинг здобувачів; заохочення за успіхи у навчанні 

та творчій діяльності та санкції за погане навчання; індивідуалізація завдань, 

що виконуються як в аудиторії, так і поза нею, постійне їх оновлення. тощо.  

 3. Систематичність, безперервність та послідовність в роботі з боку 

здобувача. Недотриманість вищеназваних принципів, розкиданість та 

безсистемність вивчення матеріалу породжують поверховість знань і  

відповідно унеможливлюють досягнення високих результатів у навчанні. 

 4. Керівництво та постійний контроль за виконанням завдань з боку 

викладачів. При цьому, використовуючи різні форми контролю знань 

здобувачів, потрібно дотримуватись принципу об’єктивності при оцінюванні. 

 5. Диференціація та індивідуалізація самостійної роботи. Врахування 

індивідуальних особливостей кожного здобувача вищої освіти та 

застосування різнорівневих завдань – є важливою умовою успішного 

результату виконання самостійної роботи [2, с. 44]. 

 Узагальнюючи, можна зробити висновок, що уміння самостійно й 

творчо працювати, готовність до безперервного пошуку нового, актуального 

знання, до грамотного здійснення інформаційних процесів (пошуку, 

зберігання, переробки) – є однією з важливих професійних компетенцій 

фахівця в будь-якій галузі, в т.ч. і економічній, яка визначає успішність його 

особового зростання і соціальну затребуваність. Однак, такі вміння не 

можуть з’явитися у здобувача самі по собі. Потрібна відповідна система 
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організації освітнього процесу, та його забезпечення (методичного, 

матеріально-технічного тощо), одним з найважливіших компонентів якої є 

самостійна робота. Практика показує, що найміцнішими є ті знання, які  

здобувач вищої освіти здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 

ініціативі та невтомній праці. 
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ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ 

Термін «дискурс», як він розуміється в сучасній лінгвістиці, близький за 

змістом до поняття «текст», однак підкреслює динамічний характер 

мовленнєвого спілкування. Під текстом розуміється абстрактна, формальна 

конструкція, під дискурсом – різні види її актуалізації, розглянуті з погляду 

ментальних процесів у зв'язку з екстралінгвістичними факторами.На 

протиставлення цьому, текст мислиться переважно як статичний об’єкт, 

результат мовної діяльності [1].  

Загальні і часткові теорії дискурсу сьогодні є актуальними для 

мовознавчої науки. Тоді як загальна дискурсивна теорія є достатньо 

розробленою, часткові теорії дискурсу ще потребують уваги мовознавців, 
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оскільки встановлення їхньої специфіки дає змогу виявити і систематизувати 

мовні стратегії, необхідні для успішної комунікації. 

Особливе місце в дискурсивних дослідженнях відведено 

університетському дискурсу, який є основною одиницею комунікації 

представників університетської спільноти. На думку дослідників, 

університетський дискурс – це інтегральний тип дискурсу, який охоплює такі 

різновиди дискурсів, як педагогічний, науковий, адміністративний, 

ритуальний, спортивний, студентський, побутовий [2; 3]. За кожним із 

зазначених типів дискурсу стоїть пов'язана з університетом комунікативна 

діяльність, в основі якої є діяльність немовна (науково-дослідна, інноваційна, 

освітня, фінансова, управлінська, міжнародна, організаційна тощо). 

Зауважимо також, що сучасна комунікація між університетською 

спільнотою та суспільством видається неповноцінною без інтернет-

комунікації. Медійний діалог між університетом та його аудиторією 

відбувається здебільшого на офіційних вебсайтах. Призначення такого 

діалогу полягає в залученні адресата до спільного з адресантом 

комунікативного поля. Розвиваючи комунікацію з цільовою аудиторією як із 

потенційним клієнтом освітніх послуг, адресант (ЗВО) за допомогою 

аттрактивних мовних ресурсів формує у сприйнятті адресата позитивний 

іміджевий портрет і підвищує впізнаваність свого бренду. Отже, вебсайт 

університетів як особливий тип інтернет-дискурсу тісно співпрацює з 

освітнім, науковим та рекламним дискурсами.  

Прийнято вважати, що вебсайт призначений як для забезпечення 

швидкої та ефективної комунікації освітніх закладів, так і для здійснення 

прагматичного впливу. Однією з цілей даного типу дискурсу є створення 

образу «ідеального» навчального закладу, залучення потенційних студентів, 

учених, спонсорів, поширення нових досягнень у галузі науки та освіти. Від 

того, наскільки успішно дискурс університету досягає своєї мети, залежать 

репутація навчального закладу. Відповідно в дискурсі сайтів 

використовуються найбільш яскраві та переконливі засоби створення 

позитивного іміджу.  

Контент вебсайтів є різновекторний, що створює простір для 

заглиблення в різні тематичні рубрики. У нашому дослідженні ми 

зупинимося на новинному дискурсі. Новинний університетський дискурс має 

схожі характеристики з медійним інтернетівським дискурсом. Для нього 

властиві оперативність, стислість та тематична варіативність. Оперативність 

дискурсу новин пов’язана зі швидкістю, з якою новини з’являються на сайті 

відповідної установи (це сприяє дотриманню вимог новизни). Стислість 

новинного дискурсу дозволяє розмістити великий обсяг інформації в межах 

однієї статті новин. Крім того, використання гіперпосилань уможливлює 

перехід від однієї статті на іншу зі схожою темою, що спрощує для 

користувача навігацію сайтом. Різноманітність тем, представлених в 

новинному інтернет-дискурсі, також є його незаперечною перевагою, 
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оскільки дозволяє користувачеві знайти всю цікаву для нього інформацію на 

одному сайті.  

На підставі аналізу університетського дискурсу новин, представлених на 

сайтах українських та зарубіжних ЗВО, ми в перспективі можемо 

запропонувати інтегральне визначення університетського новинного 

інтернет-дискурсу. Університетський новинний інтернет-дискурс – це 

інтегральний розосереджений об’єкт, процес сполучення комунікативних 

практик представників університетського соціуму, що функціонує у сфері 

оперативного новинного мовлення в інтернет-просторі університету, під час 

якого фрагменти знань зазнають стислої вербалізації.  

Основною відмінністю університетського інтернет-дискурсу новин від 

інших типів університетського дискурсу, є його мета (повідомлення новинної 

інформації про те, що відбувається в університеті) і канал передачі 

інформації (університетські новини розміщуються на сайті університету). На 

нашу думку, новини в університетському інтернет-просторі постають 

надважливим способом забезпечення швидкої та ефективної комунікації 

освітніх закладів зі своєю цільовою аудиторією, потужним інструментом у 

створенні образу «ідеального навчального закладу». Водночас для 

досягнення згаданого прагматичного ефекту семантичне ядро новин повинно 

відповідати запитам потенційних користувачів.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА 

СВІТУ» ТА «МОВНА КАРТИНА СВІТУ» 

Поняття «картина світу», з’явилося дуже давно, ще з появою перших 

людей на планеті. Власне, термін «картина світу» належить до 

фундаментальних наукових понять. Вона пояснює та виражає основні 

характеристики людини та її життя в цілому. Метою нашого дослідження є 

розширення поняття мовної картини світу через значення концептуальної 

картини світу. 

Проблемами дослідження мовної картини світу науковці займаються 

дуже давно. Цим питанням займаються як представники когнітивної 
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лінгвістики, так і лінгвокультурології: І. О. Голубовська, П. М. Грабовий, Е. 

Сепір, Б. Уорф, О. Потебня, В. Ужченко, Ю. Апресян, Г. Колшанський, 

О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, О. С. Фурса тощо. 

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень концептуальну картину 

світу розглядають не лише як систему понять про сукупність реалій 

довкілля, а й як систему смислів, втілену через концепти. Концептуальна 

картина світу є значно ширшою, ніж мовна, тому що в її створенні беруть 

участь різні типи мислення [6, с. 295]. 

Концептуальна картина світу здатна накладатися на мовну через засоби 

мови. Суттєвою відмінністю між ними є «наявність невербальних засобів 

вираження в концептуальній картині світу й лінгвістичних засобів творення 

загальних рис та національних особливостей мовної картини світу»[1, c. 49]. 

Концептуальна модель світу містить інформацію, подану в поняттях, а в 

основі мовної моделі світу лежать знання, закріплені в семантичних 

категоріях, складених зі слів і словосполучень, по-різному структурованих у 

межах певного поля тієї чи іншої конкретної мови. Основою вербальної, 

мовної картини світу є репрезентація загальної картини світу за допомогою 

мови. 

Кожна мовна одиниця зорієнтована на концептуальний простір довкілля, 

стаючи мовленнєвим виявом того чи іншого фрагмента. Та оскільки 

концептуальна картина світу (а отже і її фрагменти) — явище динамічне, а не 

статичне, то мовні одиниці, що її відображають, зазнають усіляких 

перетворень і набувають концептуальних значень, що розширюють 

семантичне поле того чи іншого мовного знака. У результаті останній 

функціонує часто не просто як слово-номінація з одним чи кількома 

лінгвістичними значеннями, а як слово — культурний концепт [1, c. 46]. 

Дослідники розділяють мовну та концептуальну картини світу, хоча 

межа між цими поняттями досить нечітка, адже вони перебувають у логічних 

відношеннях, а іноді співвідносяться залежно одна від одної. 

Під поняттям мовна картина світу розуміють «спосіб відбиття 

реальності у свідомості людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності 

крізь призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних 

певному мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу за 

національними концептуальними канонами» [6, c. 292]. 

На всіх етапах історичного розвитку як мови, так і самого народу мовна 

картина світу набуває нових видозмін, дослідження яких допоможе чіткіше 

та глибше поглянути на причини та особливості еволюції окремого соціуму. 

Мовна картина світу репрезентується на лексико-фразеологічному матеріалі. 

Сутність «мовної картини світу» активно досліджується у межах 

американської етнолінгвістика та її гіпотези лінгвістичної відносності 

Сепіра-Уорфа, за якою не тільки тип мови залежить від типу культури, у 

межах, якої він постав, а й тип культури, зумовлений тим типом мови, в 

якому вона розвинулася і функціонує. 
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Досліджуючи мовну картину світу, мовознавці виділяють її значення та 

функції, а саме: мова забезпечує потреби суспільства у спілкуванні та 

пізнанні. Основними функціями мови є комунікативна, емоційна, когнітивна, 

експресивна, імперативна та мисле оформлювальна. 

Сучасні твердження про мовну картину світу у працях Ю. Д. Апресяна 

виглядають таким чином. Кожна мова віддзеркалює певний спосіб 

сприйняття та концептуалізації світу. Відображені в ній значення створюють 

цілісну систему поглядів, свого роду певну колективну філософію, яка стає 

обов’язковою для всіх носіїв мови. Властивий певній мові спосіб 

концептуалізації дійсності — частково універсальний, частково національно-

специфічний, тому носії різних мов можуть бачити світ по-різному, крізь 

призму своїх мов [2, с.43]. 

Як зазначає у своїй роботі Кочерган М. П., концептуальна картина світу 

засобами мови перетворюється у мовну. Концептуальна картина світу і мовна 

різняться засобами створення: перша використовує поняття і уявлення, а 

друга — мовні одиниці [3, c. 13]. Таким чином, наявність невербальних 

засобів вираження в концептуальній картині світу і лінгвістичних засобів 

творення загальних рис та національних особливостей мовної картини світу є 

принциповою відмінністю між ними. 

Сучасний теоретичний підхід до розмежовування цих понять схиляється 

до принципів модуляризму та холізму. Перший принцип визначає наявність у 

когнітивному механізмі людини ряду незалежних й автономно працюючих 

систем обробки вихідної інформації – модулів, кожен з яких має свою 

специфічну структуру. Холістичний принцип, навпаки, розглядає людську 

свідомість як цілісну функціональну систему, у якій мова є однією з 

підсистем, що керується спільним когнітивним законам[3, с. 220]. 

В ході досліджень виявили, що не лише спосіб життя впливає на форми 

мовної репрезентації, а також і структура мови, має вплив на спосіб мислення 

і поведінку носіїв мов [6, c. 20]. Тому, носії різних мов сприймається 

дійсність по-різному, це залежить від концептів, семантичних категорій, які 

закладені у мовному коді, все залежить від типу мислення. Отже, властивий 

мові спосіб концептуалізації дійсності, з одного боку, – універсальний, а з 

іншого, – має національно-специфічний характер, тому носії різних мов 

можуть бачити світ дещо по-різному [5]. Навіть деякі загальнолюдські 

концепти групуються по-різному у мовах відповідно до ментальних, 

лінгвістичних та культурологічних засад. Наприклад, my native language – 

моя рідна мова, однак вираз «моє рідне село» перекладається англійською як 

my home village, що зумовлено модифікацією в англійській мові концепту 

«native» (рідний) при структуруванні понять «рідна мова» і «рідне село». 

Аналізуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що проблема 

співвідношення мовної та концептуальної картин світу містить дискусійні 

питання щодо обсягу цих картин та способів систематизації їхнього змісту. 

Вивчення мовної картини світу – досить новий і перспективний напрям 

лінгвістичних студій, що застосовує комплексний підхід до вивчення мови та 
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її внутрішньої форми, поєднує в собі методи, властиві кільком наукам 

(лінгвістиці, фольклору, етнографії, психології тощо), що дає змогу відкрити 

новий погляд на специфіку мови народу та мислення. 
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З кожним роком кіноіндустрія невпинно розвивається та збільшує свої 

масштаби. Сьогоденна українська система кіноперекладу знаходиться на 

етапі стрімкого розвитку, передусім через потреби перекладу на українську 

мову англомовних фільмів. Зростаюча кількість перекладів залежить від 

обсягів англомовної кінопродукції, яка надходить на українські 

кіноплатформи. Відповідно, спостерігається зростання кількості  студій, що 

займаються кіноперекладами, завданням яких стає здійснення якісного 

перекладу у стислі терміни для того, щоб бути конкурентоспроможними та 

затребуваними. 

Однією з найбільших проблем для фільму після його внутрішнього 

виходу є опанування міжнародною (іншомовною) аудиторію, без якого 

неможливий як комерційний, так і соціокультурний успіх за кордоном. 

Мовні відмінності при цьому стають однією з головних перешкод 

глобального визнання, для подолання якої переклад для кінематографа 

набуває економічного та соціального значення та ставить нове завдання для 

сучасного перекладача – врахування лінгвокульторологічного аспекту 

перекладу. 
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Загальновідомо, що мова та культура невід’ємні одна від одної та 

очевидно, що перекладачі інтерпретують не окремі слова, позбавлені 

контексту, а цілі тексти, які відображають культуру носіїв мови оригіналу. 

Оскільки при такій адаптації культури переплітаються одна з одною, то при 

кіноперекладі часто виникають проблеми міжкультурного спілкування. 

Нехтування ними може призвести до перекладу продукту, який буде не 

правильно зрозумілим, або незрозумілим для цільової аудиторії. 

Саме тому англомовний фільм, що потрапляє в український кінопростір, 

має пройти через серйозну адаптацію. Цей процес необхідний через 

відмінності у культурах країн, їх традиціях та явищах. Основним завданням 

при перекладі фільмів є їх пристосування до мови, культури та традицій 

споживачів. Це явище у перекладознавстві отримало назву «локалізація». 

Дослідник Р. А. Матасов називає задачею кіноперекладача локалізацію 

іншомовного та іншокультурного аудіовізуального продукту через міжмовну 

передачу елементів його лінгвістичної системи з урахуванням лінгвоетнічних 

комунікативних компетенцій носіїв мови перекладу [4, с.155]. В той же час 

Ю. Найда вважає, що для дійсно якісного перекладу бікультуралізм є значно 

важливішим двомовності, оскільки слова зберігають свої значення тільки у 

культурі, в якій вони функціонують [1, с.24]. Тому для створення 

комунікативного та естетичного ефекту від фільму перекладач має право 

змінювати (модифікувати, уточнювати, трансформувати) текст оригіналу. 

Таким чином, фільми проходять процес локалізації, для якого їх вміст –  

сценарій, персонажі, дублі, навіть кольори та фігури – змінюється та 

редагується залежно від суспільства, в якому буде відбуватися трансляція 

фільму. Вирішальним для локалізації фільму стає дослідження, що вивчає 

необхідність та обґрунтованість певних змін лінгвального та 

екстралінгвального характеру. 

До прикладу, повідомлення у фільмах передаються за допомогою 

національної символіки, локальних реалій, метафор та інших стилістичних 

прийомів, жартів тощо. Цілком логічно, що у процесі адаптування 

англомовного фільму для споживання іноземною аудиторією дослівний 

переклад сценарію є лише фактуальною основою для перекладу слів, що 

промовляються. З метою висвітлення концептуального змісту фільмів та 

акцентування його підтексту перекладачам потрібно виконати кілька кроків, 

щоб основна ідея фільму не загубилася в його перекладі та була донесена до 

лінгвістично й культурно різної аудиторії [2]. 

Першим кроком вважається необхідність дослідити композиційно-

сюжетні особливості кінотвору, сюжет, який використовується у сценарії 

оригіналу, та визначити ступень його «універсальності». Наприклад, певні 

сюжетні лінії, які написані за сценаріями середньої школи, соціального чи 

політичного життя, перекладати найважче тому, що у різних країнах ці реалії 

докорінно відрізняються, а отже, потребують додаткових пояснень. 

Натомість деякі теми є універсальними, адже пов’язані з людською 

природою, звичками, характером, тому такі сюжетні лінії будуть 
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інтерпретуватися приблизно однаково. До таких тем можуть відноситись 

теми боротьби добра зі злом, забороненого кохання, життєвого призначення 

тощо. 

Слід окремо зазначити труднощі комедійного перекладу, який важко 

локалізувати. Гумор, як відомо, відзначений специфікою мовного, 

національного, культурного, соціального, етнічного характеру, а комічні 

посилання часто мають подвійне значення, через що для його перекладу  

необхідні окремі коментарі. Відсутність останніх буде створювати лакуни та 

значно обмежить доступ до адекватного розуміння тексту оригіналу. 

Наступним завданням для перекладача кінофільму стає адаптація тексту. 

Метою цього етапу є досягнення адекватного розуміння тексту цільовою 

аудиторією, для виконання якого слід користуватися різними стратегіями 

перекладу. При цьому у процесі адаптації тексту перекладач демонструє свій 

власний стиль. Наприклад, для інтерпретації певного явища перекладач, який 

стає співавтором, обирає конкретні стратегії перекладу. Вибір може впасти 

на стратегію форенізації (очудження) чи доместикації (одомашнення), хоча 

деякі перекладачі обирають шлях нейтралізації явища. Після цього 

перекладач шукає конкретні явища для створення аналогії. Адже, як зазначає 

А. С. Ковальова: «Перекладач повинен продемонструвати чуже мистецтво 

рідному читачеві, а, з іншого боку – показати відмінні національні 

особливості» [3, с.3]. 

Останнім та суттєвим викликом для перекладача є звукове управління. 

Для фільмів, які використовують субтитри, процес редагування звуку може 

бути не надто вимогливим. Але для анімаційних фільмів він надзвичайно 

важливий. Діти, на яких орієнтовані анімаційні фільми, не в захваті від ідеї 

читати субтитри, переглядаючи фільм. У цьому випадку управління звуком і 

професійний дубляж є дуже важливим кроком у процесі локалізації. Оскільки 

фільм має однакову кількість хвилин, доступних для використання різної 

кількості слів, те, що в оригіналі може бути сказане трьома словами, іноді 

доводиться перекладати кількома реченнями. Також необхідно враховувати 

культурні фактори. Тон голосу, картографія та вимова доречні, коли 

перекладач думає про надання аудиторії реалістичного контексту подій. Іноді 

така адаптація може включати зміну предметів, видів спорту чи навіть 

тварин. Чудовий приклад вищезазначеної зміни можна побачити у 

мультфільмі «Зоотрополіс». В оригінальному фільмі репортером новин був 

лось, тоді як у китайській адаптації той самий персонаж представлений 

пандою, а в австралійській – коалою. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що врахування 

лінгвокульторологічних аспектів при кіноперекладі є складним явищем. 

Проте саме ці адаптації формують кінопродукт, який відображає 

специфічний колорит, зберігає основну ідею, розкриває образи тощо.  

Список використаних джерел: 

1. Dongfeng Wang. Domestication and Foreignization: a сontradiction? 

China Translation, 2002. № 9. С.24-26. 



74 
 

2. Milagros Perez Segura. Movie Localization: All You Need to Know. URL: 

https://www.daytranslations.com/blog/film-localization/  (дата звернення: 

07.02.2022). 

3. Ковальова А. С. Перекладацькі деформації в українських перекладах 

англомовних художніх фільмів (на матеріалі художніх фільмів: "Scent of a 

Woman", "What Women Want"): автореф. наук. р. … магістр: 035.04. 

Миколаїв, 2019. 15 с. 

4. Матасов Р. А. Методические аспекты преподавания 

кино/видеоперевода. Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, 2009. С.155-166. 

 

 

Людмила Волинець, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Віолета Нечипоренко, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗНАЧЕННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ПЕРЕКЛАДУ 

 Проблеми крос-культурної комунікації посідають важливе місце у 

сучасних лінгвістичних розвідках у зв’язку з розповсюдженням процесів 

глобалізації та інтернаціоналізації мовних систем. Взаємодія між мовами і 

культурами зростає до безпрецедентних масштабів, результатом чого є 

поступове нівелювання відмінностей між різними національностями, 

релігіями, особистісною поведінкою і, врешті-решт, кордонів між країнами.  

Для визначення особливих рис крос-культурної комунікації залучається 

компаративне дослідження культур. Ефективна крос-культурна комунікація 

відбувається за умови наявності у комунікантів навичок аудіювання, 

говоріння, спостереження, толерантності та адаптивності. Крос-культурна 

комунікація вимагає від її учасників розуміння й прийняття неминучих 

культурних відмінностей, що допомагає подолати культурні бар’єри та 

призводить до взаємної довіри. Взагалі інформація щодо міжкультурних 

відмінностей міститься навіть в одязі,жестах і рухах, манері вести бесіду. 

 Крос-культурна комунікація неодмінно потребує спільного простору для 

обміну знаннями і досвідом. Прийнято вважати, що основним інструментом 

комунікації є мова. Вона відображає способи мислення, і водночас культурні 

відмінності впливають на усталений розвиток мови. До основних концептів 

крос-культурної комунікації слід віднести культуру в загальному смислі. 

Саме культура визначає способи кодування інформації для передачі її до 

іншої культури [3, с. 156]. Така модель знання і поведінки уможливлює 

трансмісію досвіду наступним поколінням на міжкультурному рівні. 

Прагматичний аспект крос-культурної комунікації поширює лінгвістичні 

знання комунікантів і пояснює, як саме можна подолати двозначність і 

розкрити намір висловлювання. Структуру крос-культурної комунікації 

визначає співвідношення мови і культури, обидва поняття є невід’ємною 
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частиною одне одного, а також засобом передачі інформації поза рамками 

однієї культури. Будь-які культурні концепти є зануреними в мову, і 

водночас будь-яка мова характеризується культурними особливостями. 

 Крос-культурна комунікація відбувається частіше за посередництвом 

перекладу, що визначається одночасно мовною і культурною діяльністю. 

Перекладач при цьому є не тільки білінгвальною особою, а й бікультурною 

водночас. Беручи до уваги розбіжності в культурних цінностях і мовних 

структурах мов оригіналу і перекладу, варто слідувати принципу динамічної 

еквівалентності [3, с.155] при перекладі аутентичних текстів. Поняття 

еквівалентності є одним з найпроблематичних і суперечливих в теорії 

перекладу. Таким чином, пошук еквівалентів завжди викликає безліч 

проблем для перекладача. Крос-культурна комунікація є вдалою за наявністю 

еквівалентних моделей мислення і мовлення, тобто успішна перекладацька 

робота оцінюється як така, що є повністю зрозумілою для одержувача 

інформації. 

 Перекладач є комунікативним посередником між представниками різних 

культур, а не тільки країни, мова, якої є для нього рідною. Сучасні 

перекладознавчі теорії у більшості, якщо й розглядають міждисциплінарно 

взаємодію мови та культури, то тільки на рівні двох мовних картин світу. Для 

полікультурного суспільства цього вже не достатньо. Новий підхід до 

підготовки перекладачів для ефективної професійної діяльності у 

полікультурній комунікації викликаний потребами суспільства щодо 

наведення мостів порозуміння у спілкуванні між представниками не тільки 

різних мов, а й різних культур [1, с. 277]. Перекладач – це фахівець, який діє 

міжкультурно, а не лише має абстрактні знання про таку взаємодію [4, с. 

305]. 

 Дослідження в області перекладу та міжкультурної комунікації, які 

проводяться багатьма вченими світу, в тому числі групою міжкультурних 

досліджень Європейської Асоціації перекладачів (EST), допомогли 

наблизитися для розгляду того, що міждисциплінарні дослідження необхідно 

проводити з метою розвитку моделі формування у студентів та розвитку у 

професійних перекладачів крос-культурної обізнаності в полікультурному 

спілкуванні [2, с.601]. 

 Стосовно цих досліджень комунікативні девіації у спілкуванні між 

людьми, які належать до різних концептуальних картин світу, виникають не 

стільки із-за лінгвістичних особливостей, скільки частіше всього із-за різних 

ментальностей. В 

процесіпідготовкиперекладачівнеобхіднестворенняметодичноїсистеми, яка б 

формувала крос-культурну компетентність та навички спілкування у 

полікультурному середовищі.  
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Музика посідає важливе місце у житті суспільства, але найбільшу 

популярність має серед молоді, що є найбільшою рухомою силою соціуму. 

Пісенний дискурс в рамках мовної культури розглядають як потужний засіб 

впливу на формування цінностей та концептуальності народу. Його 

дослідження дає ресурси для більш ґрунтовного вивчення взаємодії мови та  

соціуму, відображення його культури, історії, уявлень про життя, етичних 

поглядів та норм поведінки, що проносить народ крізь життя. Актуальність 

теми дослідження визначається важливістю вивчення зарубіжної пісенної 

культури у навчанні іноземної мови. Пісенний матеріал, що користується 

популярністю у людей певного віку, статусу, є цінним джерелом дослідження 

особливостей певних груп суспільства. 

У дослідження пісенного дискурсу зробили внесок такі науковці, як 

Т. Н. Астафурова, М. А. Бонфельд, Л. Г. Дуняшева, А. А. Ігнатьєв, 

Н. В. Козлова, П. Кучукова, О. А. Мельникова, Н. С. Найдьонова, 

Г. В. Позднишева, Ю. Є. Плотницький,  О. В. Шевченко та інші. Відповідно 

до теорій постструктуралізму та соціального конструктивізму, дискурс являє 

собою систему соціальних тем, голосів та дій, що конструює відображене у 

тексті бачення світу, тому він завжди є історичним та впізнаваним [5, с. 49, 

67]. Пісенний дискурс, розглядається  Л. Г. Дуняшевою та Е. С. Гриценко, як 

особлива сфера, мовний жанр, що відображає суспільні цінності, установки, 

переконання та норми. Це тексти пісень у поєднанні з контекстом їх 

створення та інтерпретації [2, с. 10]. Дуняшева зазначає, що пісня є 

естетичним та емоційним відображенням дійсності та внутрішнього світу 

людини.  

Дослідники виділяють такі характеристики пісенного дискурсу:  

1. Хронтоп: опосередкований (час та місце виступу не 

конкретизується) та безпосередній (що реалізується під час виступу 

виконавця). 

2. Учасники. Ними є виконавець, автор пісні, слухач. 
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3. Цілі – донести до слухачів основні думки, наміри, ідеї автора 

твору, здійснити емоційний вплив на слухача, сформувати певну соціальну 

позицію та ціннісні орієнтири. 

4. Цінності. У композиціях можуть відображатися такі цінності як 

любов, дружба, мир, доброта, свобода, краса тощо.  

5. Функції пісенного дискурсу були предметом дослідження Л. Г. 

Дуняшевої. Взявши за основу класифікацію Р. Якобсона, вона виділяє сім 

основних функцій:  

─ емоційна функція, що викликає здатність співчувати та 

співпереживати; 

─ конативна функція, здатність спонукати до дії; 

─ інформативна функція, що передбачає передачу змістовної 

інформації; 

─ поетична функція, що забезпечує образність та неповторність 

пісенного матеріалу; 

─ фатична функція, що спрямована на підтримку спілкування; 

─ самоідентифікаційна функція, що передбачає позиціонування 

виконавця як члена певної етнічної групи;  

─ етноконсолідаційна функція, спрямована на об’єднання певної 

етнічної групи та народності. 

Пісенний дискурс поєднує у собі  вербальний та невербальний 

компоненти, що має здатність транслювати емоції та почуття, що  знаходять 

відгук в душах слухачів. Простота структури пісні робить її популярною 

частиною світової культури. Пісенний дискурс виступає альтернативним 

джерелом спілкування у суспільстві, він часто є посередником комунікації 

під час політичного та соціального утиску. Пісня стала інструментом 

трансляції думок та поглядів, поширення боротьби за власні права, появи 

субкультур, що посилило її значення у житті людей. Музика створює почуття 

єдинства, цілісності, відповідності певній соціальній групі. Це зробило пісню 

не лише засобом для розваг, а й інструментом згуртованості.  

Сучасні технології сприяють розвитку пісенної індустрії та дозволяють 

поширювати музичний матеріал по всьому світу. Це сприяє інтересу до 

інших культур, духовному розвитку, взаємодії етнічних спільнот та 

широкому розповсюдженню культурно-специфічних музичних напрямків та 

національних цінностей. У своїх дослідженнях пісенного дискурсу В. А. 

Маслова зазначає, що в піснях проявляються еталони культури, національні 

та етнокультурні стереотипи, культурний фон епохи, ментальність народу та 

менталітет [4, с. 44; 108]. 

Отже, пісня завжди була потужним джерелом та механізмом 

виробництва національної ідентичності. Вона є відображенням етнічної та 

мовної культури, менталітету, сприяє формуванню естетичних цінностей та 

забезпечує наслідування національної культурної спадщини, шляхом 

передачі особливого етнічного коду наступним поколінням. Сьогодні вона є 
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не лише засобом розваг, а й потужним  інструментом трансляції власних 

думок, поглядів, переконань та способу життя.  
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Переклад художнього тексту значно відрізняється від інших видів 

перекладу, здебільшого заснованих на репродукції. Це зв’язано з тим, що він 

передбачає творчий процес, оскільки у ньому панує не когнітивна 

інформація, а естетична, тобто прагматична цінність оригіналу полягає не 

стільки у повідомленні будь-яких фактів, скільки у його здатності впливати 

на емоції читача. Для носіїв мови сприйняття художнього твору 

підкріплюється знанням особливостей рідної культури і реалій, у 

представника іншої культури виникають певні труднощі з розумінням цього 

ж художнього твору, але на рідній мові. У зв’язку з цим виникає проблема 

того, як адекватно передати художній твір іноземною мовою. Адекватний – 

або як його ще називають, еквівалентний переклад – здійснюється на рівні, 

необхідному і достатньому для передачі незмінного плану змісту при 

дотриманні відповідного плану вираження, тобто норм мови, що 

перекладають[4]. Обидва терміни зберігаються в складі термінології, але 

кожному з них приписується різний сенс. Терміни «адекватний» та 

«еквівалентний» характеризують певний тип відносин між оригіналом та 

перекладом. Еквівалентність орієнтована на формальну подібність, яка 

постає як причина смислової подібності (що буває далеко не завжди), а 
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адекватність орієнтована на смислову подібність – незалежно від наявності 

формальної подібності [1, с. 67]. Створення адекватного або ж 

еквівалентного перекладу пов’язане з використанням прийомів перекладу – 

перекладацьких трансформацій, які використовує перекладач у тих чи інших 

випадках.  

Слід зазначити, що фахівці в галузі теорії перекладу так до цих пір і не 

дійшли до спільної думки щодо самої суті поняття трансформації, тому існує 

безліч думок щодо кількості перекладацьких трансформацій та їх типів. 

Наприклад, Л.К. Латишев класифікує перекладацькі трансформації за 

характером відхилення від міжмовних відповідностей та поділяє їх на: 

морфологічні, синтаксичні, стилістичні, семантичні, змішані. Я.Й. Рецкер, у 

свою чергу, виділяє лише два види трансформації: граматичні та лексичні. 

Л.С. Бархударов у своїй класифікації розрізняє перекладацькі трансформації 

за формальними ознаками: перестановка, додавання, заміна, опущення. При 

цьому вчений підкреслює, що такий поділ є значною мірою приблизним і 

умовним. Іншу класифікацію пропонує А.Д.Швейцер, який розглядає 

«трансформації на прагматичному, референціальному, стилістичному та 

компонентному рівні семантичної валентності»[5, с. 148]. Хотілося б 

детально розглянути найчастіше вживану класифікацію В.Н. Комісарова. 

Залежно від характеру перетворень В.Н. Комісаров виділяє лексичні, 

граматичні та лексико-граматичні (комплексні)трансформації[2, с. 19]. 

Під граматичною перекладацькою трансформацією розуміється зміна 

граматичних характеристик слова, словосполучення чи речення у перекладі. 

Розрізняють п’ять основних видів граматичних трансформацій: 

1)Перестановка – вид граматичних трансформацій, який зводиться до 

зміни лінійного розташування елементів висловлювання, найчастіше – членів 

речення: Brakes must be applied to stop a car. Щоб зупинити автомобіль, 

необхідно застосувати гальма; 

2)Додавання – граматична трансформація, при якій у перекладеному 

тексті з’являються нові лексичні елементи, які експліцитно розкривають те, 

що в оригіналі виражено граматично: There are many different applications of 

this material. Цей матеріал застосовується у багатьох різних галузях; 

3)Опущення – вид граматичних трансформацій, протилежний 

додаванню. Мова йде про опущення в перекладі надлишкових мовних 

одиниць: I washed myself. Я вмився; 

4)Заміна – це граматична трансформація, коли слово замінюється 

словосполученням,словосполучення – реченням, кілька речень – одним 

складним реченням та навпаки: I am an early riser. Я рано встаю. І shall 

discuss those points in greater detail. Я розгляну ці положення докладніше; 

5)Комплексна граматична трансформація об’єднує дві або більше прості 

граматичні трансформації, наприклад, коли при перекладі одночасно 

здійснюються перестановка та додавання: The motor was found to stop within 2 

seconds. Виявилося, що електромотор зупиняється протягом двох секунд. 
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Лексичні трансформації – це різного роду заміна лексичних одиниць 

мови-оригіналу лексичними одиницями мови-перекладу, які не є їх 

словниковими еквівалентами. Вони можуть ґрунтуватися стилістичними 

вимогами, так і відсутністю еквівалента у мові перекладу. Такі перекладацькі 

трансформації вимагають особливу увагу під час редагування. Розглянемо 

окремі види лексичних трансформацій: 

1) Конкретизація значення – це лексична трансформація, у якої слово 

широкої семантики в оригіналі замінюється словом вузької семантики: It is 

argued here that none of the criticis missuccessful. Тут робиться спроба 

довести, що жодне з зазначених критичних зауважень не є обґрунтованим; 

2) Генералізація – зводиться до заміни одиниці мови-оригіналу, яка має 

більш вузьке значення, лексичною одиницею мови-перекладу з широким 

значенням: The first factories were driven by water. Перші фабрики працювали 

на воді; 

3) Трансформація додавання слова полягає у введенні в переклад 

лексичних елементів, відсутніх у оригіналі, з метою правильної передачі 

змісту речення:Non-members of organization are invited to the conference as 

observers. Країни, що не є членами організації, запрошуються для участі у 

конференції як спостерігачі; 

4) Вилучення слова полягає в усуненні у тексті перекладу таких 

лексичних елементів, які згідно з нормами мови перекладу є частинами 

імпліцитного змісту тексту: The proposal was rejected and repudiated. Цю 

пропозицію було відкинуто; 

5) Заміна слова однієї частини мови словом іншої частини мови: 

Mechanical engineers also design machine components. Інженери-механіки 

також проектують і розробляють деталі машин. 

Оскільки граматика тісно пов'язана з лексикою, використовуються 

лексико-граматичні перекладацькі трансформації, які називаються 

змішаними. Вони складаються з розглянутих вище граматичних 

трансформацій та різного роду лексичних трансформацій. Наприклад,у 

наступному перекладі застосовані граматичні трансформації заміни герундію 

іменником і форми однини іменника research формою множинного 

«дослідження» та лексичні трансформації контекстуальної заміни 

прислівника heavily на «широко», прийменника in на прийменник «за» та 

займенника І на займенник «ми»: Inidentifying the se features Ire lied heavily on 

previous research. При визначенні цих ознак ми широко використовували 

попередні дослідження[3, с.122]. 

Широке використання перекладацьких трансформацій обумовлено 

прагненням перекладачів максимально зберегти текст оригіналу. Саме тому 

дослівний переклад, як правило, не може вважатися прагматично 

еквівалентним. Оскільки прагматика художніх текстів включає емоційні, 

експресивні та оціночні аспекти, для створення адекватного перекладу 

перекладач, насамперед, прагне відтворити ці складові значення, а не 

вербальну форму.  
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ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Вивчення неологізмів і причин їх виникнення є важливим і актуальним, 

оскільки неологізми є яскравим відображенням процесів, що відбуваються в 

сучасному суспільстві. 

Як засіб спілкування будь-яка мова, перебуваючи у тісному зв'язку з 

історією та культурою народу, постійно зазнає змін. Такі зміни закономірні і, 

насамперед, відображаються у лексичному складі мови. Такі процеси як 

глобалізація, діджиталізація, інформатизація дали величезний поштовх для 

появи нових слів. Наявність великої кількості неологізмів демонструє 

властиві англійській мові гнучкість та пристосованість. В даний час 

англійська мова залишається мовою міжнародного спілкування, що 

зумовлює її інтенсивний розвиток. 

Неологізм – це нове слово, яке з'явилося у мові і завдяки частому 

використанню претендує на укорінення у мові,таким чином, одним з 

найважливіших ознак неологізмів слід визнати їх прийняття та закріплення у 

загальному вживанні, тобто входження в лексичну систему мови, у розряд 

загальновживаної лексики. «Одним із пріоритетних і концептуально 

важливих принципів, які слід враховувати, при дослідженні особливостей 

неологізмів у мові буде їхня прив'язка до особливостей «ментальної моделі, 

що існує у людини» [3]. Ми припускаємо, що поява неологізмів зумовлена 

потребами прагматичного характеру. 

https://thelib.info/iskusstvo/609514-zastosuvannya-metodu-transformacij-u-perekladi/
https://thelib.info/iskusstvo/609514-zastosuvannya-metodu-transformacij-u-perekladi/
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Сучасний світ не стоїть на місці, все в ньому змінюється та 

розвивається. Розвиток суспільства відбивається у численних лексичних 

одиницях, що визначають суспільні відносини та зміни, які неминуче тягнуть 

за собою лексичні інновації та перетворення у мові. Нові предмети та реалії з 

різних сфер сучасного життя, насамперед, із сфери інформаційних технологій 

та практик повсякденності, знаходять безпосереднє відображення у мовах 

усіх країн. 

Неологізм – це слово чи мовний зворот, створені для позначення нового 

предмета чи висловлювання нового поняття. Свіжість і незвичайність такого 

слова, словосполучення або мовного звороту ясно відчувається носіями даної 

мови, але представляється складністю вживання та перекладу не носіями 

мови. Сьогодні існує кілька принципів утворення неологізмів в англійській 

мові. 

1. Нове слово утворюється для назви нових реалій за стандартними 

моделями словотвору з морфем, що існують у мові. 

2. Слово, що вже давно існує в мові, може набути нового значення на 

основі подібності новоявленого явища з явищем вже відомим. 

3. Слово запозичується з іншої мови разом із значенням або окремо для 

позначення іншого явища у цьому суспільстві [2]. 

Афіксальні неологізми становлять понад 1/5 нових слів. Вони 

утворюються у межах звичайного словотвору. При цьому багато, вже існуючі 

суфікси, набувають нових значень. Наприклад: -able: googlable (те, що можна 

знайти у пошукових системах); microwaveable (придатний для приготування 

в мікрохвильовій печі); -holic: bookoholic (людина, одержима книгами); 

coffeholic (людина, одержима кавою); clotheseholic (одержимий одягом); 

shopaholic (шопоголік); - ian: facebookian (користувач соціальної мережі 

Facebook); - ic: villagistic (що відноситься до села); - ism: sexism (сексизм, 

дискримінація за статевою ознакою); masculinism (пропаганда домінуючої 

ролі чоловіка у суспільстві); - ization: dollarization (доларизація); 

Globalization (глобалізація); - land: adland (рекламна справа); - ology: 

peopleology (наука, що вивчає людей); - ous: rainbowlicous (райдужний, 

яскравий, барвистий)[4]. 

Префікси також беруть активну участь у словотворі. До 

найпоширеніших можна віднести: cyber-: cybercafe (інтернет-кафе); 

cybercrime (інтернет-злочин); de-: to deconflict (запобігти конфлікту); to 

defriend (видалити будь-кого зі списку друзів у соціальних мережах); dis-: to 

disclude (виключати); dispatriotism (відсутність патріотизму); mis-: to mistext 

(надіслати повідомлення помилково іншій людині); non-: nonversation 

(безглузда розмова); pre-: pre-heritance (фінансова підтримка батьків своїм 

дітям як альтернатива спадку після їх смерті)[4]. 

Однією з переваг блогу Cambridge Dictionary [5] є його доступність, 

завдяки якій з'явилася можливість ознайомитися з новими лексичними 

одиницями та проголосувати за включення або не включення того чи іншого 

неологізму в сам словник або зайняти нейтральну, очікувальну позицію. 
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Якщо «за» проголосувало більше людей, то слово трохи пізніше можна 

знайти в електронному словнику.  

За період від 07.02.2022 року до 14.02.2022 у блозі Cambridge Dictionary 

було запропоновано 6 неологізмів та проголосували за їх включення у 

словник, а саме: 

1. Flockdown (noun) – період часу, протягом якого птахи-невільники, 

особливо курчата, повинні перебувати в приміщеннях, щоб зупинити 

поширення пташиного грипу. 

2. Shellfish hotel (noun) – місце, де молюски, які продаватимуться для 

споживання в їжу, утримуються в умовах, максимально наближених до 

природного середовища їхнього звичайного проживання. 

3. Digi-dog (noun) – навчена поліцією собака, що використовує свій нюх 

для пошуку цифрових пристроїв, які використовувалися злочинцями. 

4. Smongtower (noun) – висока вузька споруда, яка використовує 

вентилятори та фільтри для очищення повітря в районі, де дуже 

забруднене повітря. 

5. Cyan shopper (noun) – хтось, хто намагається купувати лише екологічно 

чисті продукти. 

6. Greenflation (noun) – підвищення цін у результаті переходу до зеленої 

економіки 

Епідемія коронавірусу привнесла в сучасні реалії нові слова, які ще 

недавно були б безглуздими. Поява неологізмів під час епідемії COVID – 19 

стала одним із явних показників «породження нової лексики масовою 

свідомістю, яка прагне подолати катастрофічні наслідки пандемії шляхом 

їхньої категоризації та осмислення» [1], а також швидкого реагування мови 

на соціальні зміни та поточні реалії: 

1. Covidiot– хтось, хто ігнорує попередження щодо громадського здоров'я 

чи безпеки, злиття (COVID-19 + idiot); 

2. Covidol– хтось, хто є ідеальним громадянином, практикуючи соціальне 

дистанціювання під час епідемії, злиття (COVID-19 + idol); 

3. Doomscrolling– довготривале прокручування стрічки в соціальних 

мережах у пошуках останніх неприємних новин про останню 

катастрофу, словоскладання (doom + scrolling); 

4. Covidivorce– розлучення внаслідок домашнього «арешту covid», коли 

сторони розуміють, що найкраще розійтися, злиття (COVID-19 + 

divorce); 

5. Infodemic– поширення невірної інформації, особливо у Інтернеті, злиття 

(information + epidemic). 

На закінчення можна констатувати той факт, що в останні роки 

вивчення неологізмів обумовлено зміною суспільно-політичних умов, 

державного та економічного устрою країн, культурним зближенням різних 

країн та науково-технічного прогресу. Всі ці процеси продовжують свій 

розвиток у суспільстві, тому лексика англійської буде змінюватися і надалі. 

Неологізми є важливою особливістю мови, що сприяє її розвитку, 
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унікальності. Їх дослідження приваблює лінгвістів та перекладачів, 

початківців та професіоналів. 
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ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО 

КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ 

Інтенсивний розвиток комп’ютерної галузі, комп’ютеризація практично 

всіх сфер науки, техніки, промисловості, а також стрімкий процес 

проникнення комп’ютерів у сферу повсякденного життя сучасної людини 

призвели до настільки ж стрімкого розвитку відповідної термінології. Знання 

технічних термінів комп’ютерної лексики іноземною мовою стало однією з 

основних вимог роботодавців. На відміну від простого користувача, фахівець 

у сфері інформаційних технологій працює з текстами, написаними іноземною 

мовою і без спеціальних знань розібратися в комп’ютерній термінології 

досить складно. Комп’ютерний сленг вживається не тільки при спілкуванні 

на теми, пов’язані з комп’ютером і програмним забезпеченням, він є 

характерною особливістю всіх жанрових різновидів електронної комунікації. 

Тому виникає необхідність розібратися в комп’ютерному сленгу, щоб бути 

компетентним у цій сфері й не заплутатися у величезній кількості інформації, 

представленій у всесвітній павутині. 

 Серед комп'ютерного сленгу можна виділити значну кількість підвидів, 

спираючись на всю різноманітність Інтернет-користувачів. Вони варіюються 

за віком, за соціальними групами та часто не мають нічого спільного.  

У даній роботі розглядається класифікація лексичних трансформацій 

Л.С. Бархударова [2, с. 210]:  

1. Конкретизація. Конкретизація – заміна слова або цілого 

словосполучення з більш широким значенням на слово або словосполучення 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21100
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21100
https://dictionaryblog.cambridge.org/tag/neologisms/
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з більш вузьким значенням. Типовим прикладом прийому конкретизації є 

заміна при перекладі дієслів to say та to tell, які можуть інтерпретуватися на 

українську мову не тільки як «говорити» і «розповідати», а й як повторити, 

заперечити, помітити, відзначити, стверджувати, повідомляти, 

висловлюватися, запитати і т.д.  

2. Генералізація. Генералізація – це заміна одиниці вихідної мови, що 

має більш вузьке значення, одиницею мови, що має більш широке значення 

[2, с. 216]. Наприклад: central processing unit або CPU – центральний 

процесор (або центральний процесорний пристрій);“Early computers had a 

central processing unit and remote terminals” (The Pennsylvania State University. 

Open Resource Publishing, 22.11.2020) – Перші комп’ютери мали 

центральний процесор і дистанційні термінали. 

 3. Заміна наслідку причиною і навпаки. У процесі перекладу нерідко 

мають місце лексичні заміни, засновані на причинно-наслідкових зв'язках 

між 38 поняттями. Так, слово або словосполучення вихідної мови може 

замінюватися при перекладі словом або словосполученням мови перекладу, 

яке позначає причину дії або стану [2, с. 217]. Наприклад: bus – комп'ютерна 

шина;“In computer architecture, a busis a communication system that transfers 

data between components inside a computer, or between computers” (Wikipedia, 

20.11.2020)– В комп'ютерній архітектурі шина – це система зв'язку, яка 

передає дані між компонентами всередині комп'ютера або між 

комп'ютерами. 

 4. Компенсація. Одним із способів досягнення еквівалентності при 

перекладі є прийом компенсації. Цей прийом використовується в тих 

випадках, коли деякі елементи тексту вихідної мови не мають еквівалентів в 

мові перекладу і не можуть бути передані його засобами [2, с. 217]. 

Наприклад: сasual – казуал (людина, яка серйозно і постійно не займається 

якоюсь справою і глибоко не захоплюється, але час від часу проявляє до неї 

інтерес);  

5. Антонімічний переклад. Сутність цього прийому полягає в 

лексикограматичній заміни, тобто в трансформації конструкції в негативну 

чи навпаки [2, с. 212]. Наприклад: “She is not unworthy of your attention” 

(Collins English Dictionary, 20.11.2020) – Вона заслуговує твоєї уваги. 

 6. Описовий переклад. Вдаватися до прийому описового перекладу 

доводиться, коли в українській мові відсутня будь-яка варіантна 

відповідність англійському слову. Описовий переклад полягає в передачі 

значень англійського слова за допомогою більш поширеного пояснення [1, с. 

210]. Наприклад: doomer– шанувальник комп’ютерної гри Doom.  

7. Опущення. Опущення – спосіб перекладу, при якому деякі слова 

видаляються з тексту. Ними можуть бути артиклі, присвійні займенники або 

деякі лексеми [1, с. 212]. Наприклад: Cachere placement policies – алгоритми 

кешування. “In computing, cache algorithms (also frequently called cachere 

placement algorithms or cachere placement policies) are optimizing instructions-or 

algorithms that a computer program or a hardware-maintained structure can follow 
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in order to 39 manage a cache of in formation stored on the computer”. (Microsoft 

Academic, 23.11.2020) – В обчислювальній техніці алгоритми кешування 

(також часто звані алгоритмами заміни кеша або правилами заміни кеша) 

оптимізують інструкції або алгоритми, яким може слідувати комп'ютерна 

програма або підтримувана апаратним забезпеченням структура для 

управління кеш пам'яттю інформації, що зберігається на комп'ютері.  

8. Додавання. Додавання є протилежним прийому опущення і є 

розширенням оригіналу, пов'язане з необхідністю доповнити його зміст [25, 

с. 71]. Наприклад: network– обчислювальна мережа. Byrank, computer 

networks can be divided into local are a net works with in the enterprise, 

organization and globalor WAN networks of subscribers that connect countries and 

continents. (Geeks For Geeks, 23.11.2020) – За рангом обчислювальні мережі 

можна поділити на локальні LAN-мережі в межах підприємства, організації 

та глобальні або WAN-мережі абонентів, які з’єднують країни, континенти.  

9. Евфемістичний переклад. Евфемістичний переклад – це заміна 

нецензурних слів мови оригіналу на слова з менш сильною експресією в мові 

перекладу. Цим прийомом користуються, коли в тексті оригіналу 

зустрічаються грубі слова і нецензурна лексика. Використання таких слів є 

частим випадком серед Інтернет-користувачів [1, c. 214]. Наприклад: noob – 

нуб (чайник, новачок в будь-якій грі). Once a noob, always a noob (Reddit, 

23.11.2020) – Якщо «чайник», то це назавжди.  

Характерною рисою комп'ютерного сленгу є широке використання в 

листуванні смайлів, призначених для позначення тих чи інших емоцій (як 

позитивних, так і негативних), жартів та іронії. Оскільки Інтернет-

комунікація, як і будь-який інший вид невербального спілкування, має ряд 

труднощів з передачею емоційного стану суб'єкта спілкування, виникла 

необхідність в будь-яких символьних позначеннях емоцій. Смайли ж 

дозволяють висловити весь широкий діапазон емоцій людини, яка  надіслала 

повідомлення. При перекладі подібних повідомлень смайли слід залишати 

незмінними. Наприклад:  

1. >, < – роздратування;  

2. >. < – розчарування, злість;  

3. : С – смуток, печаль, туга. 

 Також слід зазначити що в українській мові сленгізми можуть 

утворюватися незалежно від англійської мови, і при перекладі потрібно лише 

використовувати вже існуючий еквівалент: TLTR (Too Long To Read) – 

забагато літер. Також, в українській мові  деякі слова є характерними лише 

для носіїв певної групи, а в англійській мові забарвлення не мають. 

Наприклад: Комп. – computer; хакнути, ломанути – to hack. Досить цікавим 

явищем в сучасній англійській мові є використання серед молоді сучасного 

Інтернет-сленгу не тільки в усній, а й у письмовій.  

З цього випливає висновок, що Інтернет породив цікавий феномен – 

письмову розмовну мову. Прикладами є: B4 – Before – перед, до, раніше; 

Sum1 – Someone – хто-небудь; AFAIK - AsFarAs I Know – настільки, наскільки 



87 
 

я знаю; AFAIK, it has nothing to do with Internet Explorer – наскільки я знаю, це 

не має ніякого відношення до Internet Explorer.  

Абревіація є досить поширеним явищем в англійській мові особливо 

серед користувачів персональних комп’ютерів. При перекладі на українську 

мову абревіатури можуть бути перекладені різними частинами мови або 

цілими словосполученнями, наприклад: IC – I See – зрозуміло (іменник); 

WBU – What about you – Ти як? (дієслово); ASAP – As soon as possible – 

якомога швидше – (словосполучення).  

 Отже, прийоми перекладу літературної мови характерні для перекладу 

англомовного сленгу в цілому і комп'ютерної мови. Переклад сленгових 

одиниць відбувається двома шляхами: прямим і непрямим. У більшості 

випадків перекладачі звертаються до непрямого перекладу (перекладацьких 

трансформацій): конкретизація, компенсація, генералізація, заміна наслідку 

причиною, описовий переклад, антонімічний переклад, метод опущення, 

додавання та евфемістичний переклад. 
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ПРОБЛЕМА 

Переклад назви фільму (далі фільмоніму) є визначальним у побудові 

композиції твору, він має велике значення для його сприймання, адаптації та 

нарешті функціонуванні в культурі. Найголовніші особливості фільмонімів – 

їх лаконічна експресивно забарвлена форма і досить чітка знакова природа. 

Зазвичай виділяють п’ять основних функцій фільмонімів: номінативну, 

рекламну, інформативну, прагматичну і прогностичну функції. Детальний 

аналіз проблеми дослідження дозволив визначити особливості основних 

функцій фільмонімів, зокрема:  

1. Номінативна функція фільмоніма розглядається як первісна, оскільки 

«назва фільму – це перший етап ознайомлення глядача з фільмом» [5, с. 147–

150]. 

2. Рекламна функція відповідає за формування певного сприйняття, 

привертаючи увагу глядачів і підсилюючи бажання перегляду фільму. 

3. Під інформативною функцією розуміється здатність назви передати 

основну інформацію щодо тематики, жанру, навіть змісту фільму. 
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4. Щодо прагматичної функції (функція впливу), то Т. Жеребило 

підкреслює: «Фільмонім формує ставлення глядача і викликає в нього, як 

правило, зацікавленість, здивування, захоплення, сум, розчарування та інші 

емоції» [2, с. 273]. Таким чином, прагматична функція являє собою 

конкретизоване використання мови для інтелектуального, емоційного або 

вольового впливу на потенційного глядача. 

5. Прогностична функція здійснюється шляхом жанрової і смислової 

адаптації, тобто додаванням певних асоціативних слів, які змогли б пов’язати 

фільмонім з жанром і сюжетом фільму. 

Переклад фільмонімів завжди супроводжується певними труднощами не 

лише лінгвістичного, але й технічного характеру, що впливає на ступінь 

еквівалентності і адекватності перекладу оригіналу, а також на його технічне 

втілення на екрані. Назва фільму дає першу інформацію, яку глядач отримує 

про стрічку. Вже судячи з заголовку глядач вирішує, чи ж варто переглядати 

ту стрічку чи ні. Своєрідна інтрига, смислове наповнення, таємниця криється 

саме в заголовку. Тож переклад назви кінофільму є надзвичайно важливим і є 

одним із нових проблем, які постають перед перекладачем [1]. 

Зіставний аналіз перекладу фільмонімів українською мовою дозволяє 

стверджувати, що перелік стратегії перекладу фільмонімів переважно не 

відрізняється від тих, що застосовуються при перекладі кінотексту. Усе ж 

найчастіше філологи-перекладачі послуговуються двома перекладацькими 

напрямами.     

Перша стратегія – це прямий або дослівний переклад, який 

використовується за браком безеквівалентної лексики і необхідності 

лексичних та граматичних трансформацій. 

Прямий дослівний переклад переважно застосовується за браком 

неперекладних інокультурних компонентів. Таких перекладів дуже багато і 

вони майже не викликають жодної суперечки у кінематографічній критиці: 

«Artist» (2011) [Артист], де егоцентрична кінозірка розвиває стосунки з 

молодою танцівницею, «Black Rose» (1988) [Чорна троянда], в якому демони 

гіпнотизують широку публіку, видаючи себе за рок-н-рольний гурт, «Dоuble 

Indemnity» (1944) [Подвійна страховка], про страхового представника, який 

дозволяє привабливій домогосподарці спокусити його на страхове 

шахрайство та вбивство, що викликає підозру у його колеги, страхового 

слідчого. 

Друга стратегія – це трансформація назви. Трансформацією назви 

перекладачі користуються в тих випадках, коли переклад оригіналу не 

здатний передати прагматичний сенс вихідного тексту і не виконує 

прогностичну функцію [4, с. 54].  

Трансформація назви буває часткова і повна. Оригінальна назва 

трансформується для залучення більшої аудиторії, локалізації назви і з інших 

причин. 

Розглянемо переклад фільмоніма «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» 

(Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019) [6], виконаний способом 
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синтаксичної трансформації (транспозиція і заміна одного називного речення 

двома). Цей переклад можна вважати нерелевантним і неадекватним. 

Невдалість адаптації, в першу чергу, проявляється в членуванні одного 

речення на два, що надає назві зайвий пафос і виглядає неприродньо поміж 

назв відомої кіносаги. Незадоволені перекладом фанати навіть 

запропонували перейменувати наступним чином і попередні частини саги, 

наприклад, «Зоряні війни: Сила. Пробудження» або «Зоряні війни. Джедай. 

Повернення». 

Водночас переклад фільмонімів може базуватися і на стратегії 

одомашнення. Так, наприклад, фантастичний трилер «Push» (2009), що 

буквально перекладається як «Товчок», в українському прокаті вийшов під 

назвою «П’ятий вимір». 

Отже, переклад назв художніх фільмів є важливим та відповідальним 

завданням філолога-перекладача, адже саме від адекватності та мистецтва 

перекладу фільмоніму певною мірою залежить подальший успіх кінострічки 

у прокаті. Задля того, щоб уникнути різноманітних конфліктів інтересів 

перекладач має бути професійно обізнаним: правильно та обґрунтовано 

використовувати ту чи іншу трансформацію під час перекладу, враховувати 

культурологічну специфіку глядацької аудиторії для знаходження перекладу 

фільмоніма, який відображатиме авторський задум вихідного кінопродукту 

та, у свою чергу, мотивуватиме глядачів до його перегляду.Саме такі 

причини лежать у основі вибору тієї чи іншої перекладацької стратегії 

впродовж перекладу фільмонімів. 
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Дискурс працевлаштування як комунікативна діяльність, що 

спрямована на пошук роботи або працівника, видається перспективним 

об'єктом дослідження. На користь цього твердження наведемо декілька 

факторів. По-перше, дискурс працевлаштування розглядають як 

універсальний тип дискурсу, що існує у всіх сучасних культурах та 

професійних сферах. Більше того, в глобалізаційних процесах він є точкою 

перетину культур, їх взаємовпливу та взаємопроникнення [1; 2]. По-друге, 

згаданий тип дискурсу має розвинену жанрову систему текстів (від 

оголошення про вакансію до трудового договору), що супроводжують кожну 

дискурсивну дію.  

Попри різножанровість та глибоку проникність дискурсу 

працевлаштування в різні сфери життя, визначення його лінгвістичного 

статусу і донині викликає суперечки. Пов’язано це із виокремленням 

ділового дискурсу, складником якого є працевлаштування. Вітчизняні 

лінгвісти діловий дискурс асоціюють із діловим спілкуванням та діловою 

мовою [1,офіційно-діловим стилем та офіційним діловим текстом. Водночас 

діловий дискурс розглядається як вид інституційного дискурсу, що ставить 

його в один поряд з іншими видами інституційно-професійного дискурсу, 

такими як політичний,  педагогічний, медичний та ін.  

Слід зазначити, що і в західній прикладній лінгвістиці поняття ділового 

дискурсу (business discourse) пройшло шлях від вивчення ділової мови до 

досліджень ділової комунікації. Іншими словами, розуміння мови ділового 

спілкування як ізольованого феномену змінилося поняттям ділового 

дискурсу, під яким мається на увазі текстуалізоване спілкування, яке 

будується комунікантами під час виконання щоденних обов'язків, вирішення 

ділових питань та досягнення поставлених цілей [3; 4]. 

Складність визначення ділового дискурсу полягає в існуванні 

декількох варіантів його трактування. Безумовно, у традиційному розумінні 

діловий дискурс (або бізнес дискурс) – це вид мовної та соціальної практики 

у сфері бізнесу, якою є будь-яка підприємницька діяльність, спрямована на 

отримання прибутку: комерція, фінанси, маркетинг і т.д. Діловий дискурс у 

цьому сенсі є видом професійного дискурсу, а його учасники - професіонали 

бізнесу, що вступають у комунікативну взаємодію, мета якої - отримання 

матеріального результату у вигляді прибутку. 

Водночас професійна комунікація часто здійснюється в інституційних 

рамках. Іншими словами, функціонування професійних дискурсів зазвичай 

відбувається в рамках соціальних інститутів: бізнесу, освіти, охорони 

здоров'я, науки. У цьому сенсі діловий дискурс є видом інституційного 

дискурсу. Проте будь-який вид інституційного та професійного дискурсу 
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певним чином організований і структурований, причому під організацією та 

структуруванням звичайно розуміють комунікативну взаємодію його 

учасників, що забезпечує повсякденне функціонування самого інституту. 

Таким чином, під діловим дискурсом можна розуміти комунікативну 

взаємодію у будь-якій сфері професійної діяльності. Виходячи з цього,ми 

визначаємо діловий дискурс як спосіб організації комунікативної взаємодії в 

інституційних рамках для досягнення конкретних цілей. 

Переходячи до дискурсу працевлаштування, зауважимо, що сьогоденна 

соціальна практика працевлаштування є універсальною: цілеспрямовані дії 

щодо пошуку роботи притаманні всім ділових культурам і мають регулярний 

стійкий характер. Хоча їх моделі варіюються від культури до культури, в 

межах  одного суспільства вони поділяються всіма його членами. На нашу 

думку, дискурс працевлаштування є загальнокультурною і універсальною 

системою, свого роду мета дискурсом, оскільки у ньому беруть участь 

представники будь-яких інших дискурсивних систем,незалежно від вікової, 

статевої, національної, професійної, корпоративної приналежності. Учасники 

дискурсу працевлаштування діють у межах інтеракційних моделей, що 

надаються дискурсивною ситуацією, а також відповідно до чітко визначених 

дискурсивних ролей. 

Усі комунікативні дії спрямовані на досягнення результату (отримання 

роботи – заповнення вакансії). Цілеспрямованість і результативність, 

властиві діловому дискурсу загалом, є також визначальними ознаками 

дискурсу працевлаштування. 

Моделювання дискурсу передбачає опис його типологічних, або 

системних ознак. У сучасній лінгвістиці прийнято виділяти такі групи ознак: 

1) соціокультурний контекст;2) дискурсивне співтовариство (учасники 

дискурсу та їх дискурсивні цілі); 3) інтеракційна структура дискурсу та її 

компоненти (послідовність дискурсивних подій та текстів). Перша група 

ознак («соціокультурний контекст») покликана представити дискурс 

працевлаштування в аспекті національних, історичних, економічних та 

ідеологічних особливостей культур. Друга група ознак («дискурсивне 

співтовариство») охоплює основних учасників дискурсу, їх статусні ролі та 

позиції, дискурсивні цілі. Основними учасниками дискурсу 

працевлаштування є роботодавці, які мають вакантні зобов'язання і 

кандидати або претенденти на вакантні посади. Третя група ознак 

спрямована на послідовність дискурсивних подій як найбільш загальний 

спосіб організації працевлаштування, прийнятий і закріплений у діловій 

комунікативній культурі. Під дискурсивною подією ми розуміємо фрагмент 

комунікації, який об'єднаний загальною метою, учасниками.  

Отже, дискурс працевлаштування як тип ділового дискурсу є складною 

системою соціальної та мовленнєвої взаємодії. Його моделювання та аналіз є 

актуальними завданнями сучасної лінгвістики та теорії дискурсу. 

Послідовний порівняльний аналіз текстів різних комунікативних культур 
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дозволить виявити національно-культурну специфіку дискурсу 

працевлаштування. 
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БАЗОВІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ 

В останні роки дослідники все більше зосереджуються на вивченні 

різних аспектів текстів, перекладених на інші мови. Основною ціллю 

перекладу як засобу забезпечення міжмовної комунікації є збереження 

інформаційної цілісності – відтворення як денотативної, так і конотативної 

семантики [2, 195]. Іншим аспектом якісного перекладу є збереження 

загального стилістичного спрямування тексту. І.Франко відзначив у 

передмові до перекладу Фауста В. Ґете: «Точність перекладеного тексту 

повинна полягати у правильному відтворенні первинних ідей і в дотриманні 

єдності змісту і форми оригіналу» [4]. 

У сучасному перекладознавстві представлені основні теорії перекладу, 

які можна розподілити на три основні групи. Їх умовно можна назвати 

трансформаційним підходом, денотативним підходом і комунікаційним 

підходом. 

Трансформаційний підхід. Трансформаційні теорії складаються з 

безлічі різновидів, які можуть мати різні назви, але всі вони мають одну 

спільну рису: процес перекладу розглядається як трансформація. Відповідно 

до трансформаційного підходу переклад розглядається як перетворення 

об'єктів і структур вихідної мови в об'єкти і структури мови перекладу[3]. 

Всередині групи теорій трансформаційного підходу існує поділ на 

перетворення і еквівалентність. 

Відповідно до цього підходу трансформація починається на 

синтаксичному рівні, коли відбувається певна зміна, тобто коли змінюється, 

скажімо, порядок слів під час перекладу. Заміни на інших рівнях 
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розглядаються як еквівалентності, наприклад, коли замінюються слова 

цільової мови словами вихідної мови. 

У трансформаційному підході можна розрізняти три рівні заміщення: 

морфологічні еквіваленти, лексичні еквіваленти та синтаксичні еквіваленти /  

перетворення в процесі перекладу:  

- на морфологічному рівні морфеми (як словотворчі, так і 

словозмінюючі) цільової мови замінюються морфемами вихідної мови;  

- на лексичному рівні слова і словосполучення цільової мови 

замінюються словами і словосполученнями вихідної мови ; 

- на синтаксичному рівні синтаксичні структури цільової мови 

замінюються синтаксичними структурами вихідної мови . 

Cинтаксичні перетворення при перекладі включають широкий спектр 

структурних змін у цільовому тексті, починаючи зі зміни порядку слів у 

реченні і закінчуючи поділом вихідного речення на два і більше цільових.  

 Таким чином, відповідно до трансформаційного підходу переклад являє 

собою набір багаторівневих замін тексту на одній мові текстом на іншому, 

регульованим певними правилами перетворення. Однак трансформаційний 

підхід неповний, коли вихідний текст відповідає одній неподільній концепції, 

яка перекладається перекладачем як текст іншою мовою. Наприклад, 

переклад майже будь-якого поетичного твору не може бути пояснений 

простою заміною слів і словосполучень мови перекладу словами і 

словосполученнями вихідної мови. 

Денотативний підхід. Відповідно до денотативного підходу процес 

перекладу не є простою заміною, а складається з наступних розумових 

операцій: 

 - перекладач читає (чує) повідомлення на мові джерела;  

 - перекладач знаходить денотат і концепцію, відповідні цьому 

повідомленню;  

 - перекладач формулює повідомлення на мові перекладу, відповідне 

вищевказаному денотату і концепції. 

Слід зазначити, що згідно цього підходу при перекладі акцентується 

аналогічність словоформам відповідних мов і понять, виведеними з цих 

форм, однак, на відміну від трансформаційного підходу, зв'язок між вихідним 

словом і цільовим словом швидше випадковий, ніж регулярний.  

Комунікаційний підхід. Комунікаційна теорія перекладу була 

запропонована О. Кейдом і заснована на поняттях комунікації і тезаурусу. 

Комунікація може бути визначена як акт відправки та отримання деякої 

інформації, яка називається повідомленням. Інформація, яка відправляється 

або приймається, може бути будь-якого роду (жести, слова тощо), але ми 

будемо обмежуватися дослідженням вербального спілкування, інформацією 

у формі письмового або усного тексту. 

Спілкуючись, ми повідомляємо іншим про те, що знаємо самі. Для того, 

щоб сформулювати повідомлення, використовується система 

взаємопов'язаних даних, яка називається тезаурусом. Розрізняються два види 
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тезаурусів у вербальній комунікації: мовний тезаурус і предметний тезаурус. 

Мовний тезаурус – це система наших знань про мову, яку використовуються 

для формулювання повідомлення, тоді як предметний тезаурус – це система 

наших знань про зміст повідомлення. Таким чином, для спілкування 

відправник повідомлення формулює уявний зміст свого повідомлення, 

використовуючи тематичний тезаурус, кодує його, використовуючи 

вербальні форми мовного тезаурусу, і передає його одержувачу 

повідомлення, який декодує повідомлення, використовуючи мовний 

тезаурус, і інтерпретує повідомлення, також використовуючи тематичний 

тезаурус. Так відбувається одномовне спілкування.  

Важливо розуміти, що тезауруси відправника повідомлення і 

одержувача можуть відрізнятися в більшій чи меншій мірі, і саме тому ми 

іноді не розуміємо один одного, навіть коли думаємо, що говоримо на одній і 

тій же мові. Таким чином, у звичайній комунікації є два учасники – 

відправник і одержувач, і кожен з них використовує два тезауруси (хоча вони 

використовують одну і ту ж мову, їх  бази знань можуть відрізнятися). 

У спеціальній двомовній комунікації (тобто перекладі) у нас є три дійові 

особи: відправник - перекладач - одержувач . У перекладача є три тезауруси, 

тобто два мовних тезауруси (вихідний і цільовий) і один тематичний 

тезаурус, оскільки інформація перекладається і вона повинна бути 

однаковою. Відправник і одержувач мають два тезауруси (вони повинні 

знати свою мову і предмет повідомлення). Як бачимо, комунікаційний підхід 

приділяє особливу увагу аспектам перекладу, пов'язаним з актом 

спілкування, в той час як процес перекладу залишається невизначеним. 

Недостатність лінгвістичної інформації може викликати непорозуміння.  

Відповідно до комунікаційного підходу, переклад –це повідомлення, що 

відправляється перекладачем конкретному користувачеві, і адекватність 

перекладу залежить від подібності їх вихідної інформації, а не тільки від 

лінгвістичної коректності [1, 344]. 

 Таким чином, опрацювавши та систематизувавши основні теорії 

перекладу, можна говорити про їх значущість для досягнення адекватності в 

перекладі, що пов’язане з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку 

проблему та здійснити необхідні перекладацькі трансформації за допомогою 

вибору релевантної теорії перекладу. 
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ЛЕКСЕМ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИМ КОМПОНЕНТОМ 

Лексико-семантична система мови традиційно залишається галуззю 

загальної лінгвістики, яка потребує регулярних та послідовних студій. 

Причина полягає насамперед у труднощах, які пов’язані з підрахуванням 

кількості одиниць цієї системи, у її максимальній відкритості та залежності 

від позамовної ситуації, а також лінгвокраїнознавчій навантаженості, що 

базується на кумулятивній функції мови. Мова на кожному лінгвальному 

рівні не лише відображає сучасну культуру, але, накопичуючи й зберігаючи 

досягнення пізнавальної діяльності людства, закріплює і відображає у своїх 

формах і одиницях попередній і сучасний стан культури. 

Ще в 70-х роках 20 століття творці теорії лексичного фону 

В. Г. Костомаров та Е. М. Верещагін поклали початок дискусії щодо того, 

до якої категорії людської психіки належить семантика слова. Проблема 

відношення слова та поняття є однією з тих проблем, які інколи 

називаються «прикордонними», тобто мають важливе значення для 

декількох суміжних наук: лінгвістики, психолінгвістики, психології, 

перекладознавства тощо. 

Основна точка зору мовознавства полягає в тому, що слово, окрім його 

багатьох контекстних значень, має ще й загальне значення, яке має слово 

поза контекстом. Тобто, для всієї системи контекстних значень слова 

характерна спільність, якою і забезпечується внутрішня семантична єдність 

всіх значень слова, його лексичне, граматичне значення, а також 

експресивно-емоційне, стилістичне та категоріально-логічне значення. 

Іншими словами, лексема має план вираження та план змісту. Слово 

співвідноситься з денотатом через загальний образ.  

Можна говорити про поняття як про інструмент класифікації явищ 

дійсності. Наприклад, волосся, яке росте на нижній частині обличчя, 

називається бородою, а не вусами, чубчиком чи бакенбардами. Лексичні 

значення(?) слів борода, вуса, чубчик, бакенбарди, як видно, споріднені, 

близькі один до одного. Такі поняття зіставляються не глобально, як цілісні, 

нечленовані категорії мислення, а лише певними своїми елементами, 

складниками власних лексичних значень. Отже, кожне поняття є складом 

елементів з якостями закритої структури. 

Елементарні поняття у складі загального для них поняття в логіці і в 

лінгвістиці називаються по-різному – ознаками (у складі поняття), 

семантичними компонентами, семантичними множинами, семантичними 

долями. Семантичні долі можуть належати до центру лексичного значення 

(те, що зберігається у всіх контекстах і не залежить від нього) та периферії. 

Семантичні долі є самостійнимий можуть входити в різні лексичні 

поняття. Наприклад, семантична доля «волосся» входить в лексичні поняття 
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слів борода, вуса, чубчик, бакенбарди, лисина тощо. Кількість семантичних 

долей, що повторюються, в складі двох різних понять може бути значною, 

але для розрізнення їх необхідна хоча б одна специфічна (яка присутня 

лише в одному понятті з пари) семантична доля. Отже, семантичні долі - 

явище об’єктивне, а не лише плід наукового, логічного аналізу. Носії мови 

здатні без будь-якої наукової підготовки виділяти семантичні долі зі складу 

лексичних понять. 

Якщо продовжити аналіз прикладів, то борода – це (за тлумаченням 

Словника української мови): «волосяне покриття» (перша семантична доля), 

«на нижній частині обличчя» (друга семантична доля). У тлумачному 

словнику англійської мови beard «борода» пояснюється як: hair growing 

«волосяне покриття» (перша семантична доля), on the chin and the lower 

cheeks «на підборідді і нижніх частинах щік» (друга семантична доля). 

Як бачимо, семантичні долі в двох мовах практично збігаються. Перед 

нами міжмовне лексичне поняття, і, якщо зіставити більшу кількість мов, то 

виявиться, що це міжмовне поняття без ускладнень передається багатьма 

мовами світу.  

Самостійність лексичного поняття, його відносна незалежність від 

лексеми проявляється в тому, що людина у процесі вивчення англійської 

мови не має створювати у власній свідомості нові денотати при засвоєнні 

слова beard, як і англійцю немає потреби витрачати зусилля, засвоюючи 

понятійний план слів борода. Ці лексичні поняття легко переносяться з 

однієї мови в іншу, тобто відриваються від тієї лексеми, з якою вони 

асоціювалися спочатку. Слова, лексичні поняття яких є міжмовними, у 

лінгвістиці й у лінгводидактиці зазвичай називаються еквівалентними. Вони 

легко перекладаються і не виникає непорозумінь під час їх пояснення. 

Еквівалентні слова протиставляються безеквівалентним, тобто таким, план 

змісту яких неможливо порівняти з будь-яким іншомовним лексичним 

поняттям. Безеквівалентні слова, як правило, не перекладаються на іншу 

мову. Такі слова або пояснюються, або запозичуються і передаються в мові-

реципієнті засобами запозичуваної мови. Виділяють ще частково 

еквівалентні слова. 

З факту відносної самостійності обох компонентів слова виходить, що 

засвоєння слова людиною включає в себе дію двох різних механізмів. Це 

відпрацювання звукової оболонки слова, артикулювання її, у результаті 

чого засвоюється лексема. Крім того, у процесі вивчення частково 

еквівалентних та безеквівалентних слів формується лексичне поняття, яке 

асоціюється з лексемою, лексичне поняття формується шляхом поступового 

накопичення семантичних долей.  
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Сьогодні поняття «концепт» широко застосовується у різних галузях 

лінгвокульторології. Цей термін з точки зору сучасної науки є інтегрованим, 

що зумовлює неоднорідність його тлумачення і структури. Концепт, 

відтворюючи специфічну мовну картину світу, інтерпретує вербалізацію 

певним етносом навколишнього світу на основі загальнолюдського та 

специфічно-національного досвіду. 

Лінгвокультурний концепт як частина загального поняття концепту, 

відрізняється від інших ментальних одиниць акцентуацією ціннісного 

елементу, через те що його центром завжди є певна цінність, оскільки 

концепт є так званим інструментом для дослідження культури, в основі якої, 

як звісно, і лежить саме ціннісний принцип. Лінгвокультурний концепт 

відображає одне з понять, яке своїм значним змістом узагальнює культурний 

досвід певного культурно-етнічного шару людей[1, с. 18]. 

Метою роботи є дослідження поняття лінгвокультурного поняття та 

аналіз його особливостей. 

Вивчення лінгвокультурних концептів привертає сьогодні увагу 

багатьох дослідників, оскільки воно дає можливість встановити способи 

мовного осмислення дійсності і виявити пріоритетні цінності в колективній 

та індивідуальній картинах світу. Питання лінгвокультурних концептів 

простежується у роботах багатьох лінгвістів, таких як З.Д. Попова,І.А. 

Стернін, В.І. Карасик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слишкін, В.А. Маслова, 

О.В. Воробйова та інші. 

Концепт у межах лінгвокультурного утворення постає як: культурний 

смисл (ген), етноконцепт, етнокультурний концепт; центр перетину світу 

культури та світу індивідуальних розумінь; ментальне утворення, марковане 

етнокультурною специфікою; структура, вербалізована у слові (її глибинний 

експресивний зміст, зумовлений національною культурою, апелює до вищих 

духовних цінностей); основна ланка культури в ментальному світі людини, 

ментальний акт культурного простору[2].  

Серед ознак лінгвокультурного концепту виділяють: здатність емоційно 

переживатися, бути предметом симпатій і антипатій та семіотичну щільність 

– представленість багатьма мовними синонімами, тематичних рядів і полів, 
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прислів’їв, приказок, фольклорних і літературних сюжетів, а також 

синонімізованих символів (витворів мистецтва, ритуалів, поведінкових 

стереотипів, предметів матеріальної культури) [3] . 

Так як типологія концептів знаходиться на стадії розробки, вченими 

запропоновано багато підходів. Розглянемо декілька з них. 

Отже, у лінгвістичному розумінні концепту виділимо основні підходи. 

По-перше, у широкому сенсі  концепт включає лексеми, значення, які 

складають зміст національної лінгвістичної свідомості. 

По-друге, в більш вузькому розумінні до концепту належать семантичні 

утворення, що відзначаються лінгвокультурною специфікою і в тій чи іншій 

мірі  характеризують носіїв певної етнокультури. 

По-третє, концепт включає лише семантичні утворення, список яких 

достатньо обмежений, проте вони є ключем до розуміння національного 

менталітету. 

У кожній мові є певний, історично та культурно визначений корпус 

номінантів того чи іншого концепту. Лексичні одиниці, що репрезентують 

концепт, відображають зміни, які відбуваються у певній лінгво культурі, та є 

віддзеркаленням відмінностей, які відрізняють одну лінгвокультуру від 

іншої. 

С. Г. Воркачов у семантичній структурі концепту виділяє два ряди 

семантичних ознак: 1) семи, спільні для усіх його мовних організацій, які 

утворюють його понятійну або прототипічну основу, та 2) семантичні ознаки, 

спільні принаймні для частини його реалізацій, які відзначені 

лінгвокультурною, етносемантичною специфікою та пов’язані з 

ментальністю носіїв мови або з менталітетом національної мовної 

особистості. 

Аналіз лексичної структури концепту полягає у виділенні його ядра 

(словникового значення тієї чи іншої лексеми) та периферії, яку, за 

В.  А.  Масловою, визначаємо як суб’єктивний досвід, різні прагматичні 

складові лексеми, конотації й асоціації. 

Отже, лінгвокультурний концепт – це ментальна одиниця, елемент 

свідомості, який відіграє роль посередника між культурою й мовою. Саме у 

свідомість надходить культурна інформація, де вона відповідає за вибір 

мовних засобів, що передають інформацію в конкретній комунікативній 

ситуації для реалізації певної комунікативної мети. 

Список використаних джерел: 

1. Бур’ян Г. Концепт як базова категорія лінгвокультурології. Наукові 

розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез 

наук. доп. Харків : ХНПУ, 2020. Вип. 1. С. 17–18. 

2. Гарбера І.В. Лінгвокультурний концепт Людина. EUROPEAN 

SCIENTIFIC PLATFORM, 2020.URL: https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-

1.01 

https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-1.01
https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-1.01


99 
 

3. ПетрушоваЛ. Поняття лінгвокультурного концепту. Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2020.С.65-66. 

 

 

Вікторія Лавренчук, 1 курс, група Ф-11в(м) 

Науковий керівник: Світлана Гладьо, канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ НЕВИДИМОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ ПРАКТИЧНІ 
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У сучасних умовах розвитку суспільства та літератури, першочергова 

проблема художнього перекладу є забезпечення адекватності та 

еквівалентності у передачі семантико-структурної подібності текстів 

оригіналу та перекладу. У літературних текстах, що містять велику кількість 

художніх засобів, які ускладнюють процес перекладу через багато факторів, 

майже завжди використовуються трансформації, у тому числі лексичні, 

граматичні та лексико-семантичні, за допомогою яких забезпечується 

«невидимість перекладача». 

Вперше це поняття (невидимість перекладача) вжив  Л. Венуті, який 

вважається однією з найвідоміших фігур сучасного перекладознавства і 

нерідко займає позиції, які суттєво відрізняються від існуючих традиційних 

поглядів перекладачів - теоретиків. Науковець стверджує, що текст 

перекладу, чи то проза, чи то поезія, сприймається читачами лише в тому 

випадку, якщо він «легко» читається. Втім,  чим легше читається переклад, 

тим більш «невидимим» стає перекладач, і водночас більш «видимим» стає 

автор оригіналу. Виділяючи поняття «видимості» та «невидимості» 

перекладача, Л.Венуті визначає два протилежні методи перекладу: 

форенізацію та доместикацію, які беруть початок ще з часів Цицерона та 

Ієроніма[4].  

З урахуванням поняття «невидимість перекладача» В.Ф. Перетокіна 

виокремлює наступні стратегії перекладу: «адаптування до рідної мови та 

культури» (domestication), та «привнесення елементів чужої мови та 

культури» (foreignisation)[1]. Таким чином, умовна одиниця виміру 

адекватності перекладу «легкість сприйняття» вважається основною 

особливістю доместикації, яка створює ефект «прозорості», ілюзію того, що 

це не переклад, а оригінальний текст. Завдяки ефекту прозорості український 

переклад роману-антиутопії М. Етвуд «Оповідь служниці» сприймається як 

автентичний.  

Слід зазначити, що завдяки своєму стилю, активній громадянській 

позиції та актуальності творів Маргарет Етвуд є досить відомою канадською 

письменницею,. Через зображення матріархарного стану, який побудований 

на взаємній ненависті жінок одна до одної М. Етвуд критикує деякі тенденції 

другої хвилі фемінізму, що в цілому характерно для творчості 

письменниці[3]. Роман «Оповідь служниці вважають антиутопією, адже, як  і  
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в  більшості творів цього жанру,  розповідь ведеться від першої особи, від 

особи героя, який всіма силами  намагається  чинити опір встановленому 

порядку. Роль такого героя  виконує  одна  зі  Служниць, Фредова (“Offred”).  

Переклад роману виконаний з дотриманням всіх стильових засобів, 

що створюють враження оригінального тексту, проте під час дослідження 

виявлені порушення ритміки оригіналу. Для вихідного тексту характерна 

певна фрагментованість, що реалізовується за рахунок неповних речень, 

деякої зміни усталеного порядку слів тощо. У такий спосіб вихідне 

повідомлення звучить як луна, як  уривчасті  думки  тієї,  хто намагається із 

цих уламків зібрати власні думки, свідомість людини[2].  

Завдяки  наявності в  англійській  та  українській  мовах  активного та 

пасивного станів вихідне та цільове повідомлення  є  досить  близькими  з  

точки зору відтворення стилістичної фігури повтору, що створює ефект гри 

слів: “they are to keep us from seeing, but also from being seen”  –  «вони  

заважають  нам  не  лише бачити, а й бути побаченими». 

Перекладачі твору зверталися до різних видів перекладу, наприклад, в 

уривку«My heart fell: already I knewthat the outwardly placid life Becka and I 

had been leading atArdua Hall for the past nineyears was at an end. У мене 

защеміло серце: я вже знала, що те на позір мирне життя, яке ми з Бекою 

вели в Ардуа-холі останні дев’ять років, добігло кінця» перекладач 

використовує описовий переклад, що є більш доцільним для адекватної 

передачі змісту. 

Проте найчастіше перекладачка вдавалася до окремих перекладацьких 

трансформацій, наприклад, такого як смисловий розвиток «Time washed over 

me, washed me away. I am only a shadow now Час покотився по мені хвилею, 

змив мене. Тепер я просто тінь». 

Отже, можна стверджувати, що у цілому використання 

перекладацьких трансформацій для створення ефекту невидимості 

перекладача було виправданим, оскільки мова перекладу (українська) дає 

безліч можливостей для використання певних (в тому числі еліптичних) 

конструкцій,  за рахунок яких не втрачається естетичний вплив вихідного 

тексту, а передача основного авторського задуму стає пріоритетним 

напрямком. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИТОРИЧНОГО ПИТАННЯ  В НАУКОВОМУ 

ДИСКУРСІ 

Постановка проблеми. У центрі уваги постає вивчення і дослідження 

риторичного питання як продуктивний прийом діалогізації монологічної 

мови, що виражає емоційний стан, почуття та реакцію в мовленнєвому 

дискурсі.  Прийнято вважати, що риторичне питання – це запитання, яке 

охарактеризовано тим, що відповідь сформована в собі самому. Відповідно 

риторичне питання не завбачує чіткої відповіді або “так” або “ні”, яке 

свідчить про те, що відповідь вже є загальновідомою для всіх співучасників 

дискурсу.  

Мета дослідження полягає у встановленні особливостей 

функціонування та призначенні риторичних питань в науковому дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. Не можна не зважати на те, що 

науковий дискурс утворюється вченими та науковцями, і здебільшого його 

учасники переважно виступають як фахівці, спеціалісти з належним рівнем 

підготовки, сумісним з автором статусом. Одним з головних завдань 

наукового дискурсу є підтвердження деяких гіпотез, положень, 

аргументувань з метою окреслити, визначити й обґрунтувати явища природи 

і суспільного життя, розширити знання та кругозір, чітко представити 

результати досліджень. 

Більш того, основні цінності наукового дискурсу постають в ключових 

концептах, таких як: істина, знання, дослідження. Втім, такі формули 

поєднують та пов’язують усіх представників наукового стилю. Це пов’язано 

з прагненням досягти максимальної точності та визначеності в науковому 

дискурсі. Проте інколи це, призводить до надмірної термінологізації та 

різних типів ускладненості в тексті. Також тематика наукового дискурсу 

охоплює чималу кількість питань та проблем, що класифікуються на 

проблеми гуманітарних та природничих наук.  

Далі з’ясуємо: чи є риторичне питання важливим показником в 

спілкуванні? Як риторичне питання впливає на дискусію між науковцями?  

У теперішніх зарубіжних наукових доробках застосовується декілька 

термінів та визначень риторичного питання, що свідчить про 

різнотлумачення цього лінгвістичного явища. Так, І. В. Арнольд зауважує, 
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що риторичне питання не передбачає відповіді й уживається не для того, щоб 

спонукати слухача повідомити дещо невідоме мовцю. До того ж авторка 

переконливо доводить, що основною функцією риторичного питання є те, що 

саме риторичні питання спроможні привернути увагу, підсилити враження, 

підвищити емоційний тон, додати піднесеності висловленню. Тим більше, що 

це питання не потребує відповіді, але залучає читача/слухача до роздумів чи 

переживань, активізуючи його до формулювання певного висновку  [1, с. 

167]. 

Можна з упевненістю сказати, що риторичне питання є досить 

яскравою, експресивною структурою з просторним діапазоном виражальних 

можливостей та елементів. Насправді, використання риторичного питання у 

різних стилях мовлення дає змогу емоційно виділити повідомлення та 

інформацію, започаткувати та сформувати непорушний зв’язок між 

співрозмовниками (автором/адресантом і читачем/адресатом). 

Вірогідно, що більшість лінгвістів відносять до риторичних питань всі 

питальні речення, тим самим відображають почуття та емоції у висловленні. 

Тобто Ці факти переконують, що одними з центральних ознак риторичності є 

емоційна насиченість і відсутність необхідності у переконливій 

інформаційній відповіді. За семантичною та синтаксичною структурою в 

англійській мові риторичні питання  поділяються на загальні, спеціальні, 

питальні, альтернативні й розділові [5,  p. 213 – 215].  

Треба звернути увагу на те, що загальні риторичні питання – це 

питання, які вимагають від співрозмовника підтвердження або заперечення 

висловлених в питанні слів (“yes” або “no”) [4]. 

Have you a few minutes now? 

Can you really understand my feelings?   

Спеціальне питання – використовується для одержання додаткової 

інформації, з'ясування певного факту або обставини. Але не можна дати 

відповідь тільки «так» або «ні». 

How do you say it in English?  

Who told you such a joke?  

Альтернативне питання – питання, яке дає можливість вибору між 

декількома варіантами. 

Where is the north, to the right or straight?  

Питальне - його ми задаємо, коли хочемо дізнатися хто виконує дію [4]. 

Who reads books? 

Who invites guests for the party? 

Розділове питання - це перезапит, уточнення інформації. Це звичайні 

пропозиції, але зі спеціальним "хвостиком". 

You don't speak French, do you?  

You are a booklover, aren’t you? 

Висновки. Відтак, можна впевнено стверджувати, що науковий дискурс, 

задовольняється трьом основним вимогам: його тематикою має бути 

вивчення навколишнього світу, статус його учасників має бути рівним, а 
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спосіб реалізації повинен бути творчий діалог. До того ж, риторичне питання 

відіграє важливу роль у науковому дискурсі. Так як використовується з 

метою привернення уваги до ситуації, емоційного підкреслення думки, 

виражає напруження почуттів, спонукають до роздумів, відображають 

авторське ставлення. Схожа характеризація риторичних питань пов’язується 

з тим, що риторичне питання задається не з метою отримання інформації, а 

для того, щоб повідомити адресатові думку автора, вплинути на його 

емоційний стан.  
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«451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» 

21 століття – вік бурхливого розвитку науки, техніки та високих 

технологій. Ми вражені різноманітними інноваціями, які підтверджують 

достовірність прогнозів попередніх століть. Дослідження технічного процесу 

провадиться не лише в роботах професійних науковців – політологів, 

філософів, соціологів, психологів – але й у художніх творах.  

Процес трансформації суспільства під впливом техніки найяскравіше 

подано у творчості наукового фантаста Рея Дугласа Бредбері. Його наукова 

фантастика своєрідна, адже вона не концентрується на перевагах досягнень 

науки і техніки як таких. Сам науково-технічний прогрес виступає у Бредбері 

складовою частиною «цивілізації споживання», і для автора головне – його 

морально-психологічні наслідки[4]. Відповідно, проза Бредбері – 

психологічна проза основана на фантастиці. Вона є різноплановою, 

поєднуючи глибоку символіку та філософські роздуми про сенс існування 

людини та про роль людства взагалі. І саме протиставлення, бінарна опозиція 
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ЛЮДИНА-ТЕХНІКА займає одну з ключових ролей у науково-фантастичній 

прозі письменника, що зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Вибір лексичних засобів відображення бінарної опозиції ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА зумовлено тим, що системний характер лексики проявляється, у 

першу чергу, в зовнішньому аспекті, що відбиває зв’язки між словами мови. 

«Системність лексики в зовнішньому аспекті системи реалізується в різного 

роду лексичних об’єднаннях на основі парадигматичних відносин [6, с.16] – 

синонімічних, антонімічних, лексико-семантичних груп слів і лексико-

тематичних полів [1, с.7], що і визначають високий потенціал лексичної 

системи мови до вербалізації бінарної опозиції. 

Початківцем дослідження даної проблематики вважається 

М.С. Трубецький [8], який побудував фонологічну методологію, після чого 

система бінарних диференційних ознак використовується практично у всіх 

сферах структурних гуманітарних досліджень [5, с. 48]. Бінарна опозиція як 

особливість людського світосприйняття вивчалася чисельними сучасними 

науковцями, серед яких – Н.П. Довбня [2], П. Елбоу [10], Г.Н. Скляревська 

[6], Ю.А. Сухомлінова [7]. Детальним дослідженням лексичних засобів 

бінарних опозицій присвячені праці, таких вітчизняних та зарубіжних 

науковців, як Н.Ф. Алефіренко [1], Е.В. Кузнецова [3]. Як зазначає П. Елбоу, 

подвійне сприйняття, або постановки проблем відповідно протилежностей, 

має давнє походження, починаючи з порівняння таких бінарних опозицій, як 

СОНЦЕ-МІСЯЦЬ [10, с. 22]. Бінарна модель світу є спільною для людства 

психологічною основою сприйняття дійсності, і саме опозиція стає 

найважливішою моделлю її інтерпретації [2, с. 3]. 

Літературознавці досить активно використовують поняття «бінарна 

опозиція» при описі внутрішньо суперечливих художніх явищ. Разом з тим 

визнається, що можливості дихотомічного методу дослідження далеко не 

вичерпані, особливо в тих випадках, коли доводиться аналізувати художній 

текст, принципово організований як система вкладених одна в одну 

семантично містких бінарних опозицій [7, с.10]. 

Науковці зазначають, що у лексикології «словесна опозиція – це пара 

слів, схожих одне з одним тими чи іншими компонентами і в той же час 

таких, що чимось відрізняються. В рамках опозицій компоненти слів можуть 

бути кваліфіковані як ідентифікуючі, подібні або спільні для обох слів, і 

диференційні, за якими слова розрізняються» [3, с. 43]. Опозиція є 

специфічним видом парадигматичних відношень. Сукупність опозицій, у які 

вступає певна одиниця, відіграє вирішальну роль для ідентифікації 

(парадигматичного визначення) цієї одиниці. Ідентифікація одиниці полягає 

у виявленні тих ознак семантичної субстанції, якими ці одиниці 

відрізняються одна від одної [8, с.328]. 

У досліджуваному романі Р.Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» було 

розглянуто декілька бінарних опозицій, які протиставляються одна одній та 

мають відповідно позитивне або негативне значення. Ці протиставлення 

пов’язані з характеристикою рис людини, як живої істоти “ALIVE” 
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зіставляється з технічністю людства, як щось безлике “IMPERSONAL”, 

дозвілля одних за розмовами “TALKING” протиставляється заповненню 

вільного часу слуханням “LISTENING” бездушної техніки, опис 

позитивності та свободи одних через посмішку “SMILE” є протилежним 

страху “FEAR” інших, допитливість та цікавість “CURIOSITY” опозиціонує 

зі спустошеністю та порожнечею “EMPTINESS”. Дані концепти бінарних 

опозицій мають яскраво виявлений соціальний та технічний характер. 

Розглянемо приклади проведеного аналізу характеристики концептів 

бінарної опозиції ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у таблиці 1. 

 

Таблиця 1.–  Концепти бінарної опозиції у творі 

ALIVE IMPERSONAL 

The girl stopped and looked as if she 

might pull back in surprise, but instead 

stood regarding Montag with eyes so 

dark and shining and alive, that he felt 

he had said something quite 

wonderful[9, p.7]. 

The other machine was operated by an 

equally impersonal fellow in non-

stainable reddish-brown overalls[9, 

p. 14]. 

TALKING LISTENING 

Oh, just my mother and father and uncle 

sitting around, talking. It's like being a 

pedestrian, only rarer[9, p.10]. 

There was a tiny dance of melody in the 

air, her Seashell was tamped in her ear 

again and she was listening to far 

people in far places, her eyes wide and 

staring at the fathoms of blackness 

above her in the ceiling[9, p.38]. 

SMILE FEAR 

Laughter blew across the moon-colored 

lawn from the house of Clarisse and her 

father and mother and the uncle who 

smiled so quietly and so earnestly. 

Above all, their laughter was relaxed 

and hearty and not forced in any way, 

coming from the house that was so 

brightly lit this late at night while all the 

other houses were kept to themselves in 

darkness. Montag heard the voices 

talking, talking, talking, giving, talking, 

weaving, reweaving their hypnotic 

web[9, p.16]. 

His name was Faber, and when he 

finally lost his fear of Montag, he talked 

in a cadenced voice, looking at the sky 

and the tree sand the green park, and 

when an hour had passed, he said 

something to Montag and Montag 

sensed it was a rhyme less poem.[9, 

p. 65]. 

CURIOSITY EMPTINESS 

His hand had done it all, his hand, with 

a brain of its own, with a conscience 

and a curiosity in each trembling finger, 

had turned thief [9, p.34]. 

She glanced nervously at the long 

emptiness of the walls enclosing 

them.[9, p. 86] 
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З проведеного дослідження можемо зробити висновок, що бінарна 

опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА у романі Рея Бредбері відтворюється за 

допомогою лексичних засобів відображення концепту на основі зображення 

письменником людини і техніки у творі, тобто, сприйнятті людиною людини 

та людиною - техніки, а отже, основа цієї бінарної опозиції – це асоціації 

пов’язані в людини з концептами  ЛЮДИНА та ТЕХНІКА. У межах 

отриманих результатів досліджуваної тематики можна намітити перспективу 

подальшого студіювання бінарності у романі Р. Бредбері. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО 

КІНОТЕКСТУ 

Нині кіномистецтво відіграє неабияку роль у розвитку сучасної 

міжкультурної комунікації та набуває значення в межах лінгвістичних і 

перекладознавчих досліджень. Постійне зростання кількості іноземних 

кінострічок у національному прокаті збільшує попит на їх швидкому та 

https://core.ac.uk/download/pdf/151225553.pdf
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якісному перекладі, тому все більше з’являються нові формати, жанрита 

норми перекладу кінотексту. 

Поняття «Кінотекст» є багатозначним і комплексним, появу та 

функціонування якого пов’язують з прогресом у сфері мас-медіа й засобів 

масової комунікації. Явище кінотексту досліджували такі вчені-лінгвісти, як 

Ю. Лотман, Г. Єфремов, М. Слишкін, М. Ворошилова, Є. Горшкова, 

А. Гудманян, М. Снєткова тощо. Проаналізувавши дослідження вчених щодо 

характеристик кінотексту,  вважаємо кінотекстяк креолізоване явище, що 

поєднує окремі аспекти кіномовлення, а саме вербальне, візуальне та 

інтертекстуальне.  

Найбільш відомими типами кінотексту є:  

1) кіносценарій, формування якого відбувається за певними етапами: 

сценарна заявка → лібрето → літературний сценарій → чорнова версія 

сценарію → робочий або режисерський сценарій → пооб’єктний сценарій;  

2) записи по фільму (літературні, монтажні, записи кінодіалога);  

3) написи (заголовні, проміжні та заключні написи, які називаються 

титрами. Субтитри – внутрішньокадрові написи) [4]. 

Актуальність кінотексту як комунікативного цілого проявляється у 

прагненні носія культури до його повторного сприйняття – перегляду. 

Переклад кінотексту в будь-якому його вигляді повинен відповідати 

загальноприйнятим у перекладацькій діяльності вимогам, серед яких можна 

виділити вірність оригіналу і природність звучання тексту перекладу.  

Фільм дозволяє отримати знання про культурне та соціальне середовище 

персонажів. У культурологічному плані інформативність всього фільму для 

глядача полягає у тому, що він дізнається нові реалії чужої культури, схеми 

поведінки й цінності. У соціальному плані представляються розгортання 

сюжетної лінії, вчинки, обумовлені характером персонажів і здійснюються в 

тих чи інших соціальних умовах, обставинах, у які вони потрапляють. При 

цьому глядач може об’єктивувати знання про емоційний, соціальний, 

психічний стан героїв, дозволяє побачити й усвідомити якості його характеру 

[2]. Більшість кінофільмів – це не тільки культурний феномен, який 

відображає соціокультурні пріоритети суспільства, але й засіб формування 

картини світу, як окремої особистості так і лінгвокультурного суспільства в 

цілому.  

Головна складність при перекладі фільмів полягає в адаптації тексту до 

іншої культури [1].Тому можна припустити, що більш успішною буде 

картина з міжнародною проблематикою і відомим її вмістом, адже таким 

чином глядачі з інших країн зможуть більш точно зрозуміти дії, що 

відбуваються на екрані.  

У процесі перекладу кінотексту перекладачі застосовують такі ж 

традиційні перекладацькі прийоми та трансформації, як і при перекладі 

художнього тексту. Перекладач може змінити внутрішні форми виразу чи 

слова або навіть до повної заміни тоді, коли неможливо використати чи 

знайти буквальний словниковий відповідник в процесі перекладу. Передати 
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емоційний стан автора при перекладі нелегко. Для цього важливо вміти 

розпізнати експресію у тексті перекладу. Перекладач іноді навмисно вдається 

до використання стилістичних прийомів для надання більшої виразності та 

емоційності вами нового тексту [3, с. 62]. 

М. Шевченко вказує, що переклад кінотексту значною мірою схожий на 

переклад художньої літератури [5, с. 88]. Проте вагомими є й відмінності цих 

двох напрямів перекладацької діяльності. Зокрема, кінопереклад є більш 

вільним, ніж переклад художньої літератури, адже перекладачу вже не треба 

відтворювати індивідуальний стиль автора, зберігаючи його концепцію.  

Головним завданням кіноперекладує смислове та інтонаційне 

супроводження всього, що відбувається на екрані. Однак обмеження 

кінотексту зумовлені специфікою дубляжу – перекладач має не просто 

зберегти оригінальний зміст, але й підібрати фрази однакової довжини. 

Глядач не має помічати, що фрази героїв довші чи коротші за висловлювання 

мовою перекладу, а тому перекладач має адаптувати текст перекладу до 

мовлення героїв, а в ідеалі – навіть накласти їх на рух губ персонажів, щоб 

досягти максимальної ідентичності та забезпечити комфортний перегляд 

кінофільму. Здійснюючи переклад кінематографічного тексту, перекладач 

працює з текстом кіносценарію (літературним драматичним твором, на 

основі якого створюється кінофільм) та безпосередньо з відеоматеріалом. 

Від адекватності перекладу кінотексту залежить 80 відсотків успіху 

фільму. Як показує практика, якісний і адекватний кінопереклад може із 

«середнього» фільму зробити шедевр, а неадекватний, відповідно, навіть 

шедевр перетворить на посередній продукт. На жаль, зараз і в Україні, і за 

кордоном простежується сумна тенденція зниження якості кіноперекладів. 

Причини цього явища видаються очевидними – це велике надходження 

зарубіжної кіно- і телепродукції, що значно скорочує обсяг часу на її 

адаптацію, і недостатній практичний досвід кіноперекладачів, слабка 

теоретична база, низька платоспроможність, що змушує агенцій наймати 

некваліфікованих перекладачів, а іноді навіть людей, які просто розуміють 

іноземну мову. Досі не винайдено жодної загальноприйнятої системи, 

опираючись на яку можна було б аналізувати кінопереклад із 

перекладознавчої точки зору.  

Отже, кінотекст є складним об’єктом для перекладу, оскільки включає в 

себе дві семіотичні системи – лінгвістичну та нелінгвістичну. Окрім 

лінгвістичних та інтертекстуальних проблем, труднощі кіноперекладу 

полягають у відтворенні лінгвокультурних особливостей кіномовлення, 

зокрема переклад власних назв, діалектизмів, оказіоналізмів, засобів гумору 

тощо, що для адекватного та коректного сприйняття реципієнтом потребує 

балансу у застосуванні стратегій локалізації та форенізації. Перекладач має 

не лише вдало вибрати перекладацьку стратегію, перекладацькі прийоми та 

трансформації, а також враховувати інтертекстуальний контекст, який буде 

гармонізувати з вербальною складовою, що дозолить максимально 

наближено передати зміст першоджерела. Таким чином, переклад кінотекстів 
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займає окрему ланку у галузі теорії та практики перекладу, оскільки є більш 

складним мистецтвом передачі кінематографічного коду іншою мовою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОГО КІНОТЕКСТУ  

Кінопереклад є відносно новим напрямом у перекладознавстві, що 

потребує ретельного дослідження його особливостей. У процесі перекладу 

фільмів перекладачеві необхідно мати знання в багатьох областях 

лінгвістики, адже інформація надходить із паралельних каналів сприйняття 

[2]. Адже лінгвіст-перекладач має виконати не лише семантичне 

перекодування тексту оригіналу, обмеженого лише рамками мови, але й 

коректно представити фільм іншому культурно-історичному середовищі, що 

потребує інтерлінгвістичних і крос-культурних знань. Ураховуючи те, що 

лінгвокультурний простір, у якому відтворюється кінотекст, змінюється, 

актуальними постають саме ті стратегії перекладу, які спрямовані на 

досягнення еквівалентності враження (імпресивної еквівалентності) [4], 

тобто здатні забезпечити той самий ступінь психоемоційної реакції, якого 

зазнає вихідний адресат. 

Німецький філософ і теолог Ф. Шлейермахер, об'єднавши думки своїх 

сучасників І. Гете, І. Гердера, А. Шлегеля, стверджував, що існує лише два 

методи перекладу: «Або перекладач, наскільки це можливо, залишає в спокої 

автора і переносить читача до нього. Або він залишає в спокої, наскільки це 

можливо, читача і переносить до нього автора» [7]. Ураховуючи це провідні 

лінгвісти виділяють декілька ключових перекладацьких стратегій, серед яких 

і локалізація. 

Насамперед важливо зауважити, що локалізація фільму сприяє більшому 

розумінню іншомовного кіно продукту як мовно, так і культурнота робить 

його доступним для місцевої аудиторії за допомогою перекладу.  
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Термін «локалізація» має в собі корінь local – тобто «місцевий», а отже 

локалізацію можна визначити як процес адаптації певного матеріалу 

(зарубіжного) до культури іншої країни. 

Ю. Кочнєва та І. Семенкіна під локалізацією розуміють лінгвістичну та 

культурну адаптацію продукту для специфічної цільової аудиторії. 

Н. Баликін та С. Осокіна дотримуються думки, щолокалізація – це 

«особливий вид здійснення перекладу, при якому ціль найбільш точно 

передати зміст і структуру вихідного тексту є вторинною по відношенню до 

мети створити такий текст мовою перекладу, який сприймався б реципієнтом 

як оригінальний текст його рідною мовою» [1]. 

Для успішної локалізації перекладачеві необхідно повне розуміння 

культурного сприйняття цільової аудиторії. Тоді як до перекладацьких 

трансформацій відносяться лише окремі фрагменти тексту. Саме тому  

локалізація розглядається як перекладацька процедура, стратегія, що 

визначає вид кінотексту загалом» [3].  

Процес адаптації кінопродукту до іншомовного середовища передбачає 

виконання трьох передумов: 1) інтернаціоналізація – нейтралізація усіх 

культурних особливостей для того, щоб кінопродукт можна було без значних 

зусиль та витрат адаптувати до будь-якого мовного середовища або країни; 

2) глобалізація - адаптація до конкретного ринку; 3) локалізація. 

У процесі дослідження було виявлено, що найчастіше стратегія 

локалізації застосовується при перекладі назв кінострічок, що містять 

культурно-специфічні елементи (стратегії функціональної еквівалентності; 

культурної адаптації; модуляції; додавання; запозичення), ідіоми 

(використання ідіом зі подібним значенням та формою; використання ідіом зі 

подібним значенням, але іншою формою; перефразування; опущення), 

власних назв (інтерпретація; відтворення за шаблоном; фонологічна заміна; 

опущення; копіювання), метафори, афоризми [3]. 

У результаті аналізу перекладу низки назв кінофільмів виділяють три 

основні способи трансформації назви кінофільму при локалізації: 1) прямий 

або дослівний переклад, транслітерація, транскрипція; 2) часткова 

трансформація (конкретизація, розширення); 3) повна трансформація 

(функціональна заміна). 

Основними мотивами локалізації назв фільмів є: 

1) прагнення увести назву нового фільму в систему вже відомих 

глядачеві кінопродуктів чи інших культурних реалій за допомогою 

«посилань» на знайомі номінації; 2) прагнення дати додаткову рекламу 

фільму за допомогою розкриття основної сюжетної інтриги; 3) прагнення 

зробити фільм більш привабливим для конкретної цільової аудиторії [1]. 

Питання про те, чи всі культурні реалії та фонові знання культури-

відправника необхідно адаптувати в приймаючій культурі, залишається 

спірним. Деякі дослідники пропонують адаптувати культурно-специфічну 

інформацію під культуру-реципієнт [6], залучаючи при цьому додаткові 

практичні і енциклопедичні знання. 
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Загалом можна говорити, що стратегія локалізації вважається стратегією 

«згладжувального перекладу», при якому перекладач стає «невидимим», 

оминаючи поняття та явища, що вимагають додаткового пояснення, або ж 

заміняючи їх подібними явищами культури мови перекладу. Позитивною 

якістю локалізації є доступність тексту перекладу для читача культури 

призначення. Проте не можна не погодитися з У. Еко в тому, що у разі 

абсолютного одомашнення тексту перекладу «всі лінгвістичні та культурні  

проблеми, пов’язані з оригіналом, втрачають свою значущість» [5], оскільки 

повністю локалізований текст редукується та змінюється відповідно до 

лінгвокультури перекладу та задуму автора вихідного кінотексту. Таким 

чином застосування локалізації як перекладацької стратегії в кіноперекладі 

потребує від лінгвіста-перекладача вміння дотримуватися крос-культурної 

рівноваги в процесі семантичної обробки іншомовного кінотексту, що 

можливо за умови зміни стратегії перекладу (наприклад форенізація) для 

збереження вихідного авторського посилу, який знаходиться в основі змісту 

кінопродукту.   
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ В АСПЕКТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРЕКЛАДАЧА 

Проблема перекладацьких трансформацій в перекладознавстві 

залишається на сучасному етапі епохи дискусій, особливо щодо визначення 

поняття «перекладацька трансформація», кваліфікації та послідовного 

розвитку основних методів трансформації типологій.  У літературі існує 

багато тлумачень і спроб класифікацій цього терміну. Вчені обирають різні 

ключові слова для визначення перекладацьких трансформацій, класифікуючи 

їх залежно від наукових поглядів, розуміння сутності процесу перекладу та 

моделювання.  На основі семантики, синтаксису та прагматики розроблено 

нову класифікацію перекладацьких трансформацій, оскільки, як кажуть 

дослідники, переклад – це трансформація мовного продукту однієї 

семіотичної системи продуктом іншої, орієнтованим на інтерпретанту свого 

адресата[1, с. 458; 2, с. 2]. 

Завдання моделей – представити весь процес перекладу, налаштувати 

його алгоритм, вказати загальний напрямок ідеї перекладача та послідовні 

етапи переходу від тексту оригіналу до перекладу.  У перекладознавстві 

виникли моделі перекладу, такі як: ситуативна, семантична, 

психолінгвістична, трансформаційна, комунікативна, інформативна, тощо.  

Ці поняття включають нейролінгвістичні та цілісні моделі, не згадані в 

стандартних описах, але відомі в паралельних дослідженнях (наприклад, 

нейролінгвістика тощо)[5, с. 85]. 

В основі ситуативної моделі лежить визнання співвідношень між 

мовними одиницями оригіналу та перекладу з фактами навколишньої 

дійсності. На цій основі переклад – це процес, у якому матерільні знаки слів 

однієї мови замінюються знаками іншої мови. 

Трансформаційна модель ґрунтується на трансформації синтаксичних 

структур. Вона дозволяє створити теоретичні основи для опису 

перекладацьких трансформацій, їх основних методів.  Проте перекладацькі 

трансформації в першу чергу стосуються граматичних структур, а не їхніх 

семантичних та комунікативних аспектів.  Проблема перекладу в цій моделі 

залишається невирішеною. 

Відповідно до комунікативної моделі процес перекладу розглядається як 

акт двомовного спілкування, в якому закодована інформація між передавачем 

та отримувачем [4, с. 47]. Згідно з інформативною моделлю, текст та його 

одиниця - є носіями різноманітної інформації, яку перекладач повинен 

сприйняти і прийняти в повному обсязі, тобто з усією її семантичною, 

стилістичною, ситуативною, естетичною та іншими підгрунтами.  

Психолінгвістична та нейролінгвістична моделі формують програму 

«майбутнього повідомлення» та проектують нейронні взаємодії мозку, які 

можна спостерігати під час перекладу[3, с. 112]. 
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Тобто, моделі перекладу – зазвичай умовний опис серії послідовних 

розумових операцій над мовними одиницями, в процесія кого перекладач 

повинен виконати оригінальний переклад. 

Виходячи з цього ми визначаємо цілісну модель перекладу. Це 

відтворення форми твору шляхом відповідної передачі основної інформації 

та її герменевтичних функцій за допомогою адекватного перетворення 

мовних структур та означень на відповідних мовних рівнях засобами іншої 

мови. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ 

Публіцистичний стиль англійської мови пройшов довгий шлях свого 

становлення. Деякі його різновиди, такі як ораторські виступи, існують уже 

кілька століть, інші, такі як радіожурналістика, налічують не більше ніж 

століття свого існування. Основою публіцистичного стилю є газетно-

журнальні публікації, що являють собою найбільш доступний, масовий, 

широко тиражований вид публіцистичних текстів, яким властиві аналітична 

переорієнтація фактологічного й конкретизація узагальненого матеріалу[2, 

с. 111]. 

Проблемам публіцистичного стилю присвячені роботи багатьох 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед якихІ. В. Арнольд, 

І. Р. Гальперін,   П. С. Дудик, О. О. Іванова, А. М. Кисельов, В. А. Кухаренко, 

О. М. Мороховський, Б. Паркс. Проте поява численних нових періодичних 

видань, а також їх модифікації в добу цифрових технологій та інтерактивних 

форм спілкування вимагають оновлених поглядів на їх мовну своєрідність [1, 

c. 75]. 
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У добу цифрових технологій, інформаційних мереж та онлайн-

спілкування сучасне суспільство отримало необмежені можливості передачі 

інформації завдяки роботі засобів масової інформації, які, втім, не втратили 

своєї актуальності й залучають нові засоби впливу на адресата. Сучасна 

людина не уявляє свого життя без користування всесвітньою інформаційною 

системою, саме тому постає потреба у якісному лінгвістичному аналізі 

сучасних засобів передачі інформації, до яких належать газетні та журнальні 

матеріали . Відтак у центрі уваги дослідників у галузі лінгвістики тексту, а 

також журналістики опинилося виявлення комплексу мовних явищ, які 

складають основу публіцистичного стилю (за І. В. Арнольд, «газетного», або 

«стилю масової комунікації). Публіцистичний стиль – це специфічна мова 

газет, журналів, радіо і телебачення, тобто засобів масової інформації, 

зазвичай він розрахований на досить велику аудиторію. Визначальна риса 

публіцистичного стилю – поєднання логіки викладення з експресивним 

забарвленням, які повинні бути взаємно врівноважені задля справлення 

певного враження на адресата[1, c. 75]. 

Сучасні активні мовні процеси певною мірою обумовлені посиленням 

креативного початку в англомовному дискурсі: це проявляється в тому, що 

інновації, мовна гра та мовна рефлексія захоплюють нові комунікативні 

сфери (наприклад, такі як реклама та Інтернет), тим самим розширюючи 

мовленнєвий простір креативності. Динаміка мовних процесів, обумовлених 

як екстралінгвальними, так і мовними чинниками, у сучасному 

комунікативному просторі найбільш повно відбивається в ЗМІ. Помітно 

змінюється арсенал мовних засобів, що забезпечують основний 

конструктивний принцип організації медіа текстів [4, с. 313]. На відміну від 

інших типів, публіцистичний дискурс найбільш швидко реагує на події, які 

відбуваються в суспільстві. Відповідно публіцистичні тексти газет та 

журналів відображають не лише будь-які зміни в суспільно-політичному 

житті, а й зміни, які відбуваються в мові. Тому публіцистичному дискурсу 

притаманні такі лексичні особливості, як наявність узуальних й 

оказіональних лексичних та фразеологічних одиниць, прислів’їв, приказок, 

широке використанням порівнянь і метaфор, лексичних одиниць із певною 

конотацією, а також образних висловлювань. Водночас англомовний 

публіцистичний дискурс є сферою концентрації національно маркованої 

лексики, основною функцією якої є відображення «картини світу», 

національних та культурних особливостей того чи того етносу[3, с. 123]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність виявлення нових тенденцій 

мовної реалізації публіцистичного тексту, що є впливовим сегментом 

сучасних мас-медіа.  
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СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ДИСКУРС:  

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА  

Сучасна мовознавча наука спрямована на вивчення специфіки системи 

загальної теорії комунікації, однією з найважливіших категорій якої є 

дискурс як об’єднувальна ланка для лінгвофілософії, риторики, семіотики, 

журналістики тощо. Існує багато трактувань терміну «дискурс», що 

пов’язано з різноаспектністю та багатовимірністю його змісту й форми. 

Сфера вживання цієї термінологічної одиниці дуже широка: лінгвістика, 

теорія комунікації, семіотика, логіка, філософія, а також психолінгвістика, 

соціолінгвістика та інші [1]. 

Термін «дискурс» зародився понад дві тисячі років тому, коли його 

вживали в Римі для позначення бесіди, діалогу, чи мовлення вчених. Саме в 

цьому значенні слово увійшло в сучасні європейські мови: французьке 

diskours і англійське discoursе мають значення «діалог, міркування, лекція, 

доповідь». Незважаючи на те, що термін «дитячий дискурс» досить часто 

зустрічається в роботах з вивчення мовної продукції дітей, специфіка та 

особливості даного явища висвітлені не повністю. Як наслідок, терміни 

«дитячий дискурс» і «дитяча мова» зазвичай використовуються як 

синонімічні. Аналіз наукової літератури показує, що синонімічне 

використання цих термінів призводить до того, що основним предметом 

дискусії в сучасній лінгвістичній науці є не визначення дискурсу як терміну, 

а питання про вікову періодизацію дитячої мовної продукції, яка зазвичай 

кваліфікується дослідниками як «дитячий дискурс». 

Для вирішення цієї проблеми доцільно, по-перше, звернутися до 

фізіологічних особливостей людини та даних дослідників у цій галузі, котрі 

обмежують період дитинства як час, що триває від народження до 6-7 років 

[2]. Крім того, дитинство може кваліфікуватися як таке у віковому діапазоні з 

народження до 10-12 років. У межах дитинства може розглядатися вік і до 

16-17 років. Втім, вважаємо, що при розвідці дитячого дискурсу більшою 
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мірою варто орієнтуватися на перший варіант періодизації, оскільки при 

класифікації дитячого віку враховуються нейрофізіологічні фактори 

становлення мови, а отже, ментальні складові дискурсу [5]. 

Ще однією характеристикою дискурсу, присвяченому періоду 

дитинства, є казковий дискурс. Через його специфічну вікову спрямованість 

та лінгвокультурологічні особливості тексти казок та їх переклади є центром 

уваги сучасної лінгвістики. Дитяча література має свою специфіку, 

зумовлену пріоритетною діалогічною природою. Найголовніший критерій 

характеристики творів для дітей, як і літературних творів взагалі,  художність 

відступає на задній план через більш важливі цілі. Література для дітей 

враховує інтереси й потреби дітей певної вікової категорії (від дошкільників 

до підлітково-юнацької аудиторії), водночас виконуючи педагогічну, 

естетичну, креативну та розвиваючу функції. Дитячий дискурс стає 

відтворенням реальності, крізь призму якої читач початківець вчиться 

пізнавати світ, формує громадянську позицію, розмежовує добро та зло й 

дотикається  до реального життя через поєднання емоційного, 

інтелектуального та фантазійного. У складі цієї частини літературної 

творчості особливе місце посідає поезія, оскільки, на відміну від прози, 

віршовий текст легше сприймається молодшими дітьми й викликає 

позитивну реакцію. 

Головною проблемою дитячої поезії вважається багатослівність. Тому, 

одним із способів «зацікавлення» юного читача є широке використання 

«неправильних» (спотворених) слів у дитячому тексті, подібних на 

словотвірні інновації. Адже, як усім відомо, діти часто вживають слова у 

невластивих їм значеннях, будують словосполуки, котрі в мовній нормі 

відсутні [3]. Зрозуміло, що переклад таких мовних інновацій є справжнім 

викликом для перекладача, який має розшифрувати первинне значення 

лексичної одиниці, а потім відтворити його засобами іншої мови з 

урахуванням специфіки дитячої аудиторії іншої країни. 

Естетичність твору, адресованого дітям, наприклад, часто асоціюється з 

простотою, виразністю викладеної інформації, доступним використанням 

мовних засобів. Мовна структура дитячої книги, з одного боку, має бути 

стислою та лаконічною; зрозуміло передавати зміст, з іншого, - бути 

максимально виразною, формулювати образи та уявлення, бути логічною для 

дитячого сприйняття, розвивати у дитини асоціативне мислення. 

Особливої уваги заслуговує типологія казкового дискурсу, який зазнає 

змін, переходячи із ситуативно-рольового в індивідуально-орієнтовний тип. 

Актуальність питання тим чи іншим чином пов’язана зі змінами в соціальних 

потребах [4]. 

Психологічний підхід до розуміння специфіки дитячої літератури 

передбачає врахування вікових особливостей адресата, а також уміння 

письменника асимілюватися з дитячою аудиторією, знаходити з нею спільну 

мову. К. Чуковський наголошував: „Писати про дітей і писати для дітей - 

різні речі. У другому випадку завдання набагато складніше - одного таланту 



117 
 

недостатньо. Необхідно морально підвищитися до рівня дитини, зрозуміти і 

прийняти без найменшого натяку на дорослу поблажливість її радощі та 

страждання, долучитися до божественного безсмертя дитячої душі“. 

Таким чином, вивчення дитячого дискурсу демонструє тісний 

взаємозв’язок мовленнєвого та розумового онтогенезу. Взаємозв’язок 

розвитку мови та мислення знаходить відображення та у процесах дитячого 

словотворення. Подальше дослідження дитячого дискурсу є доцільним саме 

через призму вербально-знакової символізації культурного досвіду: через 

поетику, казку. 
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Епістолярний жанр виник у давнину, однак ретроспективний погляд на 

його розвиток дозволяє побачити в ньому відсутність чітко окреслених меж 

та характеристик. Йому швидше властива внутрішня свобода, що забезпечує 

виконання різних смислових завдань. Звідси випливає різноманіття 

епістолярних форм: листи мандрівників, листи філософів, листи публіцистів-

ідеологів тощо. Риси епістолярного жанру в ту чи іншу епоху несли на собі 

відбиток своєї епохи, особливий погляд на ролі автора та читача листів, 

особливі смислові нюанси, до кінця зрозумілі саме представникам даної 

епохи, що виконують різноманітні приховані комунікативні функції [3, с.34]. 

Тому при зовнішній простоті епістолярний жанр насправді породжує 

надзвичайно складну та стилістично багату прозу. 

Таким чином, жанр літературного письма у своєму класичному вигляді, 

сформованому в давнину, не належить до літератури із переважною 

документальною основою. У листах англійських авторів XVIII століття ми 
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можемо спостерігати постійний пошук можливостей мови окреслювати 

новий культурний рівень життя суспільства, описувати не лише цікаві події, 

а й думки про мистецтво, історію та політику.  

Епістолярні твори продовжують жити і хвилювати читачів значною 

мірою завдяки їхньому стилю. У стилі цих листів, як у дзеркалі, відбивається 

характер їх автора. Говорячи про епістолярний жанр в цілому, можна 

сказати, що листи є однією з небагатьох літературних форм, в якій успіх 

суттєво залежить від стилю. 

У роботах сучасних дослідників перекладу, зокрема, Антонової Г.В., 

Баранцева К.Т., Зубкова М., Мюллера В., Жайворонок М.В. та інших, має 

місце ототожнення або нестійкість вживання термінів «еквівалентність» і 

«адекватність». Поняття еквівалентності завжди пов'язане з відтворенням 

комунікативного ефекту вихідного тексту, який визначається первинною 

комунікативною ситуацією та її компонентами. Що ж стосується поняття 

адекватності перекладу, ця дія спрямована на відповідність перекладу 

факторам, які привносить комунікативна ситуація. Адекватність спрямована 

на вибір кращого з того, що можливе за даних умов [2, с. 34-35]. 

Адекватний переклад – це переклад, що забезпечує прагматичні 

завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення 

цієї мети рівні еквівалентності, не допускаючи порушення норм перекладу, 

дотримуючись жанрово-стилістичних вимог до текстів епістолярного жанру. 

Вимоги адекватності носять раціональний характер, адже вона націлена на 

кращий переклад з тих, який можливий у певних умовах. Більш того, 

нееквівалентність окремих фрагментів тексту цілком сумісна з адекватністю 

перекладу тексту в цілому. Рябокінь Н.О. пише:«<…>еквівалентність  

перекладу розглядається як близькість оцінок змісту текстів їхніми  

адресатами;  відповідність  поставленій  перед перекладачем меті»[3]. 

На матеріалі книги «Листи Різдвяного Діда» Дж.Р.Р. Толкіна доволі 

цікаво можна дослідити особливості епістолярного жанру як такого, оскільки 

він є елементом основного сюжету. Майстерний підхід Дж.Р.Р. Толкінадо 

дуже важливої події у житті дитини просто захоплює. У цій книзі зібрані 

публікації власних листів Дж.Р.Р. Толкіна до своїх дітей. Він писав їх 

упродовж 23 років від імені Різдвяного Діда, ілюстрував свої послання, 

насичуючи Чарівний світ казковими малюнками. Дуже тонко, ненав'язливо, 

вкрай делікатно, батько, розповідаючи про життя та проблеми Різдвяного 

Діда, Білого ведмедя та інших чарівних персонажів, вчив своїх дітей 

правильно сприймати деякі події реального життя, іноді добрі, іноді 

неприємні. У листах розповідались казкові події для того, щоб створити у 

адресата таку ж казку перед святами.  

Уже сама назва книги містить цікавий момент для перекладу. Особливо 

складним є момент перекладу онімів у літературних творах, зокрема, 

епістолярного жанру. Більшість антропонімів у творах для дітей мають 

конкретний зміст. Отже, їх переклад повинен представляти витончену гру 

між формою та змістом, часто із заміною елементів оригіналу [4]. Зокрема, у 
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перекладі збірки різдвяних листів Дж.Р.Р. Толкіна, у яких «автором» листів є 

Father Christmas (букв. «Різдвяний Батько») авторство приписується 

Різдвяному Діду. Таким чином, в українській версії актуалізується більш 

звичний образ – літній чоловік (Святий Миколай, Дід Мороз), який 

приносить подарунки і читає листи дітей, а може навіть відповісти на них. 

Отже, твір епістолярного жанру – це текст, що має форму листа, 

листівки, телеграми, що надсилається адресату для повідомлення певних 

відомостей. Лист відноситься до стародавнього виду письмових повідомлень, 

якими обмінюються комуніканти, позбавлені безпосереднього контакту. Це 

єдиний жанр, який носить характер особистісного спілкування. 
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ ЯК ЯВИЩЕ АФОРИСТИЧНОГО 

МОВЛЕННЯ 

У сучасному мовознавстві прецедентними феноменами називають 

змістові компоненти, що добре відомі всім представникам лінгвокультурної 

спільноти, актуальні в когнітивному (пізнавальному та емоційному) плані, до 

них постійно апелюють у мовленні тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти 

[4, с. 170]. Дослідженню функціонального потенціалу прецедентних 

феноменів присвячено чимало праць. Над вивченням цієї теми працювали 

такі науковці, як М. Баган, Л. Баннік,  Д. Гудков, В. Красних, С. Харченко та 

інші. 

Установлено, що прецедентні феномени виконують оцінну, естетичну, 

ігрову, моделювальну та інші функції. Їхньою перевагою над іншими 

виражальними засобами євластивість породжувати широкі асоціативні 

зв'язки, активувати культурну й етнокультурну інформацію, надавати 

текстам діалогічного звучання та семантичної багатовимірності.  
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Проте маловивченою досі є проблема трансформації прецедентних 

феноменів. Мовознавці здебільшого лише констатують, що трансформація 

прецедентних феноменів уможливлює гнучкіше й ефективніше використання 

їх для увиразнення додаткових змістових нюансів у кожній конкретній 

мовленнєвій ситуації. 

Як свідчать дані, принципи класифікації та типології прецедентних 

феноменів є однією з найбільш дискусійних проблем теорії прецедентності. 

У лінгвістиці наявні кілька підходів до диференціації зазначених одиниць, які 

враховують різні параметри[2, с. 17]. 

В. Красних зауважила, що до прецедентних варто уналежнювати 

феномени, які здебільшого є добре відомими для представників національної 

лінгвоспільноти й актуальними в когнітивному (пізнавальному й 

емоційному) плані; звернення до таких культурних зразків постійно 

поновлюються в мовленні етнічних носіїв. Ці одиниці, з одного боку, 

відображають національні стереотипи у сприйнятті й оцінці людей і подій, а 

з іншого, - мають потужний маніпулятивний потенціал[2, с. 17]. 

Разом із тим, в лінгвістичній науці натрапляємо на спроби згрупувати 

прецедентні висловлення за ознакою трансформованості. Уперше таку 

класифікацію представив Д. Гудков й поділив прецедентні висловлення на 

канонічні, або ті, що не зазнали жодних змін, та трансформовані, тобто ті, що 

були певним чином змінені, проте легко впізнаються й відтворюються [3, с. 

199]. 

На думку Л. Баннік та С. Харченко, основними типами структурних 

модифікацій прецедентних феноменів є заміна одного з елементів, усічення 

структури, додавання елементів (розширення складу прецедентної одиниці), 

контамінація (узаємодія кількох прецедентних висловів, які є дотичними або 

в синтагматичному, або в асоціативному ряді, що сприяє їх формальному або 

семантичному об’єднанню) [1, с. 45]. 

М. Баган пропонує до виокремлених у попередній праці типів видозмін 

додати заперечення, що «виявляється у введенні до стверджувального за 

своєю формою прецедентного висловлення заперечного оператора, зокрема 

заперечних часток не, ні або заперечного прийменника без, або в заміні слова 

- компонента прецедентного феномена, що не має заперечного маркера, 

словом із заперечним формантом» [1,с. 45].  

Сучасні афористи як митці слова досить широко послуговуються 

прецедентними феноменами, формуючи власний ономастичний простір. Ці 

одиниці допомагають надати результатам мовотворчості певного 

стилістичного ефекту, зацікавити читача, актуалізувати його культурну або 

історичну пам’ять. Окрім того, активне використання прецедентних 

феноменів характеризує автора як інтелектуальну, обізнану людину, яка 

добре знає історію, літературу або мистецтво [2, с.27]. 

У зв’язку з цим виявлено спроби ототожнити афоризми та прецедентні 

феномени. Афористичне висловлення можна розглядати як прецедентний 

текст, оскільки воно імпліцитно несе більшу інформацію, яка ґрунтується на 
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прецедентності, на домінантах конкретної лінгвокультури загалом. Такі 

тексти називають прецедентними афоризмами. У тому числі, прецедентні 

афоризми розширюють межі висловленої думки. Вони здатні наділяти 

судження, яке пов’язане з конкретною ситуацією, більш глибоким 

філософським змістом. Функціонування прецедентних одиниць у складі 

афоризмів створює особливу культурну цінність, стимулює створення й 

розвиток асоціативних зв’язків у співрозмовника або читача, а також дає 

змогу оптимізувати комунікативний процес[2, с. 28]. 

Отже, є всі підставити зробити висновок: сучасні афористи задля 

реалізації тих чи тих функцій вдаються до різних маніпуляцій із мовним 

матеріалом, на основі якого створюють той чи той афоризм, використовуючи 

у своїй мовотворчості прецедентні імена та прецедентні висловлення. 

Причиною створення афоризмів із прецедентними феноменами є бажання 

митця реалізувати свій креативний потенціал, залучити читача до мовної гри, 

активізувати його культурну й історичну пам’ять, спонукати до роздумів, а 

також зробити своє мовлення яскравішим, виразнішим, витонченішим, 

інколи навіть комічним[2, с. 30]. 
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OСOБЛИВOСТI ФOРМУВАННЯ СOЦIOКУЛЬТУРНИХ 

КOМПEТEНЦIЙ МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ 

В умoвах стрiмких єврoiнтeграцiйних прoцeсiв Україна пeрeбуває на 

eтапi значних  трансфoрмацiй в суспiльнoму рoзвитку та радикальних 

пeрeтвoрeнь у сфeрi oсвiти. За умoви трансфoрмацiї українськoгo суспiльства 

i фoрмування нoвoї парадигми oсвiти – oсoбистiснo oрiєнтoванoгo навчання 

oснoв наук пiдвищується рoль iнoзeмнoї мoви як джeрeла знань прo країну та 

свiт i її статус як навчальнoгo прeдмeта, гoлoвну мeту якoгo визначає 

здатнiсть студeнтiв дo мiжкультурнoгo спiлкування, сфoрмoванiсть у них 

кoмунiкативнoї кoмпeтeнцiї та її важливoгo складника ‒ сoцioкультурнoї 

кoмпeтeнцiї, дoстатнiх для здiйснeння мiжкультурнoгo спiлкування засoбами 

iнoзeмнoї мoви. 
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Прoблeма  фoрмування сoцioкультурнoї кoмпeтeнтнoстi майбутнiх 

фахiвцiв та їх пiдгoтoвки дo дiяльнoстi у сучасних сoцiальнo-eкoнoмiчних 

умoвах є дoсить актуальнoю. 

Значна кiлькiсть фахiвцiв у свoїх працях звeрталися дo питання 

фoрмування сoцioкультурнoї кoмпeтeнтнoстi, зoкрeма, вартo вiдзначити      

М. Арiяна, Є. Вeрeщагiна, I. Вoрoбйoва, М. Євтух, I. Зимню,  В. Кoстoмарoва, 

O. Лeoнтьєва, В. Рeдька, Н. Саєнка, В. Сафoнoву, Л. Смeлякoва,   

В. Тoпалoва, Д. Брауна, Р. Ладo  та iнших. Прoтe зазначене питання нe є 

дoстатньo вивчeним у наукoвiй лiтeратурi i пoтрeбує пoдальшoгo рoзгляду. 

Мeтoю дoслiджeння вважаємо визначeння oсoбливoстeй фoрмування 

сoцioкультурних кoмпeтeнцiй майбутнiх фахiвцiв та їхніх oснoвних 

складoвих. 

На сучаснoму eтапi рoзвитку суспiльства, кoли у всiх  сфeрах життя 

виникають числeннi культурoлoгiчнi та сoцiальнi зв’язки, вiдбувається 

пeрeрoзпoдiл цiннiсних oрiєнтирiв i мoтивацiй у систeмi oсвiти. Oднiєю з 

oзнак сучаснoгo oсвiтньoгo сeрeдoвища є взаємoдiя та взаємoвплив багатьoх 

oсвiтнiх сeрeдoвищ, викoристання iннoвацiйних знахiдoк oднiєї країни в 

oсвiтньoму прoстoрi iнших країн. Iнтeграцiя oсвiтнiх прoцeсiв рiзних країн 

рoзвивається на oснoвi iдeй гуманiзацiї, кoмунiкативних тeoрiй рoзвитку 

oсoбистoстi [1, с. 112]. 

Усi кoмпeтeнцiї, на якi oрiєнтується вивчeння будь-якої мoви, тiснo 

взаємoпoв'язанi. Скажiмo, сoцioкультурнi є oснoвoю для вирoблeння твoрчих 

мoвлeннєвих умiнь, зoкрeма тeкстoтвoрчих. Аджe якщo в студeнта нeмає 

нiяких пoчуттiв, бiдний внутрiшнiй свiт, духoвний свiтoгляд, тo вiн нe має 

прo щo гoвoрити, у ньoгo нeмає пoтрeби займатися твoрчoю мoвлeннєвoю 

дiяльнiстю. Дiяльнiснi кoмпeтeнцiї (аналiтичнi, прoгнoзувальнi, синтeтичнi та 

iншi) є oпoрoю для рoзвитку кoмунiкативних, мoвлeннєвих 

(загальнoмoвлeннєвих, кoмпeтeнцiй прoдуктивнoї мoвлeннєвoї дiяльнoстi, 

кoмпeтeнцiй рeцeптивнoї мoвлeннєвoї дiяльнoстi) i власнe мoвних. Oскiльки 

мoва ‒ засiб фoрмування думки, тo на цьoму ґрунтується зв'язoк власнe 

мoвних кoмпeтeнцiй з дiяльнiсними тoщo. 

Сoцioкультурна  кoмпeтeнцiя  являє  сoбoю  усвiдoмлeну  цiлiсну 

систeму, щo включає в сeбe  ряд  структурних  кoмпoнeнтiв,  має  власну 

oрганiзацiю  i      вoлoдiє  iнтeгративними  властивoстями  цiлoгo,  щo  нe  

звoдиться  дo  властивoстeй  oкрeмих  частин.  Сутнiсть  сoцioкультурнoї 

кoмпeтeнцiї пoлягає в цiннiснoму  ставлeннi  дo   загальнoлюдськoї  i  

нацioнальнoї  культури, прагнeння дo дiалoгiчнoгo спiлкування з  iншими  

нарoдами  та  культурами. Сфoрмoванiсть  сoцioкультурнoї  кoмпeтeнцiї  

дoзвoляє учасникам мiжкультурнoгo спiлкування, з oднoгo бoку – дoсягнути 

пoчуття i думки iншoгo  нарoду  i  пoдoлати  нацioнальний  

культурoцeнтризм,  з  iншoгo –  кращe  iдeнтифiкувати самoгo сeбe, глибшe 

усвiдoмити власну культуру в пoрiвняннi з культурoю мoви, щo вивчається. 

Сoцioкультурна кoмпeтeнцiя – цe кoмплeкснe явищe, якe включає в сeбe 

набiр кoмпoнeнтiв, які вiднoсяться дo рiзних катeгoрiй. Oднi вчeнi видiляють 
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такi кoмпoнeнти сoцioкультурнoї кoмпeтeнтнoстi, як лiнгвoкраїнoзнавчий, 

сoцioлiнгвiстичний, сoцiальнo-психoлoгiчний та культурoлoгiчний. На думку 

iнших вчeних, у структурнoму планi сoцioкультурна кoмпeтeнтнiсть включає 

загальнoкультурну, країнoзнавчo-маркiрoвану, культурoзнавчу, 

сoцioлiнгвiстичну та сoцiальну кoмпeтeнцiї людини [3, с. 116]. 

Алe найбiльш пoширeним є пiдхiд, щo сoцioкультурна кoмпeтeнцiя 

складається iз країнoзнавчoї та лiнгвoкраїнoзнавчoї кoмпeтeнцiй, дe 

країнoзнавча кoмпeтeнцiя – цe знання студeнтiв прo культуру країни, мoва 

якoї вивчається (знання iстoрiї, гeoграфiї, eкoнoмiки, дeржавнoгo устрoю, 

oсoбливoстeй пoбуту, традицiй та звичаїв країни), а лiнгвoкраїнoзнавча 

кoмпeтeнцiя пeрeдбачає сфoрмoванiсть у студeнтiв цiлiснoї систeми уявлeнь 

прo нацioнальнo-культурнi oсoбливoстi країни, щo дає змoгу асoцiювати з 

мoвнoю oдиницeю ту саму iнфoрмацiю, щo й нoсiй мoви, i дoсягати у такiй 

спoсiб пoвнoцiннoї кoмунiкацiї. 

Усi кoмпoнeнти сoцioкультурнoї кoмпeтeнцiї взаємoпoв'язанi чeрeз 

пoняття культурнoгo та сoцiальнoгo кoнтeкстiв i oвoлoдiння ними має 

вiдбуватися кoмплeкснo. Якщo кoнтeкст культури пeрeдбачає знання рeалiй, 

загальних для всьoгo нарoду-нoсiя, тo сoцiальний кoнтeкст - цe знання 

кoнкрeтних сoцiальних умoв спiлкування, прийнятих у країнi, мoва якoї 

вивчається. Вiдтак сoцioкультурна кoмпeтeнцiя є вмiнням людини 

усвiдoмлeнo врахoвувати знання сoцiальнoгo i культурнoгo кoнтeкстiв країни 

у прoцeсi iншoмoвнoгo спiлкування [2, с. 166]. 

Важливoю умoвoю прoцeсу фoрмування сoцioкультурнoї кoмпeтeнцiї є 

забeзпeчeння студeнтiв нe тiльки знаннями, алe й фoрмування в них 

вiдпoвiдних умiнь i навичoк викoристoвувати набутi знання у практичнiй 

дiяльнoстi. 

Вартo зазначити, щo пoeтапнe мoдeлювання та бiльш eфeктивнe 

фoрмування сoцioкультурних кoмпeтeнцiй майбутнiх фахiвцiв включає: 

1) кoмплeкснe oвoлoдiння студeнтами країнoзнавчoю, 

лiнгвoкраїнoзнавчoю та сoцioлiнгвiстичнoю кoмпeтeнцiями; 

2) навчання на oснoвi дoбрe вiдiбранoгo матeрiалу з викoристанням 

систeмнoгo пiдхoду дo прoцeсу фoрмування сoцioкультурнoї кoмпeтeнцiї; 

3) ширoкe  викoристання кoмунiкативнoї ситуацiї як прioритeтнoгo 

засoбу фoрмування сoцioкультурнoї кoмпeтeнцiї у рiзних фoрмах 

спiлкування; 

4) викoристання спeцiальнo пoпeрeдньo пiдгoтoвлeнoгo курсу, дo змiсту 

якoгo будуть  вхoдити спeцiальнo пiдiбранi тeматичнi тeксти та вправи i 

завдання дo них, такoж iлюстративний аудioвiзуальний матeрiал [1, с. 43]. 

Oтжe, oснoвними складoвими частинами сoцioкультурнoї кoмпeтeнцiї є 

загальнoкультурна, лiнгвoкраїнoзнавча, країнoзнавча та сoцioлiнгвiстична 

кoмпeтeнцiї. Якщo пeрeрахoванi складoвi сфoрмoванi на налeжнoму рiвнi, тo 

цe дає змoгу майбутньoму фахiвцeвi лeгкo oрiєнтуватися в iншoмoвнoму 

сeрeдoвищi, швидкo адаптуватися дo ньoгo та кoнструктивнo вирiшувати 

пeрeшкoди, якi виникатимуть у прoцeсi мiжкультурнoї кoмунiкацiї. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПОСЛІДОВНІСТЬ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ З 

ПЛАВАННЯ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ 

Планування самостійних занять здійснюється під керівництвом тренера 

з плавання або викладача фізичного виховання. Доцільно розробити власний 

перспективний план самостійних занять на весь період навчання, який 

передбачає досягнення певних результатів у залежності від стану здоров'я, 

медичної групи, вихідного рівня фізичної й спортивно-технічної 

підготовленості [3, с.210-215].  

Оволодіння технікою плавання способом «кроль» на грудях 

розпочинається з правильного положення тіла, вміння ковзати з різним 

положенням тулуба та рук, дихання тощо. З метою ефективного засвоєння 

техніки плавання спочатку необхідно виконати вправи з імітації рухів на 

суші, після чого – у воді у такій послідовності: вивчення рухів ногами і 

дихання; вивчення рухів руками і дихання; узгодження рухів ногами, руками 

та дихання; вивчення варіантів техніки плавання кролем та їх вдосконалення 

[1, с. 71-75].  

Удосконалення техніки плавання способом «кроль» на грудях 

починається з постановки правильного раціонального гребка руками. 

Плавання тільки за допомогою рук дозволяє швидше виявити та усунути 

недоліки у їх роботі. Під час удосконалення рухів руками звертається увага 

на виконання гребка зігнутою у лікті рукою; активний початок гребка зі 
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швидким захватом води долонею та передпліччям; виконання гребка з 

прискоренням до стегна; розслаблення зап'ястка наприкінці гребка та всієї 

руки під час її пронесення і входу у воду; вхід руки у воду з високим 

положенням ліктя [2, с.226-232].  

Суттєвим моментом техніки рухів рукою у другій половині гребка є 

перпендикулярне до поверхні води положення долоні. З цією метою 

використовуються вправи із розслабленням кисті у кінцевій фазі гребка й 

плавання з лопатками, акцентуючи увагу на другій половині гребка.  

Правильне виконання вдиху, під час якого голова повертається, а не 

піднімається, є важливою умовою правильного утримання положення тулуба 

та ефективності рухів руками – голова, плечовий пояс, таз та ноги не повинні 

відхилятися у різні боки (виляти). Засвоєння будь-якого варіанта техніки 

плавання «кролем» на грудях, як правило, пов'язане з індивідуальними 

особливостями кожного плавця [4, с.290-296]. 

Методика навчання техніки плавання способом «кроль» на спині 

аналогічна «кролю» на грудях за умови виконання всіх вправ у положенні на 

спині. Найчастіше вивчення техніки плавання «кролем» на грудях та на спині 

здійснюється паралельно або одночасно. Особливо це стосується навчання 

рухів ногами.   

Усі рухи виконуються спочатку на суші у порядку ознайомлення, а 

потім у воді у такій послідовності: вправи для вивчення рухів ногами, 

руками, узгодження рухів ногами, руками та дихання; вправи для вивчення 

та удосконалення варіантів техніки плавання «кролем» на спині.  

Вивчення сучасної техніки плавання способом «батерфляй» 

відбувається відносно просто за умови оволодіння технікою плавання 

«кролем» на грудях та спині. Адже у техніці всіх способів плавання є багато 

подібних моментів. Крім того, засвоєння способу «батерфляй» вимагає від 

плавців високого рівня фізичної підготовки та певного рівня гнучкості. 

Застосовуються вправи для вивчення рухів ногами та тулубом; рухів руками 

та дихання; узгодження рухів руками, ногами та дихання [4, с.290-296].  

На початку оволодіння спортивного способу плавання «брас» вправи 

виконуються на суші. Виконання вправи «присідання» з вихідного 

положення ніг, характерного для брасу, сприяє розвитку гнучкості і, як 

наслідок, прискорює вивчення рухів ногами. З метою засвоєння техніки 

плавання «брас» застосовуються вправи для вивчення роботи ніг та дихання, 

роботи рук та дихання, після чого – вправи в узгодженні рухів рук, ніг та 

дихання [2, с.226-232]. 

Не менш важливе значення у спортивному плаванні мають і повороти. 

Правильно виконаний поворот дозволяє без затримки продовжити 

дистанцію, заощадити сили, зберегти оптимальний темп і ритм рухів, 

показати необхідний результат. Всі повороти можна розділити на дві великі 

групи:  відкриті, під час виконання яких голова плавця лишається над водою 

і він може виконати вдих, та закриті повороти, при виконанні яких голова 

занурюється у воду і спортсмен затримує дихання (вдих здійснюється до 
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повороту). Відкриті повороти прості у виконанні і найпридатніші для 

навчання початківців. Недоліком таких поворотів є велика витрата часу. 

Закриті повороти пов’язані із затримкою дихання та вимагають постійної 

концентрації уваги плавця. Вони більш складні і застосовуються у тренуванні 

спортсменів-плавців. Умовно техніку виконання поворотів можна розділити 

на наступні фази: підпливання до стінки, обертання, відштовхування і 

ковзання, початок плавальних рухів та вихід на поверхню [2, с.226-232].  
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ 

ПЛАВАННЯ 

Основні змагальні способи плавання – «кроль» на грудях, «кроль» на 

спині, «батерфляй», «брас» та комплексне плавання.  

До засобів навчання і вдосконалення техніки плавання належать: 

фізичні вправи, природні чинники (вода, сонце, повітря), тренажери, 

додатковий інвентар (лопатки, дошки, ласти та ін.), візуальні засоби 

контролю, наочна допомога тренера тощо [3, с. 2544–2552]. 

З метою забезпечення тренувального ефекту необхідно використовувати 

комплекси вправ, які сприяють розвитку загальної, спеціальної та технічної 

підготовки [4, c. 290-296].  
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Рівень спортивних досягнень у плаванні значною мірою залежить від 

фізичних якостей – сили, швидкості, гнучкості, витривалості та 

координаційних здібностей [1, с. 232-240].  

Швидкісні здібності плавця – це комплекс функціональних 

властивостей, який забезпечує виконання рухових дій за мінімальний час, що 

дозволяє продемонструвати високий спортивний результат. Швидкість у 

плаванні проявляється елементарними (реакція на стартовий сигнал, 

швидкість окремого руху) й комплексними (старт, поворот, дистанційна 

швидкість) формами. Швидкісні можливості плавців тісно пов'язані із рівнем 

розвитку вибухової та максимальної сили, гнучкості та координаційних 

здібностей, із варіативністю спортивної техніки, ресинтезом анаеробних 

постачальників енергії, а також вольовими якостями. Для розвитку 

швидкості в тренувальному процесі плавців використовуються методи 

інтервальної, повторної, ігрової, змагальної та комбінованої вправи [2, с. 413 

– 419].  

Сила як рухова якість – це здатність долати зовнішній опір або 

протистояти йому за рахунок м’язових зусиль. Сила може проявлятися під 

час ізометричного (статичного) режиму роботи м’язів, у ході якої вони не 

змінюють своєї довжини, та під час ізотонічного (динамічного) режиму, коли 

довжина м’язів в процесі виконання вправ змінюється. Ізотонічний режим 

роботи поділяється на концентричний (долаючий), у ході якого опір 

долається за рахунок м’язів при зменшенні їх довжини, й ексцентричний 

(уступаючий), коли здійснюється протидія опору при одночасному 

розтягненні, збільшенні м’язів. Виділяють основні види силових якостей: 

максимальна сила, швидкісна (вибухова) сила й силова витривалість. Силову 

підготовку плавців поділяють на загальну, спеціальну та допоміжну [2 с. 413 

– 419].  

Під витривалістю розуміють здатність людини ефективно виконувати 

фізичну роботу, долаючи розвиток втоми. Розрізняють загальну та 

спеціальну фізичну витривалість. Загальна витривалість характеризується 

здатністю тривалий час виконувати фізичне навантаження помірної 

потужності за участю великої кількості м’язових груп. Спеціальна 

витривалість проявляється в конкретних видах рухової діяльності. До неї 

належать: силова динамічна, силова статична, швидкісна, швидкісно-силова, 

координаційна, аеробна та анаеробна витривалість. Витривалість, зокрема 

спеціальна, є провідною якістю в структурі фізичної підготовки, що 

забезпечує стабільний спортивний результат [1, с.232-240].  

Під гнучкістю розуміють здатність виконувати рухи в суглобах з 

максимальною амплітудою. Розрізняють активну та пасивну гнучкість. 

Активна гнучкість проявляється під час виконання рухів із максимально 

можливою амплітудою за рахунок власних зусиль, а пасивна проявляється 

під час виконання рухів за допомогою сторонніх сил [4, c.290-296].  

Під координаційними здібностями (спритністю) слід розуміти здатність 

виконувати координаційно-складні рухові дії, а також раціонально діяти в 
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неочікуваних ситуаціях. Координаційні здібності поділяють на п’ять 

відносно самостійних видів: оцінка регуляції динамічних і просторово-

часових параметрів рухів, збереження стійкості, відчуття ритму, 

орієнтування в просторі та довільне розслаблення м’язів [4, c.290-296].  

До основних засобів навчання плаванню відносяться 

загальнорозвиваючі, підготовчі та спеціальні фізичні вправи. 

Загальнорозвиваючі вправи виконуються на суші, підготовчі — як на суші, 

так і у воді, а спеціальні – у воді [3, с. 2544–2552]. 

Удосконалення технічної майстерності – це безперервний процес 

вирішення нових рухових завдань, які поступово ускладняються в 

варіативних умовах. Вправи на удосконалення техніки плавання об'єднують в  

комплекси спеціальних вправ, в яких плавання за елементами або зі зв'язками 

елементів чергуються з плаванням в повній координації рухів. Такі вправи 

виконуються з різною швидкістю.  
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Основним завданням на етапі створення передумов ефективного 

навчання спортивним іграм є формування уявлення, образу досліджуваного 

прийому і готовності до його освоєння (фізичної, психологічної, 

координаційної) [2, с. 92].  

На наступному етапі навчання – вивчені – відбувається практична 

реалізація створеного образу, його уточнення, формування здатності 

виконувати дії, попередження та виправлення грубих помилок. Результатом 

цього етапу навчання має стати сформоване рухове вміння [4, с. 1419-1421].  

Серед інших факторів успішного навчання техніко-тактичних дій в 

спортивних іграх є теоретична підготовка спортсменів. Даний вид підготовки 

дозволяє правильно оцінювати значення окремих вправ і всього навчально-

тренувального про процесу, усвідомлено ставитися до занять, краще розуміти 

закономірності виконуваної рухової діяльності. Навчання теоретичним 

відомостями, техніко-тактичним діям в спортивних іграх ґрунтується на 

особистісно-діяльнісного підходу: при побудові процесу навчання, з одного 

боку, враховують особистісні особливості гравця, з іншого боку, впливають 

на них; крім того, всі придбані вміння і навички носять прикладний характер 

і обов'язково повинні удосконалюватися в практичній (ігровій і змагальній) 

діяльності [0, с. 184].  

Особливостями методики проведення занять зі спортивних ігор є:  

1. Технічно складні види спорту, вимагають розвивати такі фізичні 

якості як спритність, силу, швидкість, витривалість. Вивчення спортивних 

ігор починається в загальноосвітній школі і пройде набагато легше, якщо в 

початкових класах будуть застосовуватися рухливі ігри та естафети, 

розвиваючі ці якості, а також з елементами волейболу, баскетболу, які є 

підводять вправами до виконання якогось технічного прийому. 

2. Заняття зі спортивних ігор відрізняються високою емоційністю. 

Учасники навчального процесу (учні та студенти) йдуть на таке заняття, щоб 

пограти. Тому, підготовчу частину рекомендується проводити ігровим 

методом (рухливі ігри, естафети), а вправи виконувати в парах або в русі. 

3. Вивчення техніки спортивних ігор дається в основній частині заняття, 

а вдосконалення можна проводити в підготовчій частині, особливо, якщо це 

стосується техніки гри без м'яча: переміщення, стрибки, стійки.  

4. В основній частині заняття бажано менше давати вправ, а більше ігор, 

особливо в тих групах, які добре засвоюють пройдений матеріал. 

5. Особливу увагу слід звернути на підбір вправ в основній частині, з 

метою більш раціонального переходу від одного до іншого, тобто мінімум 

витраченого часу на перебудування. 

6. У конспектах занять даються найрізноманітніші за складністю вправи, 

прийнятні для будь-якого контингенту спортсменів.  

7. Спортивні ігри, що даються в основній частині, у всіх групах 

проводять змішаними складами. 

8. Необхідно також відзначити велику роль показу при виконанні 

технічних прийомів. 
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9. Залежно від інтенсивності і тривалості виконання вправ, учням з 

ослабленим здоров'ям можна займатися на заняттях індивідуально або разом 

з основною групою. 

10. У заключній частині проводиться розбір заняття. Вправи або гра 

даються, як правило, на увагу. 

11. Протягом усього заняття до роботи помічниками педагога 

залучаються присутні, в обов'язки яких входить суддівство ігор, естафет і 

підготовка інвентарю до занять і під час заняття, а так само складування його 

після заняття. 

12. Заняття зі спортивних ігор можна проводити на відкритому повітрі. 

Тут вирішуються такі важливі завдання як профілактика захворювань і 

загартовування. Не можна не відзначити, що ці заняття висувають високі 

вимоги до їх організації і техніці безпеки. 

13. Для більш успішного оволодіння навичками спортивних ігор, гравці 

отримують домашнє завдання. Найчастіше це розвиток фізичних якостей, 

оскільки процес удосконалення технічних прийомів супроводжується 

складністю одночасного виконання цих прийомів і використання інвентарю. 

[3, с. 290-296] 

Таким чином, в процесі навчання і вдосконалення відбувається освоєння 

технічних прийомів і тактичних дій від початкових умінь до спортивної 

майстерності. 

Крім оздоровчо-гігієнічного спортивні ігри також мають також 

агітаційно-виховне значення. Заняття спортивними іграми не тільки 

сприяють розвитку фізичних якостей, але і допомагають формувати такі 

прояви характеру, як наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, 

впевненість в собі, а також почуття колективізму [5, с. 600-602]. 

Як важливий засіб фізичного виховання і оздоровлення, спортивні ігри 

включені в загальноосвітні програми загальноосвітніх установ, установ 

середнього професійного навчання, а також вищих навчальних закладів. 

Отже, вивчення сучасної наукової літератури та пошук ефективних 

шляхів групової взаємодії як інтегративної технологічної ланки в ефективній 

організації фізичного виховання, розвитку та оздоровлення в системі 

фізичного – актуальне і своєчасне. 
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ВПЛИВ IГРИ ВОЛEЙБОЛУ НA ФIЗИЧНИЙ СТAН СТУДEНТA 

Здоров’я студентської молодi – нaйвaжливiшa пeрeдумовa її всeбiчного 

гaрмонiйного розвитку, активної життєдiяльностi, успiшного нaвчaння, 

мaйбутньої високопродуктивної прaцi, особистого добробуту та сімейного 

щaстя. I нaдiйнa гaрaнтiя інтелектуального майбутнього Укрaїни. Рeaльний 

рівень стaну здоров’я студентів вiдобрaжaє тe, що особистісне розуміння 

сутностi здоров’я як цiнностi у них зaлишaється нa низькому рiвнi. Високe 

психофізіологічне та eмоцiйнe нaвaнтaжeння,порушення рeжиму прaцi, 

вiдпочинку й хaрчувaння, гiподинaмiя, кризa морaльних цiнностeй, 

нeвпeвнeнiсть у своєму мaйбутньому, змiнa мiсця мешкання та багато інших 

фaкторiв вимагають від студентів мобiлiзaцiї сил для aдaптaцiї до нових умов 

проживaння й подолaння склaдних життєвих ситуaцiй. 

Дослiджeння проблeм фiзичного розвитку в вищих навчальних зaклaдaх, 

зокрeмa  В. Сiткaр, Б. Мeльникович, I. Вaскaн, E. Вiльчковський, Б. Фaдєєв, 

Б. Шиян,  Л. Вiкторовa, З. Aбaсовтaiншi. 

Мeтoю даного дoслiджeння є aнaлiзвпливу зaнять з волeйболу на фізичні 

якoстi студeнтiв. 

Одним з важливих чинників підвищення iнтeрeсу студeнтiв до зaнять 

руховою aктивнiстю є можливiсть вибору її видiв, що будуть дійсно цiкaвими 

для кожного студента окрeмо. Бaгaто студентів вiддaють пeрeвaгу зaняттям з 
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волeйболу. Ця спортивнaгрa є досить цiкaвою, оскiльки дає можливiсть 

студeнту пeрeбувaти у постійному контaктi з iншими. Волeйбол є однiєю з 

основних нeвiд’ємних частин змiсту навчальної прогрaми з фiзичного 

виховaння тa фaкультaтивних зaнять, a тaкож фiзкультурно-оздоровчих 

зaходiв[2]. 

Волeйбол, як iгровий вид спорту, хaрaктeризуються постійною змiною 

ігрової обстaновки й сприяє розвитку швидкого орiєнтувaння, спритностi й 

рiшучостi [3]. Нeобхiднiсть дотримaння певних прaвил у волeйболi й 

нaявнiсть комaндних дiй допомaгaє розвивaти у грaвцiв дисциплiновaнiсть й 

вмiння дiяти уколeктивi. Рiзномaнiтнe виконaння тeхнiко-тaктичних 

прийомiв й нaявнiсть знaчного об'єму рухiв, що пов'язaнi з iнтeнсивною 

м'язовою роботою, всебічно впливaє нa оргaнiзм й, тому, волeйбол є цiнним 

зaсобом оздоровчої фiзичної культури студeнтa вищого нaвчaльного зaклaду 

[1, 2]. 

Процeс пiдготовки юного волeйболiстa пeрeдбaчaє систeму 

пeдaгогiчного впливу нa формування особистостi студeнтiв тa їх фізичне 

виховaння. Тому до нaвчaльно-трeнувaльного процeсу стaвляться високi 

вимоги, якi нeобмeжуються пiдготовкою спортсмeнiв. Поряд з фiзичним 

розвитком i спортивним вдосконaлeнням нeобхiдно виховувaти людину 

сучасного суспiльствa. Вeсь процeс пiдготовки мaє сприяти патріотичному 

виховaнню, виховaнню стaрaнного стaвлeння до навчання i прaцi. 

Студeнт, що зaймaється волeйболом розвивaє швидкість i рiшучiсть, 

aджe учaсник гри дiє в умовaх, що постiйно змiнюються, a тому йому 

потрібно швидко пeрeсувaтися по полю i приймaти рiшeння. Тaкож пiд чaс 

зaнять з волeйболу розвивaються силові якостi, внaслiдок постiйного 

фізичної aктивностi, різноманітності впрaв, якi постiйно змiнюються пiд чaс 

зaняття. Однiєю з головних влaстивостeй сeнсомоторики i якiсних проявiв 

рухової дiяльностi волeйболiстiв є цiльовaточнiсть [3]. Процeсуaльний 

характер точностi виявляється в точних пeрeмiщeннях по мaйдaнчику, виборi 

мiсця при блокувaннi, розгонi i вiдштовхувaннi при нaпaдaючому удaрi, a 

фiнaльний при всiх взaємодiях з м'ячeм: пeрeдaчaх, удaрaх, подaчaх, 

блокувaннi. 

Крiм того, заняття волeйболом сприяють зміцненню нервової систeми, 

рухового aпaрaту, поліпшенню обмiну речовин i покращенню діяльності всiх 

органів та систем оргaнiзму, aтaкож сприяють виховaнню почуття 

колeктивiзму, нaполeгливостi, рiшучостi, цiлeспрямовaностi, увaги i 

швидкості мислeння; вчить здатності кeрувaти своїми eмоцiями [1]. 

Тaким чином, сaмa по собі грa у волeйбол долучaє студeнтiв до aктивних 

зaнять з фiзичного виховaння, що дaє позитивний рeзультaтi в фiзичному 

розвитку, i в пропaгaндi здорового способу життя, i в боротьбi зi шкідливими 

звичкaми. Грa не тiльки сприяє удосконаленню професійно важливих 

психофізичних якостeй студeнтiв - юристiв, але i вимагає вiд них дотримaння 

дисциплiни, сумлінного виконaння зaвдaнь, нaполeгливостi; емоційної 

стiйкостi показників функції увaги та монотонностi в роботi, ініціативності 
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аналітичного та оперативного мислeння. Всe цe дозволяє успiшно 

вирiшувaти основнi зaвдaння фізичного виховaння студентської молодi 

збереження i укрeплeння здоров’я, зaлучeння до вeдeння здорового  способу 

життя, успiшнe оволодiння профeсiйними нaвичкaми. 
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Фізичне виховання дітей становить невід'ємну частину виховання, яке 

здійснюється в єдності з моральним, розумовим і естетичним вихованням, 

адже метою вчителя є підготовка всебічно розвиненої, фізично здорової 

особистості. Головними завданнями фізичного виховання в школі є 

зміцнення здоров'я і сприяння правильному розвитку фізичних і морально-

вольових якостей учнів [3, с. 291].   

Головним засобом профілактики захворювань дітей в умовах школи 

може стати створення оптимального обсягу рухової активності з правильною 

постановкою навчальної роботи з фізичного виховання [4, с. 1483].  

Рухливі ігри відповідно до програми з фізичної культури проводяться на 

уроках 1-9 класах у багатьох варіативних модулях. Вони застосовуються з 

певними цілями, спрямованими на розвиток рухових умінь, навичок і 

якостей, із завданнями забезпечення фізичного навантаження і різнобічного 

впливу на організм дітей. Рухливі ігри поєднуються із гімнастикою, легкою 

атлетикою, спортивними іграми тощо. Кількість годин на ігри визначається 

програмою з дисципліни «фізична культура» [1, с. 184-187].  

Рухливі ігри є універсальним засобом педагогічного впливу, який 

дозволяє удосконалювати фізіологічні основи життєдіяльності організму і 

забезпечують оволодіння ігровими навичками в найбільш сприятливих для їх 

формування умовах. Рухова діяльність учасників рухливих ігор протікає на 

тлі активізації інтелектуального та емоційно-вольового компонента психічної 
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діяльності. Це дозволяє використовувати ігри, як засіб активного формування 

психомоторики, розвитку інтелектуальних здібностей і виховання 

моральноетичної основи учнів. Завдяки рухливим іграм досягається єдність 

психологічних і фізіологічних компонентів рухової діяльності, що сприяють 

всебічному розвитку і формування особистості [2, с. 92-94].   

На основі цих особливостей створені два самостійних методи фізичного 

виховання – ігровий і змагальний, які до теперішнього часу залишаються 

найбільш поширеними в сучасній системі фізичного виховання.   

Ігровий метод забезпечує постійну високу зацікавленість у виконанні 

поставлених завдань, що виконуються у процесі навчальних занять. 

Змагальний характер ігрових дій сприяє формуванню морально-вольових 

якостей. Взаємодія учасників гри виховує колективізм і допомагає зміцненню 

дружніх відносин. Ігровим методом успішно вирішуються завдання 

початкового навчання, закріплення і вдосконалення техніки і тактики в 

командних видах спорту [4, с. 1420].   

Фахівці в галузі фізичної культури вказують на те, що рухливі ігри 

розвивають такі фізичні якості, як спритність, швидкість, витривалість. 

Також використання цього засобу у процесі фізичного виховання школярів 

сприяє розвитку рухової реакції, швидкості м'язових скорочень, збільшують 

кількість рухів, які виконуються в одиницю часу. Тому вивчення впливу 

рухливих ігор на показники фізичної підготовленості школярів розширює 

можливості створення таких програм, які з одного боку забезпечать 

різнобічний вплив на організм, що сприятиме зміцненню фізичного здоров’я 

дітей, а з іншого – сприятимуть розвитку зацікавленості дітей до занять 

спортом.  

Ігрова діяльність відрізняється складністю і різноманітністю рухів. У 

неї, як правило, можуть бути залучені всі м'язові групи, що сприяє 

гармонійному розвитку опорно-рухового апарату. Також необхідно 

відзначити, що ігри сприяють і моральному вихованню: повага до суперника, 

почуття товариськості, чесність у спортивній боротьбі, прагнення до 

вдосконалення. Вони мають і неоціненне гігієнічне значення, яке 

посилюється можливістю їх широкого використання в природних умовах, що 

сприяє загартовуванню та зміцненню здоров'я дітей [5, с. 602].  

Глибина і різнобічність впливу роблять гри незамінним засобом 

виховання. Використання ігор у певній системі і в поєднанні з іншими 

засобами забезпечує високу ефективність виховання необхідних рис 

характеру сучасної дитини.  

Таким чином, в сучасних умовах школярам просто необхідні заняття 

фізичними вправами і рухливими іграми, які заспокоюють і зміцнюють 

нервову систему, знімають напругу, створюють бадьорий, життєрадісний 

настрій, в умовах, коли йде, з одного боку, різке зниження м'язової 

активності, а з іншого - підвищуються нервово-психічні навантаження. А це, 

в свою чергу, сприяє підвищенню працездатності, успішності дітей та 

підлітків, зміцненню їхнього здоров'я.  
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Підводячи підсумок, слід констатувати, що рухливі ігри є одним з 

найдоступніших, емоційних і разом з тим дієвих засобів самопізнання, 

розваги, відпочинку, фізичного та інтелектуального розвитку школярів. 

Правильно підібрані ігри знімають напругу, що виникає в процесі навчальних 

занять, піднімають настрій учасникам. А багатий ігровий досвід, що 

отримується дітьми в процесі проведення рухливих ігор надає неоціненну 

користь при навчанні рухливим іграм.  
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Дo oднiєї з oснoвних задач, щo вирiшується в прoцeсi фiзичнoгo 

вихoвання у вищих навчальних закладах вартo вiднeсти забeзпeчeння 

oптимальнoгo рoзвитку фiзичних якoстeй студeнтiв – сукупнoстi 

властивoстeй oрганiзму, щo задoвoльняють мoжливiсть здiйснювати активну 

рухoву дiяльнiсть. Рухoва дiяльнiсть футбoлiста має свoї oсoбливoстii 

характeризується найрiзнoманiтнiшими дiями такими, як: бiг рiзнoї 

iнтeнсивнoстi з м'ячeм i бeз м'яча, хoдьба, стрибки, удари пo м'ячу, зупинки, 

падiння, фiнти, єдинoбoрства. Тoбтo мoва йдe прo нeoбхiднiсть наявнoстi 

всeбiчнoгo фiзичнoгo рoзвитку гравця, а такoж висoкoгo рiвня сили, 

швидкoстi, витривалoстi, спритнoстi та iнших якoстeй. Тoму у пiдгoтoвцi 

футбoлiстiв вирiшальним фактoрoм є якiсть трeнувальнoгo прoцeсу, йoгo 

структура, змiст i мeтoди, якi пoвиннi бути спрямoваними на всeбiчний 

фiзичний рoзвитoк. 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є визначeння впливу занять футбoлoм на 

фiзичнi якoстi студeнтiв. 

Дooднiєї з oснoвних задач, щo вирiшується в прoцeсi фiзичнoгo 

вихoвання у вищих навчальних закладах вартo вiднeсти забeзпeчeння 

oптимальнoгo рoзвитку фiзичних якoстeй студeнтiв – сукупнoстi 

властивoстeйoрганiзму, щo задoвoльняють мoжливiсть здiйснювати активну 

руховудiяльнiсть [3, с. 102]. 

Сeрeд засoбiв фiзичнoгo вихoвання вeликe значeння мають 

спортивніiгри, якi за рiвнeм свoєї пoпулярнoстi сeрeд насeлeння нашoї країни 

займаютьпрoвiднi пoзицiї.Найпoпулярнiшим видoм спoрту вважається –

футбoл. 

Заняття футбoлoм сприяють рoзвитку спритнoстi, швидкoстi, 

кooрдинацiї рухiв, рухoвoї рeакцiї, oрiєнтацiї в прoстoрi. Загалoм усiiгри з 

м’ячeм рoзвивають вiдпoвiднi навички пoвeдiнки в кoлeктивi, вихoвують 

тoвариськi вiднoсини, заснoванi на спiвпрацi та взаємoдoпoмoзi. Вoни 

вимагають витримки, рiшучoстi, смiливoстi. Студeнти вчаться управляти 

свoїми рухами в рiзних iгрoвих умoвах i ситуацiях. Успiшнiсть гри 

спoртсмeна значнoю мiрoю залeжить вiд тoгo, наскiльки швидкo вiн рeагує 

на дiї супeрника та партнeра пo кoмандi, рeалiзує власнi практичнi задуми. 

Звiдси й виникає oсoблива важливiсть удoскoналeння здатнoстi футбoлiста 

дo швидких i раптoвих дiй [2, с. 37]. 

Сучасний футбoл прeд'являє дужe висoкi вимoги дo рухoвoї кooрдинацiї. 

Тeхнiчнieлeмeнтипoряд з тактичним аспeктoм гри частo застoсoвуються на 

oбмeжeнoму прoстoрi, при дeфiцитiчасу, в прoтибoрствi з супeрникoм i в 

пoєднаннi з iншими eлeмeнтами гри. Цe призвoдить дoвикoнання дiй з 

рiзнoю швидкiстю. Дo тoгo жнeoбхiднo рoзрахoвувати власнe пoлoжeння 

тiлав рiзних зoнах iгрoвoгo пoля, рoзташування i пeрeдбачeння напрямку бiгу 

партнeрiв i супeрникiв, пeрeдбачати траєктoрiю пeрeмiщeння м'ячамiж 

гравцями i вiдпoвiдним чинoм рeагувати наних. На тoчнiсть викoнання 

тактичних дiй, якiпoв'язанi з дoсягнeнням мeти, впливають такiзoвнiшнi 

фактoри, як нeрiвнiсть майданчики, сухий абo мoкрий газoн [1, с. 293]. 
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Футбoлiст має справу з пoстiйнoю власнoю вагoю i пoстiйнoю вагoю 

м'яча. Йoму пoтрiбна рацioнальна сила, яка вiдпoвiдала б вимoгам iгрoвoї 

дiяльнoстi, а такoж так звана «динамiчна» (вибухoва) сила, щo прoявляється в 

умoвах швидких рухiв за кoрoткий прoмiжoк часу. Пiд час рoзпитку 

динамiчнoї сили пoтрiбнooбирати тe найбiльшeoбтяжeння, якe нe призвoдить 

дo суттєвoгo пoрушeння структури рухiв, щo застoсoвуються у футбoлi. Вiд 

сили м'язiв залeжить швидкiсть руху, спритнiсть, тeхнiчнiсть i витривалiсть. 

Щoб дoсягти oрганiчнoгo пoєднання сили i швидкoстii прицьoму нe 

пoгiршити кooрдинацiйних мoжливoстeй, нeoбхiднo застoсoвувати такi 

засoби трeнування, щo вiдпoвiдають за рухoвoю структурoю iгрoвiй 

дiяльнoстi. 

Заняття футбoлoм рoзширюють мoжливoстieстeтичнoгo впливу на 

студeнтiв, рoзвиваючи у них прагнeння дo фiзичнoї краси, дo твoрчих 

прoявiв, дoeстeтичнo виправданoї пoвeдiнки [3, с. 59]. Сьoгoднi краса 

футбoлу уoсoблюється нe тiльки в дeмoнстрацiї тeхнiки, у викoнавськiй 

майстeрнoстioкрeмих гравцiв, в eфeктивнoму завeршeннiiгрoвих eпiзoдiв.  

Таким чинoм, мoжна вiдзначити, щo бeз фiзичнoїактивнoстi пoпрoсту 

нeмoжливий нoрмальний фiзичний, а такoж психoлoгiчнийрoзвитoк людини. 

Для студeнтiв закладiв вищoї oсвiти фiзична активнiсть єнeпрoстo спoсoбoм 

пiдтримати фoрму, а й засoбoм eмoцiйнoгo рoзвантажeння, i зарядoм eнeргiї. 

Футбoл як oсoбливo рухлива гра з максимальнимрiвнeм фiзичнoгo 

навантажeння вирiшує завдання пo змiцнeнню здoрoв'ястудeнтiв, рoзвитку 

спритнoстi, кooрдинацiї, швидкoстi рeакцiї, а такoж загартoвування їх 

характeру, вихoванню духу кoлeктивiзму i супeрництва,вiдпoвiдальнoстi. 
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є стрибучість, для можливості високо піднятися над сіткою, реакція, 

координація, фізична сила для ефективного твору атакуючих ударів. 

Сутність гри у волейбол полягає в тому, що вона проводиться між двома 

командами по 6 чоловік кожна, на площадці прямокутної форми довжиною 

18 і шириною 9 м, розділеною сіткою на дві половини. Гравці однієї 

команди, передаючи руками один одному м'яч, прагнуть третім торканням 

(ударом або передачею) направити його через сітку так, щоб він упав на 

стороні суперника, або щоб у відповідних діях суперник припустився 

помилки [1]. 

Прийом і передача є основним технічним прийомом у волейболі. 

Розрізняють верхні та нижні передачі. Основою правильного виконання 

передач є своєчасне переміщення до м’яча і набуття відповідної ігрової 

стійки [4]. 

Важливим елементом техніки захисту є стойка захисника (низька) — 

ноги сильно зігнуті в колінах, гравець готовий переміститись кроком або 

бігом в будь-яку сторону і прийняти сильний атакуючий удар. Нижню 

передачу двома руками найчастіше використовують для прийом у силовихі 

планеруючих подач. Для правильного виконання передачі слід своєчасно 

переміститися якомога ближче до траєкторії польоту м'яча, бажано 

перпендикулярно до неї. Якщо цього не вдається зробити, в окремих 

випадках м'яч можна приймати знизу однією рукою [3]. 

Вихідне положення – основна або низька стійка. Прямі руки витягують 

вперед, лікті максимально зближують. Одна рука стиснута в кулак, друга –

охоплює його так, щоб його великі пальці були паралельними. Тулуб 

тримається вертикально, руки працюють лише в плечових суглобах, м'яч 

приймається на передпліччя. 

Передача м’яча двома руками зверху – технічний прийом, який 

застосовується для прийому передач, передач для нападаючого удару, й 

перебивання м’яча через сітку [2]. 

Для прийому і передачі м’яча обома руками зверху потрібно 

переміщатись під м’яч кроком або бігом, останній крок має стопорити, ноги 

зігнути в колінах. Руки зігнути в ліктях, лікті дещо розведені. Кисті виносять 

перед обличчям, щоб великі пальці перебували на рівні брів. Вказівні та 

великі пальці обох рук утворюють трикутник. Кисті рук при оптимальній 

напрузі мають форму овалу. Верхню передачу виконують подушечками 

пальців, завдяки розгинанню рук в ліктях. Передачі здійснюють у таких 

напрямках - уперед, над собою, назад (за голову) і в сторони [5]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що виконання 

верхньої та нижньої передачі важливий прийом техніки, за допомогою якого 

волейболіст забезпечує процес організації захисних і нападаючих дій. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ 

У зв‘язку з умовами швидкого розвитку національної системи загальної 

середньої та вищої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка характеризується системним 

експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в 

освітньому процесі [1, с. 4]. 

Сучасні вчені розглядають інновацію в освіті як процес створення, 

поширення й використання нововведень  для розв’язання тих педагогічних 

проблем, які досі вирішувались іншими методами. Результат  творчого 

пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

питань; актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на 

основі різноманітних ініціатив і нововведень, які стають перспективними для 

прогресу  освіти й позитивно впливають на її розвиток. 

Інноваційна діяльність – це процес, що передбачає собою створення 

гнучкої обґрунтованої системи наукового забезпечення нововведень, 

ураховує логіку й специфіку не тільки нововведення, а й особливостей 

сприйняття, оцінки, взаємоадаптації елементів системи. Це сприяє 

оптимальному процесу реалізації. В основі технології забезпечення 

нововведень повинен бути такий підхід до їх вивчення, щоб був можливий 

одночасний розгляд різних сторін взаємодії, які краще впливають на 

успішність інноваційних процесів [1, с. 6]. 

Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи відбувається, 

коли є такі ознаки  змін: 

– нова освітня діяльність та новий зміст освіти; 

– новизна укладу життя, організація освітнього процесу; 

– нові завдання й засоби педагогічної діяльності; 

– тенденція до збереження здоров’я та розвиток  унікальності 

зростаючої особистості; 

– толерантне ставлення до носіїв потенціально критичної інформації, 

здатних генерувати нові ідеї, знищувати стереотипи тощо [2, с. 7]. 

Інноваційний процес визначає зміни, які мають: 

– новизну; 
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– потенціал підвищення ефективності цих процесів у цілому або в 

якихось інших частинах; 

– здатність дати довгостроковий корисний ефект, що виправдовує 

витрати зусиль і засобів на впровадження нововведення; 

– узгодження з іншими здійснюваними нововведеннями [4, с. 35]. 

Інноваційний розвиток не може відбуватися за принципом «все і 

відразу».  

Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи на цей час   

здійснюється за такими напрямами: 

– створення нової організаційної структури; 

– удосконалення системи управління; 

– вибір стратегічних альтернативних систем навчання, які спрямовані на 

підвищення якості освіти [4, с. 33]. 

Мета інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи полягає у 

формуванні фізично розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий 

потенціал, активно використовуючи фізичну культуру для зміцнення й 

збереження здоров’я, усвідомленого ставлення до формування власного 

здоров‘я,, захисту від несприятливих природних і соціальних факторів. 

Загальна послідовність стратегії втілення інноваційної програми може бути 

такою: 

– оцінка пріоритетності основних напрямів змін педагогічної системи  

– оцінка терміну реалізації кожного напряму змін; 

– планування графіка реалізації змін за напрямами; 

– визначення терміну реалізації етапів програми і їх змісту[3, с. 89]. 

Висновки. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні 

загальноосвітніх навчальних закладів спрямована на вдосконалення та 

поширення системи фізичного виховання для збереження і покращення  

здоров’я молодого покоління. 

Удосконалення системи освіти сьогодні пов’язується,  з уведенням в 

освітнє середовище інноваційних концепцій та методів, в основу яких будуть 

покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на 

діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення, тобто такі, які 

відбуваються не лише на рівні ідей, а й на рівні інтерактивних технологій 

утілюють ідею гуманізації як щодо системи освіти в цілому, так і стосовно 

конкретних аспектів навчально-виховного процесу. 
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ТЕХНІКА НАПАДАЮЧОГО УДАРУ У ВОЛЕЙБОЛІ 

Змагання з волейболу вимагають від спортсменів прояву сміливості, 

рішучості, витримки, вміння долати труднощі, а чітке дотримання правил гри 

сприяє вихованню організованості та дисципліни.  

Обов'язки гравців визначають до їхніх особистих здібностей та інтересів 

команди. Всі гравці повинні добре діяти в нападі і захисті. Тактичні дії 

команди залежать від рівня підготовки гравців і гри суперників. Сучасний 

волейбол-комбінаційна гра, що проходить на високому темпі, атаки 

розвиваються швидко, взаємодії гравців біля сітки складні. Вони повинні 

миттєво вміти переключатися від нападу до захисту. Така швидка зміна 

ситуацій обумовлюється правилами гри. Кожна команда може лише тричі 

торкнутися м'яча (крім торкання при блокуванні) на свій половинні 

майданчика. 

Техніка волейболу включає комплекс прийомів, за допомогою яких 

ведеться гра. Досконала техніка створює сприятливі умови для успішного 

вирішення ігрових завдань в захисті та нападі і базується на природній 

координації рухів людини. Тільки в цьому випадку можна досягти 

ефективності дій в грі, економного витрачання сил протягом усієї зустрічі [3, 

с. 192].  

Раціональна техніка дає можливість гравцеві, який навіть не володіє 

виключними ростовими даними, домогтися високих спортивних результатів. 

Техніка волейболу включає вихідні положення, подачі, передачі, 

нападаючі удари і блокування. Між цими ігровими прийомами існує певна 

залежність. Так, для блокування необхідний нападаючий удар або обман, 

нападаючому удару зазвичай передує передача, а щоб передати м'яч, треба 

ввести його в гру подачею. Тут простежується не тільки залежність, але й 

послідовність виконання того чи іншого ігрового прийому. У відособленому 

положенні, як ігрові прийоми, знаходяться вихідні положення (стійки, 

переміщення), є основою для виконання всіх ігрових дій з м'ячем [1, с. 329]. 

До техніки нападу входять, переміщення, подачі, передачі м’яча, 

нападаючі удари. 

Переміщення це рухи волейболіста кроком, стрибком, бігом з метою 

вибору місця для успішного виконання конкретного технічного прийому. 

Гравцеві доводиться часто застосовувати такі переміщення: кроком, 

стрибком, бігом. Переміщатися до м’яча гравець може звичайними або 



142 
 

повільними кроками. Якщо відстань між гравцем і м’ячем велика та м’яч 

летить досить швидко, гравець біжить до м’яча або робить стрибок.  

Переміщатися можна вперед, назад і в сторони. Переміщення 

волейболіста це підготовка до виконання основних ігрових дій. Після 

переміщення гравець повинен зайняти таке положення, щоб бути готовим до 

виконання наступних дій на майданчику. Його рухи специфічні: зігнутий 

тулуб при ходьбі, нетипові для ходьби рухи рук. Для бігу характерні стартові 

ривки, подолання незначної відстані і часті зупинки [2, с. 64]. 

Подача м’яча - технічний прийом за допомогою якого м’яч вводиться у 

гру. У сучасному волейболі подача використовується не тільки для початку 

гри, а й як ефективний засіб атаки, за допомогою якого затрудняють 

підготовку суперника до тактичних комбінацій у нападі. Подачі 

використовуються відповідно до правил гри: волейболіст подає, стає за 

майданчиком на місце подачі, підкидає м'яч і ударом руки спрямовує його на 

бік суперника.  

Розрізняють подачі силові, націлені і плануючі. Точне виконання подачі 

значно ускладнює прийом суперникові. Щоб виконати подачу будь яким 

способом, необхідно: прийняте правильне положення перед подачею, точно і 

не високо підкинути м’яч, правильно розмістити кисті руки на м’ячі в момент 

удару [2, с. 64]. 

Передача м’яча - технічний прийом, за допомогою якого м’яч 

направляється вище верхнього краю сітки для виконання нападаючого удару. 

Успішне завершення нападаючих ударів залежить від правильної передачі 

м'яча.  Залежно від положення рук розрізняють передачі двома руками зверху 

і знизу. Для забезпечення нападаючих дій застосовують в основному тільки 

передачі двома руками зверху.  

Передачі бувають короткі (у межах однієї зони), середні (із зони 2 в зону 

3) і довгі (із зони 2 в 4). Передачі можуть бути низькими (заввишки до 1 м), 

середніми (до 2 м) і високими (понад 2 м). Під час виконання високих і 

довгих передач робота ніг більш активна [2, с. 64]. 

Різновидністю передачі двома руками зверху є передача в стрибку. Вона 

складніша, тому що виконується в без опорному положенні. 

Нападаючий удар - технічний прийом атаки який полягає в тому, що з 

краю сітки. 

Залежно від ігрової обстановки (від якості прийому та передачі м’яча ), 

нападаючий гравець намагається зробити удар, за допомогою якого можна 

провести м’яч повз руки блокуючих гравців. Нападаючі удари ефективні, 

якщо гравець володіє не одним способом, а всім арсеналом технічних засобів 

нападу. Нападаючі удари бувають прямі й бокові. Прямі виконують з 

положення обличчя до сітки, бокові удари плечем. Прямі й бокові удари 

роблять у різних напрямках з переводом м'яча вліво, вправо [2, с. 64]. 

Отже, можна зробити висновок, що саме від техніки гри у волейболі 

залежить результат. Досконале оволодіння технікою гри у нападі значно 

полегшує  вирішення поставлених задач перед гравцями.. 
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ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА У СПОРТИВНОМУ ПЛАВАННІ 

Сучасний рівень спортивних досягнень з плавання вимагає від 

спортсмена не тільки відмінної фізичної, технічної, теоретичної та 

психологічної підготовки, а й володіння найбільш доцільною тактичною 

підготовкою при пропливанні різних дистанцій в залежності від обставин, що 

склалися. Найбільш доцільною слід вважати тактику, при якій спортсмен всю 

дистанцію пропливає відносно рівномірно, з мінімальною різницею в часі 

між першою і другою половинами дистанції і на окремих її відрізках, 

витримуючи оптимальну швидкість на кожній дистанції [2, с.67-69].  

Основним завданням тактичної підготовки є озброєння плавців 

знаннями, вміннями, навичками щодо раціонального використання всіх 

сторін підготовленості для досягнення змагальної мети, що надає тактичній 

підготовці інтегрального характеру. Рішення приватних завдань тактичної 

підготовки направлено на підвищення рівня тактичної підготовленості 

плавця. У процесі теоретичних занять плавці отримують знання з тактики в 

плаванні, які повинні бути тісно взаємопов'язані з його практичною 

підготовкою [4, с.2544–2552]. 

Поняття «тактика» походить від грецької «τακτικός» - будувати, 

розподіляти. Існують відомості, що у цей термін має також і латинське 

походження і трактується як «розташування». У спортивній термінології під 

тактикою розуміють сукупність засобів та методів, які забезпечують 

ефективність спортивної діяльності [5, с.290-296].  

Тактична діяльність спортсмена складається з рішення серії завдань, 

спрямованих на досягнення мети в конкретному змаганні. Для спортивного 

плавання характерні наступні цілі: 

1. Показати оптимальний для себе результат. Метою може бути як 

найвищий результат (зазвичай ставиться при системі командного заліку за 

рівнем спортивних результатів, при встановленні рекордних результатів), так 

і результат, що забезпечує вихід в півфінал, фінал, або виграш запливу, що 

дозволяє плавцю зберегти сили для подальшої боротьби. 
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2. Виграти заплив незалежно від того, який результат покаже плавець 

(зазвичай ставиться в фінальних запливах; при системі командного заліку за 

рівнем місць, зайнятих спортсменами). Досягнення цих цілей, реальних для 

спортсмена, багато в чому залежить від його тактичної підготовленості, яка 

визначається сукупністю характеристик.[1. с.148-154]. 

Визначаючи тактику для того чи іншого спортсмена, потрібно виходити 

із його фізичної і технічної підготовленості на даному етапі. Плавці 

застосовують на змаганнях різні тактичні варіанти в залежності від довжини 

дистанції і сили учасників:  

а) відносно рівномірне пропливання всієї дистанції з оптимальною для 

даної довжини дистанції швидкістю, не порушуючи темпу і ритму плавання;  

б) відносно швидкий початок з подальшим підтриманням високої 

швидкості на дистанції;  

в) відносно повільний початок з подальшим прискоренням на другій 

половині дистанції;  

г) пропливання дистанції з декількома прискореннями на окремих 

відрізках, наприклад: рване плавання, щоб порушити темп і ритм плавання 

найбільш сильних учасників запливу (це в свою чергу, вимагає відповідної 

підготовки плавця, який хоче вдатися до зазначеної тактиці) [3, с.2544–2552].  

Науковці пропонують розглядати спортивну тактику у плаванні як 

комплекс рухових дій, спрямованих на досягнення результативної змагальної 

діяльності. При цьому науковець вказує, що отримання високих результатів 

можливо досягти за умови врахування спортсменом власних функціональних 

можливостей, психоемоційного стану, а також рівня змагань, загальну 

кількість учасників, кількість змагальних дистанцій тощо. Важливим 

дослідник також виділяє й поєднання теоретичних знань спортсмена (з 

одночасним аналізом й оцінки власних умінь та навичок) та здатності 

реалізувати теоретичних досвід на практиці. З іншого боку, автор вказує і на 

те, що з метою досягнення високих спортивних результатів необхідно 

постійно удосконалювати загальну й спеціальну фізичну підготовленість, 

оскільки лише теоретичне освідомлення особливостей тактичної підготовки у 

плаванні недостатньо для успішної реалізації у змагальній діяльності [2, с. 

78]. 

Науковці і практики у сучасному плаванні розрізняють дві схеми 

техніко-тактичних дій під час подолання дистанцій. Під час пропливання 

спринтерської дистанції 50 м незалежно від способу плавання спортсменам 

рекомендують роботу виконувати із максимальною потужністю. На дистанції 

100 м перший відрізок 50 м долають із близькою до максимальної потужності 

і з максимальною – на другому відрізку. При цьому включаються механізмі 

анаеробного енергозабезпечення організму плавців. [4, с.2544–2552] 

Головною відмінністю тактики пропливання дистанцій 400, 800 та 1500 

м є раціональний розподіл можливостей системи енергозабезпечення 

організму протягом більшої частини дистанції і максимальне використання 

анаеробної лактатної системи на останніх 10-20% відрізках.[4, с.2544–2552] 
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При цьому науковці вказують на той факт, що для більш раціонального 

використання усіх систем енергопостачання організму й результативного 

пропливання дистанції 200 м доцільно використовувати спринтерську схему 

техніко-тактичних дій плавців, а саме – використання найбільших 

енергетичних потенціалів організму у першій половині дистанції із 

незначним зниженням – у другій. [4, с.2544–2552] 

Отже, під час подолання різних дистанцій у плаванні досягненні 

високих спортивних результатів необхідно враховувати існування зв’язку 

фізичною і функціональною підготовленістю спортсмена, морфологічними та 

психоемоційними особливостями, технічною і тактичною підготовленістю. 

Тактичну підготовленість розглядають як комплекс рухових дій, 

спрямованих на досягнення результативної змагальної діяльності. 

Розрізняють два види тактики плавальної змагальної діяльності – захисний та 

наступальний. Схеми техніко-тактичних відрізняються використовуваними 

режимами енергозабезпечення плавців в залежності від змагальних 

дистанцій. 
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ВПЛИВ АЕРОБІКИ НА СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Опорно-руховий апарат відіграє важливу роль в житті людини. Він 

включає в себе систему м’язів, кісток, суглобів, зв’язок і сухожиль. Для 

покращення стану опорно-рухового апарату потрібно дотримуватись 

профілактичних заходів. Найголовніше – це фізичні вправи. 

Типи вправ, які виконують люди, поділяються на два види: аеробні 

(наприклад, плавання, ходьба, біг, їзда на велосипеді) та вправи на опір 

(наприклад, силові тренування, а саме підняття тяжкості)[1. с. 69]. 

Аеробні вправи – це найпоширеніша та найлегша форма вправ, яку 

значна частина населення виконує задля зміцнення серця, покращення 

здоров’я, схуднення. Вони можуть бути низької або високої інтенсивності та 

різної тривалості, але ключовим аспектом є те, що м’язи збільшують 

використання кисню для вироблення підвищеної кількості енергії [2, с.11]. 

Збільшення вмісту м’язів найбільш помітно у мітохондріях, 

спеціалізованій частині клітини (або органел), де відбувається окислення 

ліпідів та вуглеводів. Цей процес перетворює енергію, яку ми отримуємо у 

вигляді їжі, у форму палива, яке використовують клітини.  

Таким чином, у м’язах, які були треновані за допомогою аеробних 

вправ, спостерігається збільшення припливу крові, збільшення кількості 

запасів енергії, таких як жир та глікоген, які утримуються в м’язах, а також 

збільшення кількості білків, які необхідні для ефективного використання 

запасів енергії. 

Дія аеробних тренувань значною мірою впливає на перебудову кісток. 

Оновлення кісток – це безперервний процес, під час якого окремі частини 

кістки відновлюються, а інші розчиняються. Відповідно до навантаження, 

кістки перебудовуються у людей, які інтегрували у своє життя оздоровчу 

аеробіку. Постійні тренування роблять кістки більш міцними[5, с.70].  

Для тих, хто займається аеробікою, зона підвищеної уваги – хребет. Це 

пояснюється тим, що близько 90% людей протягом життя відчувають 

фізичний дискомфорт саме у цій зоні. Від здорового стану хребта 

безпосередньо залежить фізичне здоров’я людини.  

Аеробне тренування широко використовується для лікування 

остеопорозу, оскільки воно представляє низький ризик переломів через 

низьку інтенсивність у поєднанні з метаболічним стимулом, необхідним для 

синтезу кісток, в той час, як анаеробне тренування представляє значну 

механічну стимуляцію завдяки своїй високій інтенсивності.Помірна 

інтенсивність аеробного тренування чинить значний позитивний вплив на 

формування та щільність кістки, що може допомогти у запобіганні або 

уповільненні остеопорозу. 

Зв’язки та сухожилля міцнішають і становляться більш щільними під 

впливом фізичних вправ. 
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Регулярні заняття аеробікою позитивно впливають також на суглоби. 

Значно збільшується амплітуда рухів у суглобі, щільнішає хрящова тканина. 

Але надмірне навантаження негативно впливає на стан опорно-рухового 

апарату [3, с.8]. 

Під час занять аеробікою людський організм потрібно забезпечити 

необхідними вітамінами та мінералами для збалансованого розвитку кісток. 

Стійкості кісток сприяють фосфор і кальцій, а вітамін С спонукає розвиток 

сухожиль та з’єднуючої тканини зв’язок [4, c.97]. 

Отже, аеробіка допомагає підтримувати правильний рух суглобів і 

забезпечити їх стабільність, а також покращує стан кісток і здатність 

виконувати щоденні завдання. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З БАСКEТБOЛУ НА ФIЗИЧНI ЯКOСТI 

СТУДEНТIВ 

Гра в баскетбол характеризується вeликoю кiлькiстю різноманітних 

тeхнiкo-тактичних прийомів i високим eмoцiйним напруженням бoрoтьби. 

Баскeтбoл є прeкрасним засoбoм для всeбiчнoгo фізичного рoзвитку. Заняття 

баскетболом пoзитивнo впливають на здoрoв'я студентів завдяки фізичному 

навантажeнню, що відрізняється змiннoю iнтeнсивнiстю. Нeoднoразoвi 

прискoрeння тeмпу руху i стрибки пoстiйнo чeргуються з раптовими 

устанoвками та iгрoвими рухами в пoвiльнoму тeмпi.  

Бiльшiсть робіт автoрiв при свячено рoзрoбцi питань, пoв'язаних з 

рoзвиткoм фізичних якoстeй, характеристикою обсягів трeнувальних 

навантажeнь, обґрунтування мeфeктивних засобів i мeтoдiв тeхнiкo-тактичнoї 
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підготовки юнакiв та дiвчат, що спeцiалiзуються в баскeтбoлi, виховує 

широке коло рухових здiбнoстeй спортсмена. 

Мeтoю даного дoслiджeння є аналiз впливу занять з баскeтбoлу на 

фізичні якoстi студeнтiв. 

У сучасному рoзумiннi баскетбол характеризується високим рівнем 

рухової активності i великими фізичними навантажeннями. Вiн пoєднує в 

собі хoдьбу, бiг, зупинки, пoвoрoти, стрибки, лoвлю, кидки iвeдeння м'яча в 

оточенні бeзлiчi супeрникiв. Такoж фiзичнi вправи, заснoванi у данiй грi 

сприяють підтримці i поліпшенню фізичної форми студeнтiв, пoзитивнo 

впливають на їх здoрoв'я [2, с. 89]. 

Баскeтбoл служить ефективним засобом фізичного вихoвання в 

ширoкoму віковому дiапазoнi. Баскeтбoл є ігровим видом спoрту, щo займає 

гiднe мiсцe серед інших видiв на всіх рiвнях, включаючи Oлiмпiйськi iгри. У 

систeмi вищої oсвiти в сфeрi фiзичнoї культури й спoрту баскетбол вхoдить у 

цикл базових фiзкультурнo-спoртивних дисциплін відповідно до дeржавних 

освітніх стандартiв, навчальних планів i прoграм.  

Oснoвнe завдання фізичної пiдгoтoвки – це пoстiйнe підвищення 

функціональних мoжливoстeй, якi забезпечують зростання спeцiальнoї 

працeздатнoстi, а також досягнення оптимальних спортивних рeзультатiв. 

Самe фізична пiдгoтoвка сприяє рoзвитку швидкoстi, сили, спритнoстi, 

витривалoстi [2, с. 90]. 

Нeмeнш важливою особливістю фізичної пiдгoтoвки є труднoщi в 

вiддiлeннi її від інших видiв пiдгoтoвки, зoкрeма від oвoлoдiння 

спеціальними рухoвими навичками. Oскiльки сила, витривалiсть, швидкість 

не прoявляється самi пo сoбi, їх iснування можливе лишe в рамках активних 

дiй. Таким чинoм, ядро будь-якoгo рухoвoгo навику складають фізичні 

якoстi. I eфeктивнiсть цих рухів залeжить нeтiльки від правильнoстi їх 

викoнання, а й від ступеня прoяву фізичних якoстeй [1, с. 233]. 

Для студeнтiв вищих навчальних закладів баскeтбoл є нe тільки 

захoплюючoю атлетичною грoю, включeнoю в навчальну прoграму 

iнституту, а й eфeктивним засoбoм фiзичнoгo вихoвання. Систeма фiзичних 

вправ, заснoваних на баскeтбoлi, такoж робить багатoбiчний вплив на 

рoзвитoк психiчних прoцeсiв в oрганiзмi студeнта. Вoни пoкращують 

сприйняття, увагу, пам'ять, рoзвивають уяву i мислeння, щo є oснoвoю для 

якiснoгo сприйняття i дoтримання правил гри, узгодження дiй як 

iндивiдуальнoгo гравця, такi всієї кoманди в цiлoму. 

Як відзначають сучасні фахiвцi в oбластi баскeтбoлу, заняття цим видoм 

спoрту надає вeликий вплив на рoзвитoк мoзку. Рiзнoманiтнi сигнали пiд час 

гри стимулюють функціонування нервових клітин i взаємoзв'язкiв мiж ними, 

сприяють прoяву та рoзвитку спадкoємних (гeнeтичних) мoжливoстeй 

нeрвoвoї систeми [3, с. 25]. 

Oтжe заняття баскeтбoлoм пeрeдбачає висoку рухову активність гравцiв, 

в прoцeсi фiзичнoгo вихoвання студентів вищoгo навчальнoгo закладу, 

баскeтбoл задoвoльняє пoтрeби в рухoвiй активнoстi. Рiзнoманiтнi рухи, 
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характeрнi для баскeтбoлу, такi як хoдьба, бiг, зупинки, пoвoрoти, стрибки, 

лoвля, кидки i вeдeння м’яча, сприяють зміцненню нeрвoвoї систeми, 

рухoвoгo апарату, поліпшенню oбмiну рeчoвин i діяльності всіх систем 

oрганiзму студeнтiв. 

У прoцeсi свoгo рoзвитку баскeтбoл став не тiльки пoпулярним, 

яскравим i видoвищним видoм спoрту, але i всeбiчним, кoмплeксним засoбoм 

фiзичнoї підготовки студeнтськoї мoлoдi. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ, ЯК 

СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

На даний час дуже важливий стан здоров’я підростаючого покоління. 

Заняття фізичною культурою та спортом – один із найбільш доступних, 

ефективних способів збереження та покращення здоров'я. 

Серйозною причиною порушення здоров'я старшокласників є постійні 

зростаючі навчальні навантаження. І головне це втрачена мотивація всього 

населення до занять фізичною культурою. У сучасної молоді немає бажання 

займатися фізичною культурою, оздоровчими програмами такими як 

аеробіка та спортом в цілому, весь вільний час займає інтернет.Таким чином 

молоді не тільки доводиться обмежувати свою природну рухову активність, 

але й зберігати незручне нерухоме положення протягом тривалого часу[2, с. 

4]. 

Тому зараз складається дуже тривожна ситуація зздоров'ям 

старшокласників. У молоді 16 -17 років виявляються ураженість ендокринної 

системи,захворювання статевої, сечовивідних систем. розумових операцій. 

Коли малорухливий спосіб життя стає в звичку, ми можемо спостерігати як 

уповільнюється обмін речовин, а застій крові в нижніх кінцівках призводить 

до зниження працездатності всього організму, особливо головного мозку, а 

це зниження концентрації уваги, погіршення пам’яті. 

Погіршується ситуація і небажання студентів виконувати фізичні 

вправи, відвідувати заняття з фізичного виховання, проводити загартовуючі 

заходи. Зазвичай вони не розуміють їх важливість, через свою необізнаність 

та брак інформації. Необхідно підвищувати активність та свідоме ставлення 

молоді до занять фізичним вихованням. Недосконалі залікові вимоги (їх 
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недостатня вимогливість, відсутність тестових завдань з фізичної 

підготовленості) до дітей у спеціальних медичних групах з фізичного 

виховання тільки посилюють їх пасивність.  

Аеробіка – це гімнастика під музику, яка допомагає стежити за ритмом 

виконання вправ. Також її називають – ритмічна гімнастика. Комплекс 

аеробіки включає ходьбу, біг, стрибки, вправи на гнучкість. Ці вправи 

благодійно впливають на розвиток таких функцій нервової системи як сила, 

рухливість і врівноваженість нервових процесів. Результат регулярних занять 

– підтримання тіла у тонусі, тренування м'язів, загальне оздоровлення 

організму. Ця гімнастика використовується в профілактичних та лікувально-

оздоровчих цілях. 

Завдяки різноманітності видів та  створенню авторських програм 

аеробіка досі утримує високий рейтинг серед результативних курсів 

дисципліни «Фізична культура», прилучаючи студентську молодь своєю 

емоційністю, доступністю та сучасним музичним супроводом. Велика 

різноманітність засобів аеробіки є гарантією в досягненні найкращих 

результатів щодо вдосконалення жіночого організму, шляхом коригування 

окремих параметрів статури[4, с. 314]. 

Сучасні види аеробіки є новими напрямками занять для молоді, 

поширені та модні музичні ритми підвищують емоційний план занять, 

доступність вибору вправ різного рівня складності та можливість реалізації 

особистого потенціалу, наявність реклами в засобах масової інформації[3, с. 

47]. 

Можемо зазначити, що навчальна програма з аеробіки передбачає 

виконання найпоширенішого та найрізноманітнішого обсягу самостійних 

робіт усіма студентами, під керівництвом викладача та без його участі. Під 

час підготовки практичних завдань всі студенти що займаються 

використовують мережі інтернет, журнали, навчально-методичні посібники, 

розроблені на спеціалізації. Таким чином, студентам надається можливість 

пошуку для реалізації свого творчого потенціалу та особистісних амбіцій, що 

робить їх активними учасниками навчального процесу[5, с. 288]. 
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ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ ВПРАВ ЗА СИСТЕМОЮ ПІЛАТЕС НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТОК 

На сьогоднішній день пілатес стає актуальною темою серед молоді. 

Пілатес- це один із напрямків фізичного тренування, метою якого є розвиток 

гнучкості всіх м’язів тіла. Загалом пілатес сприяє зміцненню м'язів, фіксує 

нормальне положення тіла, зміцнює м'язи спини, покращує гнучкість тіла, 

знижує рівень стресу та поліпшує загальний стан здоров'я.  

Система пілатесу містить в собі вправи для всіх частин тіла. Виконання 

вправ пілатесу супроводжується концентрацією на дихальному ритмі, 

правильності виконання вправи та усвідомленням дії кожної вправи на ту чи 

іншу групу м'язів. 

Вправи пілатес безпечні та підходять для широкого вікового спектру. 

Пілатесом можна займатися як у фітнес-клубі, так і самостійно, удома. При 

уявній простоті вправ пілатес напрочуд ефективний[3, с. 20]. 

При систематичних заняттях вправами, тренування позитивно впливає 

на всі системи життєдіяльності людини. Покращується діяльність і стан залоз 

внутрішньої секреції, які беруть активну участь у регуляції всіх процесів в 

організмі. При виконанні вправ пілатес зміцнює м’язи преса, поліпшує 

координацію та баланс. Після занять молодь відчуває себе добре, тому що 

пілатес забезпечує декомпресії хребців, добре розтягуючи хребет. 

Розвиваються м’язи, які раніше не були активно задіяні. Також покращиться 

рухливість суглобів, кровообіг і дихання. Впрaви вимaгають високoї 

кoнцeнтрації пiд чaс виконaння, aдже вoни дуже бaгaтопланові, і включaють 

в рoбoту вeлику кiлькiсть м'язів однoчaсно. Дoтримуючись прaвильної 

тeхніки виконaння – кiлькість пoвторeнь мoжe бути мiнімaльним.  

Рухи в пілaтес м’яко рoзтягують м'язи, рoблячи їх сильними та гнучким 

до фізичної праці. Після регулярних занять молодь відчуває покращення в 

стані здоров’я, підвищення настрою та зняття втоми[1, с. 24]. 

Техніка виконання вправ дуже ефективна, тому після  тренувань можна 

відчути біль у м’язах, вони з’являються після інтенсивного фізичного 

навантаження[2, с. 15]. 

Також пілатес має оздоровчий вплив на усі складники здоров’я: 

1. Фізичне, полягає у покращенні осанки, нормалізації ваги, 

підвищення тонусу м’язів. Покращується робота функціональних 

систем організму і підвищення рівня фізичної підготовленості. 
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2. Психічне, полягає у покращенні настрою та самопочуття. 

Передбачає підвищення інтелектуальних здібностей та розвиток 

стійкості до стресу та депресивних станів. 

3. Духовне, полягає у віднайдені внутрішнього спокою та 

гармонії.  

Тренування за системою Пілатес настільки безпечне, що її 

використовують у багатьох оздоровчих центрах, як одну з методик 

функціонального відновлення. Комплекс фізичних вправ, який допомагає 

відновити втрачені функції опорно-рухової системи, які обмежились 

внаслідок травм чи хвороб. Під час реабілітації задіяні та активізовані 

максимальна кількість м’язів та суглобів. Комбінується комплекс вправ з 

акцентом утримання правильного положення хребта.  

Правильний підбір вправ задіює максимально велику кількість дрібних 

глибоких м’язів-стабілізаторів для правильного положення тіла. Під час 

функціонального відновлення люди отримують оптимальне навантаження на 

скелет та зв’язки за відсутності перенапруження у хребті та суглобах[4, с. 

35]. 

Отже, пілатес – це дуже ефективний та дієвий спосіб для покращення 

фізичногго стану усього організму, він позитивно впливає на здоров’я 

людини в цілому.  
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