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СЕКЦІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» 
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Наук. кер.:  к.е.н., доц. Щебликіна І.О. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ 

 

Підготовка сучасних економістів неможлива без використання 

інформаційних технологій повсюдно. Причому, в процесі навчання у вузах 

використовується спеціалізоване програмне забезпечення, що відповідає 

особливостям майбутньої спеціальності.  

Результатом переходу суспільства в інформаційну еру є тотальна 

інформатизація господарської діяльності, зокрема удосконалення 

інформаційного забезпечення системи управління підприємством, яка має два 

вектори розвитку: 1) удосконалення засобів пошуку, збору, збереження та 

розповсюдження інформації; 2) удосконалення процесу сприйняття, обробки та 

створення інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу 

суспільства [1]. 

Існують як спеціалізовані системи фінансового аналізу, так і модулі 

фінансового аналізу у складі комплексної ІС бухгалтерського обліку та 

корпоративних ІС. Основна проблема - достовірність, своєчасність отримання 

вихідної інформації для аналізу в необхідному обсязі [2]. Дослідження 

практики застосування комп’ютерних технологій в аналітичній роботі виявило, 

що до сьогодні аналітиками не використовуються наявні можливості 

програмних продуктів. На 78,18 % підприємств взагалі не застосовують 

аналітичних програм, на 9,09 % використовується табличний редактор 

Microsoft Excel, на 1,82 % – програма “Аналітик”, на 10,91 % – інші аналітичні 

програми. Це пов’язано із великими витратами грошових коштів та 

незацікавленістю власників у результатах економічного аналізу, а також із 

неможливістю вибору порядку його комп’ютеризації, що не дозволяє 

підвищити ефективність аналітичної роботи [3].  

У розвинених програмах фінансового аналізу реалізовані методи 

імітаційного моделювання і прогнозування фінансового стану підприємства, 

побудови прогнозів балансів підприємства, виконання факторного аналізу 

показників. Інший різновид програм даного класу - бізнес-планування, 

складання та аналіз бізнес-планів та інвестиційних проектів. Життєздатність та 

прибутковість підприємства може бути забезпечена завдяки стратегічному 

бізнес-плануванню. Використання комп'ютера в практиці планування стало 

необхідністю. Фахівець, який не вміє працювати на комп'ютері, зараз навряд чи 

може розраховувати на успіх [4].  

Для вирішення проблем автоматизації процесу  аналізу на підприємстві, 

пропонується вжити наступних заходів: забезпечити доступний рівень цін на 
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програмне забезпечення; мотивування розвитку новітніх технологій, які б 

зробили ефективним діяльності підприємства; провести потрібні заходи 

стимулювання процесу комп’ютеризації підприємств; зобов’язати керівників 

підвищувати рівень комп’ютерних знань свого персоналу [3]. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

За сучасних умов підприємство зацікавлено у ефективному управлінні 

своєю маркетингової діяльністю. Зокрема, воно повинно знати, як аналізувати 

ринкові можливості, відбирати потрібні цільові ринки, розробляти ефективний 

комплекс маркетингу й успішно управляти перетворенням у життя 

маркетингових зусиль [1]. 

Перш ніж розробляти стратегію, на базі якої здійснюється стратегічне 

управління підприємством, необхідно оцінити готовність підприємства саме до 

такого, стратегічного підходу в управлінні. 

Стратегія підприємства передбачає його здатність ефективно 

функціонувати на ринку і взаємодіяти з зовнішнім середовищем, а також 

забезпечувати розвиток внутрішнього потенціалу. Сучасна концепція 

маркетингової стратегії базується, насамперед, до дії факторів зовнішнього 

середовища, що впливають на маркетингову інноваційну політику та стратегію 

підприємства [2]. 

Маркетингові стратегії розробляються з метою підвищення продажу та 

поділу ринку збільшення довгострокових прибутків. Розробка комплексу 

маркетингу, куди входить розробка товару, його позиціонування із 

застосуванням різноманітних заходів зі стимулювання збуту, жорстко пов'язана 
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з стратегічним менеджментом. Перш ніж виводити ринок із певною 

маркетингової стратегією, фірма має чітко уявляти позиції конкурентів, свої 

можливості, і навіть провести лінію, через яку боротиметься відносини із 

своїми конкурентами [4]. 

Стратегічна позиція, потужність інноваційної товарної сили, стан 

маркетингового товарного потенціалу, рівень маркетингової активності 

підприємства та рівень загрози в умовах ризиків обумовлюють вибір шляхів 

удосконалення маркетингової стратегії підприємства [2]. 

Сучасна позиція у сфері удосконалення маркетингової стратегії 

визначається станом маркетингового інноваційного потенціалу з урахуванням 

впливу інноваційного товарного клімату, наявності інноваційних товарних 

ризиків, як зовнішніх, так і внутрішніх [3]. 

Щоб удосконалити маркетингову стратегію підприємства треба у відділі 

маркетингу сконцентрувати фахівців у галузі інформатики, економіки, 

рекламних технологій, що дозволить підняти рівень маркетингових досліджень 

на якісно новий рівень. Це дозволить більш чітко формулювати цілі 

маркетингових досліджень, більш оперативно реагувати на зміну зовнішнього 

середовища організації, застосовувати прогресивні технології в області 

ефективної організації інтелектуальної праці, наприклад, використовувати 

метод «мозкового штурму» [2]. 

Перспективами подальших розробок у даному напрямі є розробка 

методології подальших напрямів удосконалення маркетингової стратегії 

підприємства [1]. 
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОМО-КАМПАНІЙ 

 

В умовах нинішньої конкурентної ситуації на ринку, та несприятливої 

економічної ситуації в Україні, кожний виробник хоче привернути увагу саме 
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на свою продукцію, а споживачів прагнуть купити якісний товар за низьку ціну. 

Один з шляхів вирішення даного питання є проведення знижок, бонусних 

програм та промо-акцій.  Проведення промо-акцій є вигідним як для покупців 

так і для виробників, адже витрати на її проведення є не такими високими, як  

реклама на телебаченні або банери з товарами на вулицях міста; а споживачі 

натомість отримають сувенір або заохочення яке буде нагадувати йому про 

вигідну покупку та заохочувати скористатися унікальною пропозицією, 

поділитися нею зі своїми близькими.  

Промо-акція — це сукупність дій, спрямованих на просування продукту 

чи послуги, які впливають на цільову аудиторію (потенційних споживачів) [1]. 

Для того щоб реалізація промо була ефективною необхідно розробити 

етапи його впровадження: визначення цілей, вибір цільової аудиторії, вибір 

формату магазинів, визначення тактик та механік реалізації, оцінка 

ефективності проведення промо. 

Визначення цілей промо-акції. Цілі проведення промо-акцій поділяються 

на короткострокові та довгострокові. В короткостроковій перспективі промо 

виконує дві задачі: залучення уваги споживачів та збільшення купівлі товарів. 

В довгостроковій перспективі промо роблять заради досягнення двох задач: 

формування іміджу торгової марки на ринку та встановлення взаємозв’язку 

нової марки з цільовою аудиторією.  

При визначені цілей важливо враховувати такі фактори: попит товару на 

ринку, відповідність промо-акції сезону, глибина знижки на продукцію, 

промоактивність конкурентів в даній категорії  товарів [4].  

Вибір цільової аудиторії. Для вибору цільової аудиторії слід 

використовувати дані споживчих досліджень за сегментами і поведінкові 

особливості. Якщо промоактивність спрямована на коригування або 

закріплення того чи іншого чинника позиціонування мережі (асортиментну 

пропозицію, рівень обслуговування і ін.),  вагомий вплив матиме визначення 

портрета покупця, який закріплений в стратегії компанії як цільовий.  

У разі, коли промо переслідує, короткострокове коригування або 

залучення купівельного трафіку чи зростання товарообігу на 1 кв.м., то для 

даних цілей свою увагу необхідно звернути на покупців які чутливі до ціни 

(прямі і непрямі цінові промо) або вимогливі до асортименту певної категорії 

товарів (тематичні промо) [4]. 

Вибір формату магазинів для проведення промо. Важливо звернути увагу 

на те, що один покупець може робити покупки в магазинах різних форматів. В 

умовах обмежень бюджету і встановленої системи дистрибуції, виробник буде 

вибирати два найбільш популярних варіанти: супермаркети і магазини біля 

будинку. 

Формат супермаркет найбільш привабливий для більшості покупців, так 

як дозволяє економити час на покупку і шлях до магазина, збалансований і 

привабливий за асортиментом. Саме цим пояснюється найбільш широкий 

арсенал промоактивності в форматі супермаркет.  
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Висока частота відвідувань покупцями магазину «біля дому» обумовлює 

необхідність постійного стимулювання їх інтересу (вигідну пропозицію кожен 

день) і забезпечує швидку реакцію клієнтів на нову промо-пропозицію. Завдяки 

шаговому розташуванню магазина у житлових будинків, у покупця існує 

можливість багаторазового покупки товару по акції в обмежений проміжок 

часу. 

У форматі магазину біля дому увагу покупця в торговому залі 

фокусується на вигідній пропозиції більш помітно, ніж в великих форматах. 

Визначення тактик та механік реалізації акції. Від того, наскільки якісно 

буде проведена технічна підготовка, залежить до 90% успіху промо-акції. До 

основних етапів технічної підготовки промо-акції:визначення оптимального 

періоду (дат проведення) і тривалості промо-акції, визначення оптимальної 

кількості промо-продукту, визначення оптимальних дат поставки / допоставки 

промо-продукту, визначення мінімального обсягу замовлення промо-продукту, 

визначення порядку повернення залишків промо-продукту [4]. 

Оцінка ефективності проведення промо. Після закінчення акції необхідно 

зробити аналіз – чи досягнуто її мети, оцінити її ефективність, зіставити 

фактичні показники з плановими. 

Оцінка ефективності промо відбувається в порівнянні з аналогічним 

минулим періодом, а також відповідно до характеристик акції – по промо-

продукту, по категорії, через залежні категорії категорії - "замінники". А також 

рекомендується оцінювати ефективність динаміку категорії до і після промо, 

щоб оцінити вплив проведеної акції на категорію. Дослідження оцінки 

ефективності промоакційної кампанії перевіряють, чи були досягнуті цілі 

кампанії. 

Ефективне проведення промо-акцій є дуже важливим для виробників, 

адже саме так вони можуть привернути увагу покупців на свій товар та досягти 

того, що саме їх продукція буде користуватися попитом.  

 

Література 
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Наук. кер.: асистент Терент’єва Н. В. 

 

БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСТА 

 

У сучасному світі кожна країна прагне просунути свої культуру та 

отримати прибуток, а конкуренція між окремими регіонами і містами 

посилюється. Підвищити конкурентоспроможність допоможе брендинг 

територій. 

Брендинг територій - це комплекс заходів спрямованих на формування 

іміджу регіону, міста або окремого місця. Територіальний брендинг допоможе 

досягти таких цілей: 

 створити позитивний імідж території або поліпшити його; 

 зробити територію привабливою для інвесторів, туристів; 

 утримати місцевих жителів; 

 залучити нематеріальні ресурси [2]. 

Маркетинг територій допоможе показати унікальність місця і розвинути 

його потенціал. В останні роки розвивалися такі напрямки територіального 

брендингу: території, міста, заповідники, парки. 

У світі існують сотні тисяч міст. Глобалізація дозволила людям легко 

подорожувати з місця на місце. Туристи і інвестори стали розбірливими. Тому 

місто, який хоче привернути увагу, повинно бути особливим, виділятися на тлі 

інших. Маркетинг території міста допоможе в цьому. Брендинг міста 

проводиться в кілька етапів: 

1. Дослідження цільової аудиторії. Необхідно з'ясувати для кого місто 

повинно стати привабливим. 

2. Пошук образу міста. На формування образу міста впливають його 

історія, географічне розташування, клімат. Щоб перетворити місто в бренд 

потрібно знайти його відмінні риси та особливості.  

3. Створення логотипу міста, його девізу і брендування цими символами 

різноманітної сувенірної продукції.  

4. Просування образу. Поширювати інформацію про місто можна різними 

способами. Часто про міста створюють відеоролики [1, с. 112]. 

Бренд міста потрібно будувати, спираючись на реальні факти та 

підкреслювати унікальність території [4, c. 37]. 

Брендинг здатний зробити місто місцем, в яке хочеться повернутися [3]. 

Маркетинг територій та міста можна планувати спираючись на пам'ятники 

культури і архітектури; діяльність історичних особистостей; товарні бренди; 

особливості природи; місцеві події та традиції. 

Саме так чинять найпопулярніші міста світу. 

У 1970-х роках Нью-Йорк переживав занепад. Високий рівень 

злочинності і високі ціни відлякували можливих відвідувачів. У 1977 році 
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представники міста звернулися в агентство Wells Rich Greene і замовили 

рекламну кампанію, яка повинна була поліпшити імідж міста. Було розроблено 

логотип «I love NY». Величезна популярність логотипу продовжила її життя на 

десятиліття. Логотип став культовим і був скопійований безліччю міст. 

Сьогодні футболки «I Love ...» можна знайти навіть в сувенірних лавках 

невеликих міст. 

Отже, в умовах жорсткої конкуренції між містами, що склалися на 

сьогоднішній день, брендинг міста є ефективною та невід’ємною частиною 

його просування для підвищення привабливості території, залучення туристів 

та інвесторів.  

 

Література 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Будь-яке підприємство можна визнавати як законодавчу організаційно-

правову форму взаємодії основних виробничих факторів або відповідних 

потенціалів (капіталу, робочої сили, менеджменту), застосованих при 

виробництві продукції для її реалізації [1].  

На думку одного з відомих у діловому світі експертів у галузі 

фінансового менеджменту Е.Хелферта, будь-який бізнес можна дати як 

взаємопов'язану систему руху фінансових ресурсів, викликаних 

управлінськими рішеннями [2]. Такий системний підхід корисний, оскільки він 

відображає фінансову природу всієї діяльності бізнесу, а також подає її у 

фінансово-економічних термінах. 

Практика свідчить, що жодне стратегічне або навіть і тактичне рішення 

менеджерів не буде виконане, якщо воно не підкріплено рухом фінансових 

ресурсів. Отже, від того, наскільки пов'язані між собою управлінські рішення та 

наявні фінансові можливості, залежать життєздатність і довготривалість 
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бізнесу. Наприклад, прийом людини на роботу приведе в майбутньому до серії 

виплат зарплати, а також відрахувань на соціальні заходи.  

Спільним для всіх рішень є базовий принцип «економічного 

компромісу», згідно з яким перед кожним рішенням менеджер повинен 

зважувати вигоди, які отримують, та фактичні витрати. Періодично сукупний 

ефект від цих компромісів можна спостерігати, коли робота чи фінансова 

вартість бізнесу оцінюються або через фінансову звітність, або за допомогою 

спеціального аналізу [3]. 

Як відомо, головною метою фінансової діяльності підприємства є 

максимізація його ринкової вартості. Хоча для багатьох підприємств України 

ще довгий час головною метою буде уникнення банкрутства і великих 

фінансових втрат. До стратегічних цілей можна також зарахувати нарощування 

власного капіталу, оптимізацію структури капіталу з позицій мінімізації 

ризику, підвищення рівня рентабельності власного капіталу та ін. Система 

стратегічних цілей формує стратегічну модель розвитку підприємства [4].  

Основою успішного управління є логічний взаємопов'язаний набір 

стратегій розвитку підприємства, інвестиційних цілей, цілей основної 

діяльності підприємства та фінансової політики, де всі ці елементи посилюють 

свою дію, не суперечать одне одному. Наприклад, якщо підприємство має на 

меті впроваджувати агресивну політику розширення своєї діяльності, то це не 

можна пов'язувати з консервативної фінансовою політикою, в основі якої – 

розрахунок тільки на власні фінансові ресурси.  

Спрямованість на виплату великих дивідендів суперечить меті 

розширення власного сегмента ринку, оскільки для цього потрібно більшу 

частину прибутку реінвестувати в діяльність підприємства.  

Особливу увагу слід приділяти пошуку шляхів ефективного використання 

обмежених фінансових ресурсів та інвестуванню коштів у проекти, що 

приносять високі доходи за оптимальнішого ризику. 

Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств розкривають їх 

функції які виконують дві основні роботи: управління розподільчою та 

контрольною функціями, до того ж одночасно. Кожна фінансова операція 

передбачає розподіл суспільного продукту та національного доходу і контроль 

за таким розподілом.  
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АНАЛІЗ СУКУПНИХ ВИТРАТ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

 

Економіка функціонує завдяки домогосподарствам та заради 

домогосподарств. Домогосподарства виступають основними споживачами 

кінцевої продукції, саме для них виготовляються предмети споживання, які 

задовольняють потреби людей. Таким чином, домогосподарства ‒ основні 

покупці на ринку. 

Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство у 2016 році становили майже 5000 тис. грн. На споживчі 

витрати припадає 92,9%, а на неспоживчі ‒ 10,2%. Розглядаючи структуру 

споживчих сукупних витрат, найбільшу частку займають продукти харчування 

(51,3%), комунальні послуги (11,7%) та одяг і взуття (5,7%). Незначну частку 

посідає освіта (1,1%) та  відпочинок і культура (1,5%) (рис. 1) [1]. Українці 

значну частину своїх доходів витрачають на харчування та оплату комунальних 

послуг, а на розваги та відпочинок грошей не вистачає. Це повʼязано з 

нестабільною економічною ситуацією в країні, високим рівнем інфляції та 

безробіття. 

 
Рисунок 1. Споживчі сукупні витрати у 2016 році, % 

Значна частина споживчих сукупних витрат припадає на харчування, 

тому розглянемо які саме продукти споживали домогосподарства у 2016 році. 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах у середньому за 

місяць у розрахунку на одну особу відображено на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах, % 
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Українці у середньому за місяць у розрахунку на одну особу найбільше 

споживають молоко та молочні продукти (19,8 кг), овочі (8,8 кг), хліб (8,5 кг), 

картоплю (6,6 кг) та мʼясо (4,6 кг). Незначна частка припадає на олію (1,6 кг) та 

цукор (2,9 кг). 

Отже, основна частина витрат домогосподарств припадає на особисте 

споживання. Про це свідчить, що на продукти харчування вони витрачають 

більше половини своїх грошей. Також вагому частку займає сплата 

комунальних послуг. На відпочинок та розваги грошей не вистачає. 

 

Література 

 

1.Офіційний сайт Державної служби статистики України [ Електронний 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. 

ВИРІШЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ США 

 

В економіці України і досі не створено міцного підґрунтя для 

впровадження у виробничий процес інноваційних технологій. У той час як 

виробництво у країнах ЄС та США давно перейшло на постіндустріальний 

рівень розвитку, в Україні ж інноваційна складова розвитку держави 

залишається поза увагою фахівців. Наразі найважливішим питанням є не 

доцільність та можливість впровадження таких змін, а надання належної 

мотивації до інноваційного підприємництва, насадження основ, інструментів та 

механізмів для такої діяльності. На мою думку для запровадження основ 

інноваційного розвитку Украйна може скористатися досвідом США. 

У сучасному високотехнологічному світі рівень розвитку країни визначає 

рівень розвитку її високотехнологічних галузей. Останнім часом 

спостерігається збільшення витрат високорозвинених держав на розвиток нових 

технологій. За загальносвітовими даними на розвиток інноваційних технологій 

держави витрачають 75-80% свого ВВП. На даний момент ринок 

високотехнологічної продукції складає 2,3 трлн. дол. на рік, коли ж в Україні 

він не більший за 0,05% обсягу ринку. 

Використовуючи роботи закордонних експертів визначимо значення 

поняття «інноваційні технології». Більшість із них не вказують чіткого 

тлумачення цього поняття, а тільки надають основні критерії чи вказують 

характеристики роботи підприємств на такому ринку. Визначальним критерієм 

вони вважають його науково-технічний бік, а також акцентують увагу на 

великих фінансових вливаннях, яких потребує введення інноваційної продукції 
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на ринок, а також на змінах, що відбуваються на ринку після введення цієї 

продукції. За даними національного комітету статистики США: «Якщо 

промисловість класифікується як високотехнологічна, то вона повинна мати 

вдвічі більшу кількість технічних службовців і повинні подвоюватися витрати 

на наукові дослідження і розробки» [1].  

Американський дослідник Г. Ригз підтверджує цю думку. Він зазначає, 

що високотехнологічним галузям притаманні швидкі зміни в їх розвитку, 

наявність великої кількості залучених фахівців та наявність постійної 

конкуренції [2]. На даний момент, проблема занадто повільного оновлення 

технологій в Україні та морального старіння обладнання повинна стати 

першочерговою. Для подальшого розвитку економіки необхідним є перехід до 

інноваційної моделі розвитку. Досвід високорозвинених країн світу показує, що 

основну роль в забезпеченні інноваційного розвитку відіграють такі утворення 

як технологічні зони, технопарки та технополіси. Аналізуючи досвід США, які 

у 50-х роках минулого століття заснували технополіс «Силіконова долина» 

бачимо, що виникнення та активний розвиток цього технополісу пов'язаний 

перш за все з концентрацією на його території найбільших університетів, а 

також джерел фінансування, які розташовані менш ніж за годину дороги один 

від одного. 

В Україні з 90-х років минулого століття також почали формуватися зони 

високих технологій. У 1999 році Верховна Рада України прийняла закон "Про 

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 

парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 

техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут 

монокристалів", технопарки "Вуглемаш", "Київська політехніка", "Укрінфотех", 

"Інститут технічної теплофізики", "Інтелектуальні інформаційні технології» [3]. 

Але практика створення зон високих технологій в Україні значно 

відрізняється від досвіду розвинених країн світу, у тому числі і від США. 

Однією з головних проблем є створення тільки однієї організаційної форми 

інноваційної діяльності - технопарків, які вимагають більших фінансових 

затрат та нехтування такими формами як бізнес-інкубатори та технополіси. 

Традиційна спеціалізація включених до технопарків підприємств 

унеможливила їх пере профілізацію на інноваційні розробки. До того ж у складі 

зарубіжних технопарків і технополісів широко представлено невеликі венчурні 

фірми, з їх підвищеною здатністю пристосуватися до різного роду змін у 

параметрах виробництва та збуту, чого не можна констатувати стосовно 

практики діяльності подібних утворень в Україні [4, c. 49-50]. 

Головною різницею є підхід до фінансування цих високотехнологічних 

зон. Якщо у США головним мотивуючим фактором до інноваційної діяльності 

є держава, то для українських технопарків встановлено режим їх 

самофінансування. Також для таких зон ключовим є спеціалізація підприємств 

на одній території, що є нехарактерним для українських технопарків.  

Згідно з доповіддю «Глобальний інноваційний індекс» 2016 р., 

опублікованою Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD та 
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Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОИС), серед лідерів 

чотири країни – Японія, США, Сполучене Королівство та Німеччина, вони 

виокремлюються за «якістю інновацій», важливим індикатором, що відображає 

рівень розвитку вищої освіти, кількість наукових публікацій та поданих 

міжнародних заявок на патенти. Відповідно до статистичних даних, наведених 

у доповіді, США має індекс 61,4, з можливих 100, а Україна – 35,72, що майже 

удвічі менше [5]. 

Інноваційних шлях розвитку є стратегічно важливим для України на 

даний момент. На мою думку, держава повинна закріпити за собою права на 

розроблені технології, створювати їх із залученням коштів Державного 

бюджету та ввести жорсткі обмеження на комерціалізацію високих технологій 

Також не можна ігнорувати необхідність стимулювання інноваційної 

діяльності, що можна зробити шляхом надання прав на користування 

створеними промисловими об'єктами і новими технологіями для одержання 

матеріальної вигоди. А це неможливо зробити не відмовившись від актуальної 

на даний період часу практики присвоєння результатів проведених науково-

технологічними організаціями робіт, що значно зменшує мотивацію науковців 

до інноваційної діяльності та гальмує її розвиток у країні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ  

УКРАЇНИ 

 

Останні зміни в світовому і державному господарюванні певною мірою 

змінили потреби і бажання споживачів в Україні та світі в цілому. Ці зміни 

прослідковуються в різних галузах підприємницької діяльності. Кожне 

підприємство, особливо в скрутні часи, намагається отримати найвищі 

прибутки, тому вони використовують різні засоби просування товару на ринку, 

зокрема – використання реклами. 

Реклама – це така платна форма пропозиції товарів та  послуг від імені 

відомого спонсора, з метою впливу на споживачів. Реклама – це спеціальна 

інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та 

в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання 

прибутку.  Метаю реклами  є привернути увагу, зацікавити, передати 

інформацію [1]. 

Реклама потрібна, щоб повідомляти про той чи інший товар і сприяти 

його збуту – це і є її основне завдання. Однак реклама набуває більшої ролі у 

соціумі. Кінцевим завданням реклами є навіювання споживачам певного 

вибору і цілковитий контроль за ним [2]. 

Фахівці ретельно вивчають рекламу, адже вона здатна змінювати 

світогляд і поведінку людей. Нині реклама має найдієвіший вплив на 

споживачів.  

Кожна людина протягом свого життя формує свою систему цінностей. 

Особливо відрізняються вони в різних демографічних групах. Те що є цікавим в 

молодіжному середовищі, може бути зовсім неприйнятним людям пенсійного 

віку. Також значний вплив має економіко-політичний стан в країні. Успіх 

реклами залежить від багатьох факторів. Реклама – це мистецтво створити 

товару імідж, але це можливо лише при детальному аналізі ринку збуту цього 

товару [3; 4]. 

Розвиток рекламного ринку України розвивається і удосконалюється. 

З’являються інноваційні ідеї та маркетингові стратегії. 

Сучасний стан ринку реклами дуже важко адекватно оцінити, зважаючи 

на загострення політичної ситуації протягом останніх років і процесів інтеграції 

та світової глобалізації, що вплинула на всі галузі економіки, у тому числі і 

рекламний ринок. 

За останні роки спостерігалось падіння місткості практично усіх 

сегментів рекламного ринку. Такий спад обумовлений тим, що ринок 

рекламних послуг прямо залежав від маркетингових бюджетів рекламодавців. 

А з врахуванням політичного конфлікту на Сході країни та анексованого в 2014 

році півострова Крим, ці бюджети значною мірою зменшилися. Також великий 
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вплив має нестабільність курсу валюти та невдосконалений фінансовий сегмент 

ринку. Як свідчить статистика українські споживачі не зацікавлені у рекламі. 

Зараз, вона носить більш інформативний, ніж маніпуляційний характер. На це 

вплинула купівельна спроможність українців.  

Отже, реклама є необхідним елементом ринку, основним завданням якої є  

інформування споживачів про товар або послуги. В сучасних умовах потрібно 

дуже ретельно досліджувати ринок споживачів, політичні і економічні умови, 

щоб реклама була ефективною і не стала антирекламою.  
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«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день в умовах глобалізації світової економіки зростає 

рівень потреб людства в ресурсах, що значно перевищує швидкість їх 

природного поповнення. Це призводить до виснаження природних запасів, а 

значить і до погіршення навколишнього середовища. Виходячи із загострення 

перелічених питань, останнім часом у світових суспільно-політичних і 

наукових колах активно просувається концепція «зеленої» або «екологічної» 

економіки. 

Для України перехід на «зелену економіку» викличе неабиякі зміни у всіх 

секторах економіки. Насамперед для первинного сектора, який охоплює 

сільське господарство, рибальство, лісову та добувну промисловість, вимагає 

найбільш радикальних змін, оскільки саме тут створюються продукти для 

задоволення первинних потреб людства. 
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Сільське господарство має переорієнтовуватися на виробництво 

органічної продукції (без використання хімічних добавок). Озеленення 

сільського господарства передбачає не лише виробництво органічної продукції, 

а й вирощування енергетичних культур та їх використання в енергетичних 

цілях. Переорієнтація агропромислового комплексу дозволить скоротити 

зростаюче безробіття у сільській місцевості, перейти на екологічно чисте 

біопаливо, досягти незалежності від традиційних джерел енергії та скоротити 

витрати на їх постачання. 

Для вторинного сектору економіки, що охоплює промисловість і 

будівництво, необхідне раціональне використання енергоресурсів. 

Промисловість країни вимагає технологічної модернізації, які дозволять 

очистити виробництво та ефективно використовувати обмежені ресурси. 

Оскільки «зелена економіка» передбачає активізацію галузі з переробки 

відходів, що несуть набачену загрозу для всього світу, відходи можуть бути 

використані для підвищення конкурентоспроможності виробництва, за рахунок 

скорочення витрат на сировину та їх повторного використання. Підвищення 

енергоефективності у будівництві призведе до зменшення шкідливих відходів і 

створення робочих місць, а також покращення комфортності помешкань та 

продовження терміну експлуатації будівель. 

Створення екоінновацій дозволить удосконалити виробничі процеси, 

ефективно організувати бізнес за рахунок економії ресурсів, а також 

впровадження чистих технологій. Якщо правильно продумати систему 

регулювання, можна визначити права і стимули переходу до «зеленої 

економіки», а також впровадити «зелені інвестиції», що є запорукою сталого 

розвитку країни. Їх відсутність може призвести до погіршення і так важкого 

екологічного становища країни. 

Не дивлячись на поетапне підвищення екологічного податку за 

забруднення довкілля, забруднювачі не реагують на ці заходи, як планувалося, 

та зниження викидів є недостатнім. Створені такі умови, що підприємствам 

теплової генерації економічно вигідніше платити податки, ніж розробляти і 

виконувати природоохоронні заходи. Виходячи з цього, ми робимо висновок, 

що Україна повинна негайно передивитись та ввести національну систему 

обліку викидів і поглинання парникових газів. Можна виокремити декілька 

напрямів розвитку інструменту «зелених інвестицій», які є пріоритетними: 

- розгляд системи обліку на рівні окремих стаціонарних джерел викидів; 

- розробка системи обліку викидів парникових газів у транспорті, яка 

повинна базуватись на даних про споживання палива окремих видів 

транспорту; 

- регулярний моніторинг, який базується на вимірюванні концентрації 

парникових газів, а також впровадження схеми перевірок отриманих 

результатів. 

Дані напрями розвитку являються найважливішими і обов’язковими та 

стосуються національної системи обліку викидів та поглинання парникових 
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газів. Недоробки в цьому напрямі є перешкодою для розвитку «зелених 

інвестицій» в Україні. 

Впровадження «зелених інвестицій» в Україні зможе значно покращити 

екологічну ситуацію в країні, забезпечити раціональне використання 

природних ресурсів. Необхідність розробки комплексної державної стратегії 

переходу на «зелену економіку» підтверджує проведений аналіз шляхів 

озеленення основних секторів економіки. Зараз, в України розглядаються лише 

окремі аспекти розвитку та її впровадження.  

«Зелена економіка» спирається на впровадженні технології екологічно 

чистого виробництва, альтернативних джерелах енергії та палива, розробку 

чистих технологій для сільського господарства, програми очищення 

оточуючого середовища від забруднень та переробку і утилізацію відходів. Цей 

напрямок в економіці зможе дати великий поштовх для розвитку України, а 

саме: покращити стан навколишнього середовища, підвищити добробут 

населення та сталість економіки. Отже, створення «зеленої економіки» є 

необхідним для України.  
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МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ 

 

Україна поступово входить до висококонкурентного глобального 

середовища. Прискорити і полегшити цей процес може адекватний розвиток 

туризму, темпи зростання якого в Україні недостатні. Однією з найголовніших 

причин цього, поряд із недосконалим правовим полем, відсутністю 

протекціонізму з боку держави, а також недостатньою розбудовою необхідної 

інфраструктури, є низький рівень застосування маркетингу підприємствами 

туристичної галузі.  

Підприємства рідко звертаються до засобів маркетингу з метою зниження 

рівня ризику; практично не реалізують такі необхідні для успіху функції 

маркетингу, як моніторинг факторів зовнішнього середовища, у тому числі 

вивчення потреб споживачів, дослідження кон’юнктури ринку, тенденцій його 

розвитку тощо. Таким чином, проблема впровадження маркетингових підходів 
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у діяльність підприємств туристичної галузі України з метою підвищення 

ефективності їх функціонування є надзвичайно актуальною.  

Як позитивні тенденції продуктової політики туристичних підприємств 

слід відзначити: розширення переліку послуг, що вони надавали (особливо 

високими темпами зростала популярність пропозиції вибору будь-яких умов у 

різних регіонах); урахування ними впливу моди при розробці нових турів; 

розвиток нових видів турів (передусім зеленого, екстремального, івентивного 

туризму). Серед негативних тенденцій виявлено: брак атрибуту “безпека 

туриста” в українському турпродукті; недостатність рівня знання споживачів 

середніми та великими підприємствами; зростання амплітуди сезонних 

коливань щотижневого продажу турів, що свідчить про необґрунтований відбір 

стратегій охоплення ринку і нестачу даних для формування відповідного 

комплексу маркетингу; відсутність програм розвитку взаємовідносин з 

клієнтами; застосування значною частиною співробітників дискримінаційного 

обслуговування.  

Основними причинами зростання схильності до подорожування і 

відпочинку є: 

1) економічний розвиток, пов'язаний зі зростанням рівня життя, 

формуванням індивідуальних рішень, між іншим щодо різного роду 

приємності; 

2) відносне зниження цін і постійне вдосконалення комунікації зробило 

подорож на далекі віддалі легкою і приємною. 

3) розвиток міжнародних політичних відносин, суспільних і економічних, 

інвестиції за кордон і виникнення міжнародних підприємств спричинили 

постійне зростання подорожей в службових цілях; 

4) полегшенням і стимулом для туризму у всьому світі стали процеси 

економічної і політичної інтеграції. Перетинання границь стало значно легшим 

завдяки ліквідації митних бар'єрів і валютної лібералізації. 

У туристичному маркетингу особливу увагу треба приділити наступному: 

1) аналізу існуючої ринкової ситуації, передусім попиту і пропозиції 

туристичних послуг і конкуренції в цій галузі; 

2) оцінці і прогнозу попиту на відповідний вид послуг і задоволення 

потреб клієнтів шляхом збільшення чисельності місць квартирування і 

поширення послуг через покращення їх якості; 

3) активізація попиту на послуги через застосування різних ефективних 

інструментів, таких як промоція, диференціація цін, покращення техніки збуту 

тощо; 

4) задоволення попиту клієнтів на туристичні послуги шляхом пропозиції 

щораз ширшого їх асортименту у відповідному часі і місці із задовільними 

цінами; 

5) контроль реалізації туристичних послуг. 

Застосування концепції маркетингу в туризмі вимагає врахування 

багатьох специфічних їй ознак. Дуже сильна залежність від природних 

достоїнств, культурних, історичних пам'яток, від товарів і послуг, 
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пропонованих господарськими суб'єктами, що належать до різних галузей 

економіки, але функціонуючих в даній місцевості, формують значимість зв'язку 

маркетингу в туризмі з територіальним маркетингом або маркетингом 

місцевості. 

Впровадження новітньої концепції маркетингу співпраці сприятиме 

підвищенню ефективності функціонування підприємств туристичної галузі 

завдяки привабленню більшої кількості туристів, зменшенню рівня 

невизначеності, прийняттю обґрунтованих рішень, зміцненню конкурентних 

позицій на ринку, що глобалізується. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ  

 

Розвиток системи пенсійного постачання в Україні має досить довгу 

історію. Однак до нинішнього дня практично відсутня дієва система пенсійного 

постачання людей, яка б передбачала врахування регіональних, вікових і інших 

демографічних особливостей розвитку народонаселення України. 

Фінансовий механізм системи пенсійного фону в Україні досліджує 

багато вітчизняних вчених у своїх наукових працях. Особливості пенсійного 

забезпечення зустрічаються у працях Безтелесна Л.М., Коваль О.П., Онишко 

С.В.. Теоретичні та науково-методичні основи були розглянуті в працях 

Ткачено Л.Г, Леонов Д.Ю, Іщука С.О., та інших, де  було розглянуто різні 

методичні підходи щодо тлумачення та здійснення фінансових механізмів. 

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове муніципальному 

пенсійне страхування" [1] поставлені бази реформування системи пенсійного 

постачання нашої країни на наданому кроці її розвитку, введений принципово 

новий грошовий пристрій трирівневої пенсійної системи: солідарна система 

загальнообов'язкового муніципального пенсійного страхування, 

накопичувальна система загальнообов'язкового муніципального пенсійного 

страхування та система недержавного пенсійного постачання. 

Однак, як свідчать підсумки впровадження наданої системи, більша 

частина її положень або відстрочено до впровадження, або знівельовано 

внаслідок нестачі грошових ресурсів Пенсійного фонду, а, час від часу, і через 
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волю самого управління Пенсійного фонду та інших керівників установ країни 

[2, 3]. Подальше зволікання з проведенням справжнього реформування системи 

пенсійного постачання може призвести до ще величезним грошовим проблем, а 

потім – з урахуванням віянь до старіння народонаселення і до грошового краху 

Пенсійного фонду України. 

Відповідно, метою наданого вивчення є обґрунтування головних 

напрямків прискорення дій реформування пенсійного постачання людей 

України в критеріях критичного недоліку грошових ресурсів Пенсійного фонду 

та недосконалості грошового, адміністративного та іншого законодавства 

України. 

Слід виділити, що до головних проблем формування дієвої системи 

пенсійного постачання дозволено віднести такі групи причин, як: 

- інституційні причини, які обумовлюються невисоким рівнем розвитку 

ВНЗ; 

- фінансово-економічні причини, зокрема маленький ступінь заробітної 

плати, інших заробітків людей, що, в свою чергу, обумовлює низьку 

розташування народонаселення до скупчення. 

Аналіз наявних підходів до реформування систем  пенсійного постачання 

і вивчення напрямків вдосконалення пристроїв функціонування Пенсійного 

фонду України дозволив знайти головні спрямованості наступних дій, 

потрібних для підвищення ефективності реалізації пенсійної реформи в Україні.  
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ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ В СУЧАСНОМУ 

МЕРЧЕНДАЙЗЕНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Мерчендайзинг (від англ. merchandising) – це «мистецтво торгувати». Він 

вбирає в себе комплекс заходів та інструментів з оформлення торгового залу, 

вітрин, викладки товарів, створенню особливої атмосфери в місцях покупки 

товарів та послуг з використанням кольорових рішень, ароматів і музики. 
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Мерчендайзинг використовується в цілях забезпечення компаніям зростання 

обсягів продажів, а також підвищує мотивацію відвідувачів торгових 

підприємств до покупок. 

Існуюча в Україні бізнес-середа, кон'юнктура ринку, а також споживчий 

попит починають стимулювати українські компанії до використання сучасних 

методів і прийомів ведення бізнесу – всіх тих інструментів, які активно 

розробляються і використовуються в зарубіжному маркетингу. При цьому 

важливо відзначити, що маркетингова діяльність носить комплексний характер 

і охоплює практично всі функціональні сфери діяльності організації: 

постачання, науково-дослідні розробки, виробництво, збут і просування, 

фінанси. 

Механізми впливу музики, яка грає в торгових залах, на купівельну 

спроможність відвідувачів привернули до себе увагу дослідників давно. Так, в 

70-х роках минулого століття були проведені дослідження, які доводять, що в 

залежності від темпу мелодії та її стилю в 80% випадках змінюється швидкість 

пересування покупців по торговій залі та час, що проводиться ними в магазині. 

Ці дані були взяті на озброєння маркетологами і менеджерами продажів 

провідних супермаркетів. Адже якщо клієнту подобається та музика, яку він 

чує в магазині, у нього виникають позитивні емоції, і він автоматично 

переносить їх на той товар, який тримає в руках [1]. 

Фонова музика в магазині, ресторані, торговому центрі – далеко не нова, 

але дуже популярна тенденція світового мерчендайзингу. 

У США ще в 50-х роках 20 століття стали використовувати аудіо 

супровід покупців в деяких супермаркетах. Грали не лише приємні мелодії, але 

були і періодичні переривання рекламними аудіотреками. Цей маркетинговий 

хід привів до зростання продажів в магазині по всіх категоріях товарів більш 

ніж на 15%. 

Можна простежити певну тенденцію до використання в магазинах класу 

«люкс» клубної музики, такої як dance, trans, lounge і всіляких поєднань інших 

стилів. Саме такій музиці віддають перевагу в магазинах ZARA, Bershka і тд. 

Це пов'язано з тим, що клубні мотиви асоціюються з модою і розкішшю, а 

також активно використовуються на показах мод. Магазини середнього класу в 

музичному оформленні переважно використовують останні хіти pop, hip-hop, 

r&b та іншу молодіжну музику, незважаючи на те, що в деяких магазинах 

потенційними споживачами є люди 25-45 років [2]. На Заході працює багато 

спеціалізованих компаній, що професійно  підбирають музику для магазинів. 

Найбільш відомим розробником музичних рішень для магазинів в США є фірма 

«Muzak». Одна з її розробок – акустична система, що відтворює різну музику в 

різних відділах магазину. У проходах між стелажами встановлюються 

пластикові купола, звук з яких подається «точково». Таким чином, людина 

переходить з однієї торгової зони в іншу і чує зовсім нову музику. Така 

акустична система дозволяє направляти покупців за потрібним маршрутом, а 

також стимулювати покупки певних товарів. 
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Сьогодні це дуже прибутковий напрямок консалтингового бізнесу. Така 

компанія вивчає товарний асортимент, поведінку споживачів в конкретному 

магазині, аналізує особливості купівельного потоку в залежності від часу доби, 

з'ясовує напрямки руху покупців. На підставі отриманої інформації формується 

базова концепція музичного оформлення конкретного торгового підприємства. 

Однак вартість подібної системи досить висока: акустичне обладнання та 

послуги з підбору музики для супермаркету середніх розмірів перевищують 20 

тис. доларів [3]. Наші магазини і супермаркети в даний час навряд чи готові 

здійснити такі витрати, тим більше, що скачати з Інтернету набір стандартних 

треків і записати їх на диск набагато простіше та економніше. 

Звук є одним з основних каналів, по якому людина отримує інформацію з 

навколишнього середовища. Тому було б небажано відлякувати покупців 

невідповідною музикою, яка звучить в місцях продажів. Музика – це як раз і є 

набір звукових вібрацій, збудованих в певній гармонії і мають в своїй основі 

певне психоемоційний стан. Тому нічого дивного, що за допомогою музики 

можна створити у відвідувача магазину певний настрій, «провокуючий» на 

придбання [4]. 

Безумовно, на сьогоднішній день в нашій країні повсюдно в магазинах 

можна почути фонову музику, проте дана область мерчандайзингу не так 

сильно розвинена, поки ми перебуваємо на стадії становлення. Вітчизняні 

компанії ще не в повній мірі усвідомлюють, що музика в магазинах, торгових 

залах або салонах повинна бути підібрана правильно, з наукової точки зору, з 

огляду на специфіку діяльності організації та особливості покупців. 

Перспективи для вітчизняних компаній в області використання фонової 

музики в місцях продажів досить сприятливі і пов'язані з поліпшенням кінцевих 

результатів господарювання, формуванням і зміцненням позитивного іміджу в 

очах існуючих і потенційних покупців і клієнтів. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сьогодні в умовах другого етапу НТР вирішальне значення в 

забезпеченні конкурентоспроможності відіграє питання розробки та 

впровадження інновацій. Інновації дають поштовх для економічного, 

технологічного, політичного, екологічного та соціального розвитку 

суспільства [1].  

У перекладі з англійської мови термін «innovations» означає 

нововведення. Найвідоміші тлумачні словники «Collins Cobuild English 

Language dictionary» та «Oxford University Press» визначають інновацію як нову 

ідею чи метод, що впроваджено для виготовлення будь-чого, що ґрунтується на 

нових ідеях та технологіях [4]. Як наукове поняття термін «інновація» уперше 

був уведений вченим Й. Шумпетером [5]. 

Сучасна економічна ситуація в Україні характеризується низьким рівнем 

використання наукових знань, вкрай повільним нарощуванням інноваційного 

виробництва . І це незважаючи на те, що Україна належить до восьми держав 

світу, що мають необхідний науково-технічний потенціал для створення й 

виробництва найсучасніших моделей авіаційної техніки, входить до десятки 

найбільших суднобудівних держав світу, а вітчизняна продукція 

машинобудування займає одне з провідних місць у Європі. Причиною цьому є 

цілий комплекс проблем різного характеру, який склався історично і 

посилюється за останній рік серйозною політичною нестабільністю [2]. 

Однією з найголовніших проблем, на мою думку, є відсутність стимулів у 

самих підприємців. Адже, якщо на Заході об’єкти інтелектуальної власності є 

невід’ємною частиною капіталу фірми, то в Україні взагалі відсутній 

налагоджений стандартизований механізм її оцінки. Та навіть якщо вони і 

враховуються, то складають дуже невелику питому вагу від загальної вартості 

фірми. Більшість підприємців абсолютно не зацікавлена у довгострокових 

проектах. Через значний ризик неповернення коштів (внаслідок погіршення 

інвестиційного клімату в державі), вони вкладають гроші лише у ті винаходи, 

які окупаються через 3, максимум 5 років [1]. 

М. Дж. Епштейн, Р. Шелтон та Т. Давіла, вивчивши досвід провідних 

компаній світу, дійшли висновку, що для того, щоб інновація запрацювала на 

користь підприємства і стала невід’ємним компонентом його 

конкурентоспроможності, необхідно дотримуватися таких вимог: керівництво 

повинне визначити інноваційну стратегію, планувати інноваційні портфелі й 

заохочувати створення важливої цінності; необхідно ототожнювати інновацію з 

діловим менталітетом компанії; інновація повинна відповідати бізнес-стратегії 

компанії; потрібно урівноважити творчість й отримання цінності так, щоб 
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компанія генерувала нові, успішні ідеї і в той же час отримувала прибуток від 

своїх вкладень; необхідно нейтралізувати так звані «організаційні антитіла», які 

вбивають продуктивні ідеї тільки тому, що ті не вписуються в загальноприйняті 

норми; необхідно корегувати системи параметрів і винагород задля того, щоб 

управляти інновацією і створити правильну поведінку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним з найважливіших та найсуттєвіших етапів маркетингу на 

підприємстві є саме формування маркетингової стратегії. Напрямок її розробки 

визначають чітко сформульовані цілі. Вона являється сукупністю 

довгострокових рішень щодо способів задоволення потреб існуючих і 

потенційних клієнтів компанії за рахунок використання її внутрішніх ресурсів і 

зовнішніх можливостей [1].  

Маркетингова стратегія повинна ґрунтуватися на дослідженнях і 

фактичних даних про галузь, ринок, конкуренцію, з урахуванням специфіки 

продукції, що випускається підприємством. Розробка маркетингової стратегії 

дозволяє підприємству: підвищити конкурентоспроможність продукції; 

виробити ефективну цінову і продуктову політику; створити інструмент 

масового залучення клієнтів; значно розширити клієнтську базу і збільшити 

обсяг продажів; створити механізм контролю маркетингових заходів; 

підвищити якість обслуговування клієнтів. Крім цього, розробка маркетингової 

стратегії дозволяє забезпечити обґрунтовану методологічну базу для прийняття 

управлінських рішень, і сформувати єдиний апарат стратегічного планування 

маркетингової діяльності.  

Маркетингова стратегія складається з таких основних етапів[2]:  
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1. Аналіз співвідношень "споживач — товар". 

2. Визначення загальної маркетингової стратегії на окремих сегментах 

ринку. 

3. Створення стратегій "marketing-mix" (своєрідного маркетингового 

"стратегічного набору"). 

4. Виконання та контроль.  

Маркетингова стратегія включає конкретні стратегії діяльності на 

цільових ринках, комплекс використаного маркетингу, витрати на маркетинг. 

Маркетингова стратегія підприємства на сучасному ринку формується під 

впливом багатьох факторів. Фактори внутрішнього середовища визначають 

можливий рівень якості і адаптаційні можливості підприємства до вимог 

споживачів, а фактори зовнішнього середовища визначають структуру попиту 

за рівнем якості і цін, наявності вільних ринкових ніш, ступінь впливу 

різноманітних інститутів на ведення ділових операцій.  

При формуванні маркетингової стратегії підприємства в першу чергу 

враховують такі чотири групи основних факторів [2]:  

1. Управлінські ресурси і можливості самої фірми, визначення своїх 

сильних сторін в конкурентній боротьбі; 

2. Основна концепція розвитку фірми, її глобальні цілі і завдання 

підприємницької діяльності в основних стратегічних зонах; 

3. Стан та особливості конкурентної боротьби на ринку, основні 

фірми-конкуренти і стратегічні напрями їх діяльності; 

4. Тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового 

середовища (правове регулювання, тенденції в ділових колах, умови 

територіального розміщення, ринковий попит, запити споживачів, система 

товароруху). 

Отже, послідовна розробка маркетингової стратегії підприємства дасть 

змогу не тільки правильно вибрати шлях упровадження стратегії маркетингу, а 

й отримати необхідний результат, що очікує підприємство.  
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ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

МАРКЕТИНГУ 

 

Одним з найважливіших елементів маркетингової стратегії є ціна, 

оскільки саме вона має прямий зв’язок з іншими складовими усього 

маркетингового комплексу. Ціну можна визначити як невід’ємну частину 

товарного пропонування, саме тому її можна оцінити як складову товарної 

стратегії [1].  

Проблемі ціноутворення як провідної стратегії маркетингу присвячено 

чимало праць як вітчизняних, так і іноземних науковців. До їх числа входять 

Безкоровайна С., Кучугін Н., Трацевський І., Уебстер Ф. та інші.  

Маркетингова цінова стратегія – це цінова концепція поведінки компанії 

на ринку, яка передбачає певний план її реалізації. 

Основним критерієм під час вибору цінової стратегії є мета, що ставиться 

при виробництві певного виду товару або послуги. Розрізняють окремі групи 

цілей, які визначають підприємства у процесі ціноутворення:  

- орієнтовані на прибуток - для забезпечення отримання задовільного 

прибутку, доходу від інвестицій, швидкого надходження готівки (коли фірма 

виводить на ринок новий товар або виходить з наявним товаром на новий 

ринок); 

- орієнтовані на збут - забезпечити певний обсяг продажу, максимізувати 

виручку, збільшити частку ринку; 

- пов'язані з конкуренцією - забезпечити стабілізацію цін на конкуруючі 

товари, суттєве коливання яких може спровокувати негативну реакцію 

споживачів. 

У разі існування незадоволеного попиту, або у випадку, коли якість 

товару нашої фірми значно відрізняється від аналогічного товару фірми-

конкурента, зростає роль ціни. З цього випливає, що підвищена ціна може бути 

встановлена на товар, який є більш якісним.  

У виборі цінової стратегії відіграє роль і масштаби фірми. Так, у 

більшості випадків,  ціновими лідерами є великі фірми. Малі підприємства 

через обмеженість фінансових можливостей, залежності в межах олігополії 

часто є скутими в цінових рішеннях. Чим вищий ступінь диференціації 

продукції за якістю, тим вища роль цін, але при цьому ускладнюється 

ціноутворення. Ціна - більш важливий елемент маркетингу для фірм-продавців, 

ніж для фірм-виробників. 

На сьогодні існує велике розмаїття цінових стратегій, тому що це, перш за 

все, пов’язано із плинністю ринку, сучасний ринок не стоїть на місці. Щороку 

керівники провідних компаній створюють та впроваджують у виробничу 

діяльність сотні різноманітних цінових стратегій, які й досі невідомі ринку. 
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Розглянемо деякі найпопулярніші цінові стратегії, застосовані як 

світовими, так і вітчизняними підприємствами [2]. 

 

Таблиця1 

Види цінових стратегій залежно від характеристик товару 
Вид стратегії Переваги Недоліки Приклади 

застосування 

Стратегія «знімання 

вершків» 

Високі ціни під час 

виведення нового 

товару на ринок, 

ажіотажний попит 

на товар. 

Ризик, пов’язаний з 

високим півнем цін на 

продукцію  

Компанія «Intel» 

Стратегія престижних 

цін 

Висока репутація 

підприємства, 

визнання продукції 

Залежність підприємства 

від негативних 

кон’юнктурних змін 

Фірма 

«Mercedes-Benz» 

Стратегія 

проникнення 

Місткий ринок, 

великі обсяги 

товарообороту 

Збитки у процесі 

впровадження, ризик 

неотримання прибутку 

Фірма «Sandora» 

Стратегія 

встановлення цін у 

рамках товарного 

асортименту 

Високі ціни на 

товар 

Трудомісткість 

встановлення цін 

Компанія 

«Kodak» 

Стратегія 

диференціювання цін 

Диференціація цін 

для споживачів, 

економічна 

доцільність 

Неоднозначність, цінова 

дискримінація 

Фірма «Faberlic» 

 

Отже, саме такий фактор як ціна, є надзвичайно гнучким і оперативним 

інструментом, що відрізняється швидкодіючим впливом на ринок. Так, 

розробка нових товарів або зміна структури каналів збуту займає тривалий час, 

перш ніж підприємство одержить результати, змінити ж ціни можна дуже 

швидко, як і побачити наслідки такої зміни. 
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АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ СТАНДАРТІВ 

ЯКОСТІ СЕРВІСУ 

 

Якість послуг повинна оцінюватися на основі вхідних і вихідних даних. 

Чудова конструкція, якісні матеріали, точне складання і контроль якості - це 

вхідні параметри, що використовуються для підвищення якості кінцевого 

продукту, що є набором вигод, які товар або послуга можуть дати споживачу. 

Проте більшість споживачів не знають про якість вхідних даних, тобто як вони 

розглядаються з інженерної або виробничої точок зору. Споживачі судять про 

якість з вихідних даних [1]. 

Найбільш важливими компонентами оцінки якості сервісу є такі: 

- відчутність - фізичне середовище, в якому надаються послуги; 

- надійність - послідовність виконання; 

- відповідальність - бажання персоналу сервісної фірми допомогти 

покупцю, гарантії виконання послуг; 

- закінченість - володіння необхідними знаннями і навичками, 

компетентність персоналу; 

- доступність - легкість установлення контактів із сервісною фірмою, 

зручний для покупця час надання сервісних послуг; 

- безпека - відсутність ризику і недовіри з боку покупця; 

- ввічливість - коректність, люб'язність персоналу; 

- комунікабельність - спроможність персоналу розмовляти на мові, 

зрозумілій покупцю; 

- порозуміння з покупцем - щирий інтерес до покупця, спроможність 

персоналу ввійти в роль покупця і знання його потреб. 

Очікування споживачів при оцінці якості послуг базуються на основі 

таких стрижневих чинників [2]: 

- мовних комунікацій, тобто тієї інформації про послуги, про яку покупці 

дізнаються від інших покупців; 

- особистих потреб. Цей чинник стосується особистості покупця, його 

запитів, уявлення про якість послуг і пов'язаний із його характером, 

політичними, релігійними, суспільними та іншими поглядами; 

- минулого досвіду, тобто, можливо, такого роду послуги вже надавалися 

в минулому; 

- зовнішніх повідомлень (комунікацій) - інформації, яка одержується від 

постачальників послуг по радіо, телебаченню, із преси (реклама в ЗМІ). 
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Рисунок 1. Алгоритм формування та підтримки оцінки якості сервісу [3] 

 

Таким чином, у споживачів формуються очікування послуги, які 

базуються на минулому досвіді, на ціні, що вони сплачували, і на інших 

чинниках. Тут можна зіткнутися з проблемою співвідношення між 

очікуваннями і результатом, тому що кожний позитивний досвід створює 

очікування ще кращої якості обслуговування в майбутньому. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день туризм у світі розвивається з великим темпом і 

закріплює свою роль в економіках окремих країн і регіонів світу. Економіка 

туристичного бізнесу являє собою з одного боку сукупність соціальних 

відносин, а з іншого боку складовою народногосподарського комплексу як 

каталізатора економічного зростання країни. 

Надання сервісу 

Параметри оцінки якості 

сервісу: 

-відчутність; 

-надійність; 

-відповідальність; 

-завершеність; 

-доступність; 

-безпечність; 

-вввчливість; 

-комунікабельність; 

-порозуміння з покупцем. 

Очікувана 

якість сервісу 

Сприйняття 

споживачем за 

такими 

критеріями: 

особисті потреби, 

мовні комунікації, 

минуліий досвід, 

зовнішні 

повідомлення 

Оцінка якості сервісу 



31 

 

Здатність впливати на економіку регіону країни і світу є основною 

властивістю туризму. Американський економіст П.Ротору ще в 1959 році 

звернув увагу на зв’язок між економічним розвитком країни і характерними 

рисами розвитку туризму, проте незважаючи на те, що моделі впливу туризму 

на сферу економіки набагато ускладнилися, гіпотеза П.Ротоу не тільки не 

застаріла, а й продовжує підтверджуватися новими статистичними даними і 

сучасними тенденціями [2]. 

Якщо оцінювати Україну виходячи з теорії П.Ротоу, то її варто віднести 

до мінливого суспільства, в якому соціально-економічні умови сприяють 

пріоритетному розвитку внутрішнього та в'їзного туризму. 

Кабінет Міністрів України 23 серпня 2016 р затвердив постанову «Про 

затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва 

на 2016-2020 роки», основною метою якої є активізація соціально-

економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку 

суб’єктів транскордонного співробітництва. Проте необхідного обсягу коштів 

на реалізацію зазначених проектів у державному бюджеті передбачено не було. 

Джерелами фінансування проектів транскордонного співробітництва стали 

переважно ресурси місцевих бюджетів і міжнародної технічної допомоги. 

Новим викликом став конфлікт на сході України, до повного розв’язання якого 

реалізація прикордонними регіонами проектів транскордонного 

співробітництва з Російською Федерацією є неможливою [1]. 

Реалізація державної політики розвитку туризму здійснюється шляхом: 

 визначення пріоритетних напрямів туристичної діяльності; 

 відновлення та охорони туристичних ресурсів; 

 залучення громадян до раціонального використання вільного часу 

(змістовний відпочинок, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, 

організація рекреації, оздоровлення і т.п.); 

 удосконалення нормативно-правової та податкової бази туризму, 

адаптації її до світових стандартів і контролю за дотриманням законодавства; 

 стимулювання інвестицій у туризм і розвиток туристичних ресурсів; 

 гарантії безпеки туристів, захисту їхніх прав, інтересів і майна; 

 організації й розвитку системи наукового забезпечення туризму, 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для сфери 

туризму; 

 ліцензування туристичної діяльності, стандартизації та сертифікації 

туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців 

туристичного супроводу тощо; 

 встановлення єдиної системи статистичного обліку та звітності у 

сфері туризму та курортно-рекреаційного комплексу; 

 розвитку співробітництва із закордонними країнами і міжнародними 

туристичними організаціями; 

 участі в розробленні та реалізації міжнародних програм розвитку 

туризму тощо [2]. 
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Отже, проаналізував інформацію з різних джерел я можу зробити 

висновок, що через військовий конфлікт на сході країни, розвиток 

туристичного бізнесу в нашій країні майже відсутній, проте Україна має дуже 

великий туристичний потенціал і якщо кабінет міністрів розпочне нову 

програму розвитку туристичного бізнесу то за декілька років при правильному 

фінансуванні Україна може досягти великих успіхів у цій сфері.  

Туристична діяльність ґрунтується на умовах і факторах, що охоплюють 

економіку, політику, культуру країн світу, на швидкості проникнення у світову 

цивілізацію, здатності адаптації до нових туристичних технологій, що 

ґрунтуються на комп'ютерній техніці, та гнучкого просування до інтеграційних 

та інших процесів у світовому просторі. 
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУВАННЯ У ФОРМУВАННІ БРЕНДУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умах ринкової економіки основним напрямком фінансової, 

виробничої та збутової діяльності підприємств стає підвищення 

конкурентоспроможності бренда компанії для закріплення позицій на ринку з 

метою одержання максимального прибутку. 

Брендинг не просто є частиною маркетингу, брендинг – це філософія 

бізнесу, частина психологічного споживання його внутрішнього світу. Саме 

перетворення пересічної торгової марки в бренд здатне зробити товар 

привабливим для споживача. Бренд, дозволяє підняти вартість послуг і 

збільшити прибутки підприємства в цілому. 

Рішення про необхідність розвитку бренду вимагає креативних, 

аналітичних і фінансових зусиль. Для того щоб створити по-справжньому 

сильний бренд, необхідно чітко вибудувати позиціонування цього бренду. 

Більшість українських підприємств, не будучи платоспроможними щодо 

великомасштабних кампаній в сучасних кризових умовах, можуть формувати 

бренд за допомогою новітніх технологій Інтернету. Частка покупців через 
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Інтернет в Україні – 21% – наближена до показника світової статистики. За 

результатами глобального споживчого онлайн-дослідження Nielsen, 90% з 25 

тис. опитаних довіряють рекомендаціям знайомих, приблизно 70% – відгукам, 

розміщених на форумах та блогах. 85% користувачів Інтернет-магазинів 

вирішальним фактором при виборі нового товару вважають контент (рейтинги, 

думки, відгуки), створений реальними споживачами [1].  

Основною метою застосування бренд-комунікацій в Інтернеті є залучення 

відвідувачів на легкий для сприйняття та пошуку інформації сайт та подальша 

активна участь – постійне відвідування, реєстрація та придбання продукції. На 

сайті має здійснюватися перманентне оновлення інформації з метою здійснення 

позитивного впливу на імідж та формування довіри до бренду. Створенню 

образу молодіжного товару може сприяти проведення онлайн-квестів та медіа-

ігор. 

Досить сильною стороною інтернет-реклами є її інтерактивність, тобто 

можливість не лише адресувати рекламне повідомлення необхідній цільовій 

групі, але й бачити в режимі реального часу реакцію на дане повідомлення. 

Крім того, сучасні комп’ютерні технології мають змогу управляти реакцією 

користувачів, змінюючи рекламне повідомлення для досягнення максимального 

ефекту. Діалог та візуалізація контакту клієнта з рекламодавцем в режимі 

реального часу дозволяє вирішувати різноманітні питання в організації бізнесу.  

 Великим плюсом є можливість вибору виду реклами в Інтернеті: 

банерна, контекстна, медійна, через пошукову автоматизацію сайту, пресс-

реліз, соціальні мережі, блоги тощо. Крім того, є можливість передачі та 

отримання інформації цілодобово в зручному для людей місці (в офісі, вдома, в 

авто) при підключенні до Мережі [2]. 

Серед переваг реклами в Інтернеті можна виділити доступність та 

простоту роботи в Мережі. Умови швидкого поширення інформації та економія 

часу через автоматизацію роблять Інтернет досить ефективним видом 

електронної реклами. Крім того, відсутність географічних кордонів означає, що 

коло клієнтів не обмежується тим місцезнаходженням, де фізично розміщений 

бізнес рекламодавця. Такі можливості допомагають розширити сфери впливу 

рекламодавця та ринок як від місцевого, так і до національного та 

міжнародного без великих витрат. 

Ще однією з сильних сторін інтернет-реклами є таргетинг. Інтернет має 

унікальну можливість проводити рекламні кампанії лише для тієї аудиторії, яка 

цікавить рекламодавця: показ реклами на відповідних тематичних сайтах та 

користувачам із відповідних регіонів (географічний таргетинг). Крім того, 

таргетування має змогу обмежувати час показу банера, надати рекламне 

звернення відповідному типу користувачів, створити контекстний показ 

реклами під ключові слова в пошукових системах, налагодити показ банерів, 

що надає рекламній кампанії певний сюжет, обмежити кількість показів одного 

банеру кожному користувачеві. 

Розробка ефективного конкурентоспроможного бренду – це розробка 

позиціонування, яке, з одного боку, зможе забезпечити унікальне місце для 
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майбутнього бренду у свідомості представників цільової аудиторії, а з іншого, 

найбільш вигідно підкреслити сильні сторони бренду. Бренд дозволяє 

стимулювати попит на запропоновані послуги маркетингового дослідного 

агентства, що у свою чергу дозволяє підвищити конкурентоспроможність як 

підприємства в цілому, так і його послуг зокрема.  

Отже, грамотна розробка та застосування технологій брендингу 

передбачають реалізацію уявлення та очікування споживачів у специфічні 

привабливі властивості товару, а також забезпечити відповідний рекламний 

супровід з вдалою близькою та звичною ідеєю й продуманою аргументацією, 

які відповідатимуть українській культурі та традиціям. Максимально ефективне 

управління брендом передбачає постійний та послідовний процес підтримки 

або зміни сформованої ідентичності шляхом підтримки анонсованої легенди, 

активної реалізації програм бренд-комунікацій. 
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МАРКЕТИНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛIННI 

ПIДПРИЄМСТВОМ 

 

На різних циклах функціонування підприємств, таких як, передкризовий, 

кризовий та після кризовий період, використовується маркетинг, як інструмент 

антикризового управління. У випадку виникнення складної ситуації, 

з’являється необхідність у пошуку своєчасних продуктивних рішень, це 

призвело до створення такої категорії, як антикризовий маркетинг. Отже, у 

антикризовому управлінні складовою частиною маркетингу, є саме 

антикризовий маркетинг. 

Маркетингові стратегії антикризового управління можна доповнити та 

розширити наступними класифікаційними ознаками: 

1. За стадією антикризового управління [2]: 

 передкризове управління – стратегії, які запобігають кризовим 

ситуаціям: мобільний захист» – який передбачає вихід на інші територіальні та 

товарні ринки збуту; «фланговий захист» – передбачає оборону «слабких 

місць» «позиційний захист» – який полягає у захисті ринкової частки, своїх 

ринків збуту;  
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 кризове управління – стратегії, які пом’якшують дію кризових явищ, 

запускають процес виходу з кризи: стратегії диверсифікації (концентрична, 

горизонтальна); стратегія «відступу» - полягає в послабленні активності; низько 

бюджетні стратегії за комплексом маркетингу; 

 післякризове управління – стратегії, які спрямовані на ліквідацію 

наслідків кризи та пошук нових ринкових можливостей: стратегія глибокого 

проникнення на ринок – спрямована на збільшення рівня збуту товару 

покупцям на наявному ринку; стратегія розвитку товару – впровадження нового 

або модифікованого товару споживачам; стратегія розвитку ринку – передбачає 

збут існуючого товару новим покупцям на нових ринках.  

2. Залежно від характеру впливу кризи на діяльність підприємства [1]:  

 стратегії «скорочення»: стратегія «замороження» - усі статті витрат 

скорочуються, в компанії залишається мінімальний штат співробітників для 

формальної підтримки «життєдіяльності» юридичної структури, майбутній 

розвиток компанії вимагатиме серйозних інвестицій, фактично бізнес необхідно 

буде розвивати з нуля; стратегія оптимізації витрат – скорочення витрат носить 

характер оптимізації, а не мінімізації, тобто зменшуються статті 

адміністративних витрат, витрат на заробітну плату;  

 стратегії «захоплення ринку»: стратегії диверсифікації; стратегія 

«регіональної експансії» («дистанційна робота» – налагодження роботи зі 

споживачами через технічні засоби: телефон, факс, інтернет тощо; стратегія 

прямої інтеграції – об’єднання зусиль виробника і посередників – відкриття 

оптових баз, фірмових магазинів; «партнерські фірми» - створення офіційних 

представництв; «роз’їзні бригади» - основна задача таких бригад – укладання 

договорів з оптовиками, формування мережі збуту; власне торгове 

представництво – відкриття власного представництва в іншому регіоні; 

побудова дистрибуційної мережі).  

3. Залежно від концепції антикризового управління: 

 превентивні стратегії, що запобігають виникненню кризи (стратегії 

пошуку 

 цільових ринків, маркетингові дослідження тощо); 

 стратегії стабілізація положення (стратегія інтенсифікації 

маркетингових зусиль); 

 стратегії пристосування до дії кризових явищ (стратегії стабілізації, 

адаптації); 

 стратегії невтручання (стратегії нейтралітету); 

 стратегії, що сприяють розгортанню кризи (стратегії виживання); 

 стратегії виходу з кризи (стратегії росту); 

 стратегії, що спрямовані на боротьбу з негативними наслідками кризи 

(стратегії 

 виживання та стабілізації); 

 стратегії, що спрямовані на пошук нових можливостей в результаті 

позитивних післякризових змін (інноваційні стратегії, креатині стратегії тощо). 
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4. Залежно від критерію малобюджетності: 

 стратегія зниження витрат на маркетинг (скорочення працівників, 

зменшення 

 бюджету на комунікації тощо); 

 перехід на низькобюджетні маркетингові засоби (вірусний маркетинг, 

партизанський маркетинг) 

Серед зазначених вище стратегій не можна виділити пріоритетних, їх 

застосування має носити індивідуальний ситуаційний характер. Усі стратегії в 

умовах кризи можна використовувати як набір тактичних заходів, адже тільки в 

комплексне застосування надасть можливість отримати бажаного результату. 

Отже, результати досліджень можуть бути покладені в основу 

подальшого розвитку теорії та практики маркетингового антикризового 

управління підприємством для розроблення науково-методичних підходів 

вибору та формування стратегій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 

 

Здійснення діяльності будь-якого підприємства неможливе без витрат. 

Для забезпечення ефективного управління підприємством керівникам має бути 

доступна достовірна, оперативна та повна інформація про витрати на 

виробництво та собівартість кожної окремої одиниці готової продукції. Цьому 

сприяє правильна організація облікового процесу витрат виробництва на 

підприємстві. 

Існують різні підходи до визначення поняття «витрати». Так, згідно 

П(с)БО16 «Витрати», витратами визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно 

оцінені [1]. 
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Лень В.С., Гливенко В.В. визнають витрати виробництва як сукупність 

витрат живої та уречевленої праці (засобів та предметів праці) на виробництво 

продукції [2]. 

Згідно визначення Скирпан О.П. та Палюх М.С., витрати виробництва – 

витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, 

послуг, грошей), безпосередньо пов’язані з виробництвом економічних благ [3]. 

Здійснення обліку витрат на підприємстві має відповідати вимогам 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та інструкції про його 

застосування, П(с)БО №16 «Витрати», Методичних рекомендацій з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг), Облікової політики підприємства та ін. 

Правильний облік витрат в першу чергу пов’язаний з повним та 

своєчасним документуванням матеріальних, трудових та фінансових витрат. 

Первинними документами з обліку витрат виробництва є: лімітно-забірні 

картки типової форми № М-8 та М-9, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів типової форми № М-11 (для відображення 

матеріальних витрат); розрахунково-платіжні відомості типової форми № П-6 

та № П-7, табелі обліку використання робочого часу типової форми № П-5 (для 

відображення витрат на оплату праці); відомості нарахування амортизації (для 

визначення витрат на амортизацію), відомості розподілу загальновиробничих 

витрат, акти виконаних робіт (придбаних послуг), рахунки і розрахунок 

спожитих послуг, авансові звіти про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, страхові поліси, бухгалтерські довідки про списання 

та нарахування інших витрат (для відображення інших витрат) [4]. 

Під час організації обліку витрат важливим є правильне їх групування 

згідно з певними ознаками. Питанню класифікації витрат приділялось багато 

уваги серед дослідників, проте, у зв’язку з особливостями діяльності кожного 

підприємства та особистими поглядами дослідників, єдиної класифікації витрат 

не існує. Так, наприклад класифікувати витрати виробництва можна за 

наступними ознаками: за відношенням до виробничої собівартості, за способом 

включення до собівартості продукції (робіт, послуг), за призначенням, за 

масштабом дії, за періодом дії, за ступенем деталізації об’єктів нормування , за 

ступенем деталізації нормованих ресурсів, в залежності від доцільності їх 

здійснення. 

Отже облік витрат виробництва здійснюється з метою повної та 

своєчасної оцінки та відображення в обліку витрат на виробництво продукції, а 

також ефективного контролю за використанням грошових котів та ресурсів 

підприємства. Система обліку витрат може бути ефективною лише у тому 

випадку, коли будуть враховані всі особливості діяльності підприємства та 

охоплені усі процеси, що здійснюються на підприємстві. 

 

 

 



38 

 

Література 

 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248. 

2. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та 

практика: 3:тє видання. Навч. пос. – К.: Центр навчальної учбової літератури, 

2008. – 608 с. 

3. Мороз Л.І. Теоретичні та прикладні аспекти управління прямими 

матеріальними і трудовими витратами підприємства // Вісник Національного 

університету «Львівська Політехніка». – 2011. – С. 212-218. 

4. Столяр Л.Г. Окремі аспекти первинного обліку витрат виробництва 

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. – 2014р. – С.223-230. 

5. Лищенко О.Г. Удосконалення організації обліку витрат 

виробництва на підприємстві / О. Г. Лищенко, А. В. Кас'яненко//Економічний 

вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. А. М. Ткаченко. – 

Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – C. 84 – 89 

 

Григор’єва Оксана 

студентка 3 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.і.н, доц. Шевченко Т.Г. 

 

ОЦІНКА ТА МЕТОДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ 

 

На сьогодні еколого-економічний збиток характеризує зміну інтегральної 

еколого-економічної оцінки комплексу природних факторів, а також будь-якого 

природного блага внаслідок погіршення його стану. Головною проблемою 

всього світу є урівноваження еколого-економічного збитку. 

Економічний збиток від порушення природного середовища визначається 

суспільно необхідними витратами, що виникають внаслідок екодеструктивного 

впливу. Дія еколого-економічного збитку відбувається через погіршення 

економічного стану конкретних суб’єктів господарювання: 

–  зростають витрати отримання ними певних господарських 

результатів; 

– знижується вірогідність виробничої діяльності, тобто за тих 

самих витрат рівень доходу падає. 

Процес формування еколого-економічних збитків є складовим явищем, до 

якого не можна підходити з позицій простого підсумування можливих 

наслідків. Адже деякі ефекти перетворюються в альтернативи один одному; дія 

одних може компенсувати чи пом’якшувати дію інших; зазначені види витрат 

важко відрізняти один від одного. 

Екодеструктивні зміни в довкіллі спричиняють негативні процеси в 

економічних системах.  
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В умовах забруднення природного середовища в процесі формування 

вартості відбуваються зміни, які можна поділити на три групи. 

По-перше, втрачається частина уже виробленої вартості, до чого 

призводять такі процеси: втрата основних і оборотних фондів промисловості, 

транспорту, комунального господарства; втрата цінної сировини з 

промисловими відходами; втрата продукції сільського, лісового, рибного чи 

мисливського господарства.  

По-друге, відбувається недовироблення національного доходу внаслідок 

низки факторів: погіршення здоров'я працюючих  та їх невиходів на роботу; 

зниження працездатності працівників через погіршення здоров'я без 

формалізації тимчасової втрати працездатності; зменшення продуктивності 

праці внаслідок плинності кадрів з причини забруднення середовища; 

зменшення продуктивності праці через зниження врожайності, продуктивності 

сільськогосподарських чи лісових угідь, тваринництва, рибного чи лісового 

господарств; економічних збитків внаслідок відмови техніки. 

По-третє, для компенсації зазначених збитків підприємства змушені 

здійснювати наднормативні видатки: додаткові витрати на утримання елементів 

житлово-комунального господарства, транспорту, промисловості; додаткові 

витрати на зниження негативного впливу забруднювачів; додаткові витрати на 

роботи в сільському і лісовому господарствах; додаткові витрати на 

медобслуговування і профілактику хвороб. 

За нашою укрупненою оцінкою, на частки зазначених трьох складових у 

середньому припадає відповідно 10%, 40% і 50% загальної величини 

економічного збитку від забруднення атмосферного повітря.  

У реальних умовах 60-90% економічного збитку від порушення довкілля 

реалізується за межами підприємств-винуватців екодеструктивної діяльності. 

Тому, витрати, які складають еколого-економічний збиток, змушені нести: 

– сусідні підприємства, на території яких осідають забруднюючі 

речовини з повітря; 

– населення, що п'є забруднену воду; 

– місцевий бюджет, з якого вилучаються кошти на ліквідацію 

наслідків забруднення; 

– національний бюджет, який недоодержує податкові надходження, 

тощо. 

Таким чином, можна сказати, що значну частину витрат порушення 

середовища складають екстерналії. 

Певну частину економічного збитку складають екстерналії, знижується 

мотиваційний потенціал природоохоронної діяльності підприємств-

забруднювачів. 

Тому невипадково в різних країнах світу, що належать до різних 

економічних систем, починаючи з 60-х років розпочалися спроби інтерналізації 

екстерналій. 

Таким чином, під економічним збитком від порушення природного 

середовища потрібно розуміти виражені у вартісній формі фактичні і можливі 
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втрати, які були заподіяні економічним суб’єктам внаслідок екодеструктивного 

впливу, а також додаткові втрати на компенсацію цих збитків. В зв’язку із 

збільшенням кількості населення та розвитком світового господарства 

зростають і можливі еколого-економічні збитки. Тому не випадково в різних 

країнах світу що належать до різних економічних систем здійснюються спроби 

переведення зовнішніх для підприємства витрат у внутрішні чинники.  
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РОЛЬ І МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності 

господарюючих суб’єктів в умовах ринкової глобалізації є управлінські 

рішення. Тому, підготовка та реалізація ефективних управлінських рішень 

повинна базуватися на плануванні, контролі та аналізі з метою виявлення 

поточних та стратегічних проблем розвитку підприємства.  

У зв’язку з цим, удосконалення системи управління потребує не лише 

удосконалення його основних функцій, але й покращення інформаційного 

забезпечення управління підприємством. Одним із найпоширеніших видів 

інформації, який надає не лише кількісну, але й вартісну характеристику 

масових явищ і процесів, що відбуваються в економічній сфері життя 

суспільства є економічна інформація [1].  

Важливою складовою економічної інформації підприємства є облікова 

інформація. Чинне законодавство трактує термін «облікова інформація» з 

урахуванням розуміння терміна «інформація», який реалізується через поняття 

«статистична інформація» [2]. Поняття «облікової інформації» серед науковців 

є найбільш поширеним і розглядається у багатьох працях. Дослідженням його 

суті з використанням мікроекономічних концепцій займалися такі вчені: Ф. Ф. 

Бутинець, Б. І. Валуєв, Я. В.Соколов, В. Г. Швець та інші відомі науковці. 

Необхідно зауважити, що на сучасному етапі та з урахуванням іноземного 

досвіду актуальним під час вивчення поняття «облікової інформації» є, 
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передусім, макроекономічний рівень розвитку підприємства. На сучасному 

етапі серед науковців сформовано широкий спектр точок зору на сутність, 

форми, способи опрацювання та роль облікової інформації. Так, Н. М. Лисенко 

зазначає, що «облікова інформація» є продуктом інформаційної системи та 

системи управління, які постійно пристосовуються до потреб економіки [5]. 

В.Г. Швець досліджує такі поняття як «інформаційна система бухгалтерського 

обліку», «локальна інформаційна система бухгалтерського обліку», «обліково-

аналітичне інформаційне забезпечення» [3]. Я.В. Соколов, зокрема, вважає 

обліково-аналітичну інформацію фундаментом при прийнятті управлінських 

рішень та трактує її як нові знання про об’єкт управління, що дозволяють 

формувати управлінські рішення, як міру ліквідації невизначеності в 

управлінській системі та впорядковане відображення дійсності [4]. Аналізуючи 

вище зазначене, можна сказати, що у наукових колах поняття «облікова 

інформація» трактується, як правило, з урахуванням загального розуміння 

терміна «інформація».  

В умовах сьогодення, суть облікової інформації проявляється саме під час 

управління, яке спрямоване на вироблення, прийняття і практичну реалізацію 

управлінських рішень, що необхідні для зміни стану фінансової та 

господарської діяльності. За допомогою управління підрозділи підприємства 

виконують покладені на них функції. Конкретний набір цих функцій, які 

реалізуються під час здійснення господарських процесів, залежить від потреби 

системи управління та організаційної структури підприємства.  

Отже, передумовою використання інформації є її отримання. Саме для 

цього і призначений управлінський облік. Завдання менеджерів, планового 

відділу, аналітичних служб підприємства – аналізувати отриману інформацію і 

приймати ті чи інші рішення. Метою системи обліку є забезпечення діяльністю 

господарюючого суб’єкта шляхом створення основи до забезпечення 

необхідної інтенсивності виробництва. Завдання бухгалтера – надати 

управлінцю облікову інформацію в найзручнішому для нього розрізі, щоб така 

інформація була своєчасною і корисною. Для цього бухгалтер опрацьовує 

отриману первинну документацію, що є неможливим без розуміння ходу 

виробничого процесу, тенденцій його розвитку.  

З’ясування, розуміння інформації досягається шляхом аналізу отриманих 

даних управлінцем підприємства. При проведенні економічного аналізу 

первинна інформація перетворюється у вторинну. Ці показники є об’єктивними 

характеристиками роботи підприємства, факторів, що зумовили досягнення 

отриманих результатів, причин наявних недоліків. Інформація, яку надає 

бухгалтерський облік, зорієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так 

і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення 

об’єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні проблема раціонального використання природних ресурсів 

переросла в одну з найважливіших глобальних проблем сучасності. Від неї 

залежить основа існування людського суспільства.  

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як 

кризову, що сформувалася протягом тривалого періоду через нехтування 

об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу 

України. Відбувалися структурні зміни народного господарства, за яких 

перевага надавалася розвитку в Україні найбільш екологічно небезпечних 

галузей промисловості.  

Україна належить до держав, які мають великі обсяги і високу 

інтенсивність освоєння природних багатств. Значна концентрація виробництва і 

висока щільність населення негативно впливають на стан довкілля, формуючи 

напружену екологічну ситуацію [1]. 

Економіці України притаманна висока питома вага ресурсомістких та 

енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося 

найбільш «дешевим» способом – без будівництва відповідних очисних споруд. 

Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, 

адміністративних та економічних механізмів природокористування та без 

урахування вимог охорони довкілля.  

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості 

суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного 
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забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у 

дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів 

виробництва. 

Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення 

стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а 

це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України. 

Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно 

гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. 

Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, 

економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка 

наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. 

Одним з чинників зменшення забруднення навколишнього середовища, 

збереження існуючих природних ресурсів та запобігання екологічних криз є 

залучення інвестицій на охорону навколишнього середовища [2].  

 
Рисунок 1. Витрати на охорону природного навколишнього середовища 

2012-2016 рр., млн грн [3]. 

 

З рис. 1. видно, що кількість інвестицій за останні роки значно зросла. 

Основним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал на охорону 

навколишнього природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів залишаються власні кошти підприємств та організацій. Але 

на жаль цього недостатньо, для того щоб відновити стан навколишнього 

середовища в Україні.  

В майбутньому необхідно збільшити державні інвестиції та залучати 

більшу кількість іноземних інвесторів. Для цього потрібно створити привабливі 

інвестиційні проекти, які передбачатимуть не лише економічний, але і 

соціальний та екологічний ефекти. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ОДНА З НАЙВИЗНАЧАЛЬНІШИХ 

ФОРМ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

 

Міжнародна торгівля в широкому розумінні охоплює всяку обмінну 

діяльність, як товарами, так і іншими продуктами людської праці. Більше 

того, міжнародна торгівля охоплює і предмети, що не створюються людьми, 

а іноді й не зовсім досяжні для людей (наприклад, ділянки на Місяці). Тобто 

загалом міжнародну торгівлю можна визначити як систему відносин 

обмінного характеру (купівлі-продажу), що виникають та існують між 

суб’єктами МЕВ і базуються на міжнародному поділі праці [1]. 

У рамках даного розділу міжнародна торгівля розглядається тільки як 

форма міжнародних економічних відносин, що відображають товарно-

грошові відносини купівлі-продажу стосовно товарів що являють собою 

продукти так званого матеріального виробництва. Отже, під терміном 

«товари» в цьому розділі в. основному слід розуміти товари матеріального 

виробництва або, грубо кажучи, товари, які можна відчути за допомогою 

людських органів почуттів чи визначити наявність за допомогою спеціальних 

приладів. 

Міжнародна торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. 

Тому не дивно, що визначення світового товарного ринку майже співпадає за 

основним змістом з визначенням міжнародної торгівлі. Світовий товарний 

ринок — це частина світового ринку, система обмінних відносин якого 

побудована па організації   купівлі-продажу   продуктів, матеріального   

виробництва. 

Якщо на національному ринку рух товарів обумовлюється більше 

економічними факторами (виробничими зв’язками між підприємствами і 

регіонами країни), ніж іншими, включаючи державну політику, то на 

світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має 

зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їхніх груп. Отже, рух 

товарів між національними господарствами дещо обмежений, а деякі товари, 

що виробляються в окремих країнах, взагалі не поступають у світовий 

товарообіг [2]. 

Особливості динаміки світового товарного ринку: 
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— структура і напрямки зовнішньої торгівлі окремих країн 

розвиваються під впливом зміни конкурентоспроможності їхніх товарів на 

світовому ринку; 

— нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі окремих країн і усього 

світового товарообігу;  

— помітною в світі є діяльність транснаціональних корпорацій, 

котрі конкурують між собою, спираючись на допомогу своїх держав 

— створення та розбудова міжнародних організацій з питань 

регулювання міжнародних торговельних процесів. 

Основні показники міжнародної торгівлі: 

— величина загального експорту країн; 

— величина загального імпорту країн; 

— торговельне сальдо країн; 

— питома вага (доля) експорту (імпорту) країни в загальному 

світовому експорті (імпорті); 

— величина експорту (імпорту) даного виду продукції; 

— торговельне сальдо країни з даного виду продукції; 

— питома вага експорту (імпорту) країни у світовому експорті 

(імпорті) даного виду продукції. 
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ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

Важливою складовою на сучасному етапі розвитку економіки є 

підвищення ролі інновацій як основи в економічному зростанні держави, а 

також це бажання розвинених країн складати конкуренцію за рахунок високих 

технологій та оригінальних нематеріальних активів. Вагомим аспектом 

розвитку стало нововведення в сферу господарювання інноваційних продуктів і 

технологій, які позитивно відображаються на економічному прогресі та 

покращують якість життя населення. Удосконалення сучасного туризму 

залежить від розробки та впровадження інноваційних технологій, що 

орієнтуються на зростання сервісних туристичних можливостей. 

Інновації в туризмі – це різноманітні організаційні та управлінські 

нововведення, що орієнтуються на цілеспрямовані зміни та виробляються на 

різних рівнях індустрії туризму. До них відноситься: правове забезпечення 
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туристичних проектів, oрганiзація нових видів туристської дiяльнoсті, 

створeння повністю нових туристичних продуктів і товарів для подорожей, 

інформацiйно-рeкламне забезпечення туристськoго пoпиту, що включає в себе 

сучaсні тeхнологiї [1].  

Підприємствам, які займаються туристичним бізнесом, в першу чергу 

необхідно прикласти максимум зусиль для покращення туристського сервісу, 

щоб скласти вагому конкуренцію. 

У багатьох країнах світу сфера туризму складає 3-5% від ВВП, на жаль 

Україна не може похвалитися такими результатами. Хоча саме наша країна 

могла б йти пліч о пліч з країнами Центральної Європи, так як землі України 

мають велику кількість ресурсів для розвитку туризму. Тому, щоб туристичний 

бізнес почав стрімко розвиватись, потрібно застосовувати інновації. 

Україна має все необхідне для багатопланового та злагодженого 

інноваційного розвитку туристичної галузі завдяки сприятливому 

розташуванню, різнобарвності пейзажів, переважно помірних кліматичних 

умов, культурному різноманіттю в межах однієї держави, а також завдяки 

великому інтересу з боку туристів ближнього і далекого зарубіжжя. Інновації в 

сфері туризму поширять розвиток не лише цієї галузі окремо, а й сприятливо 

можуть відобразитись на економіці країни в цілому, що призведе до 

покращення рівня життя українців [2].  

Туристична галузь має на своїй основі досягнення науково-технічного 

прогресу, вдалим прикладом до цього факту є 3D-планетарій. Таких 

феноменальних місць у всьому світі налічується менше десятка, і незважаючи 

на затрати для відкриття, такий об’єкт може привабити туристичний потік. 

Ще одним вдалим прикладом інноваційної діяльності в туристичній сфері 

можна вважати створення інтерактивних і віртуальних музеїв, і навіть 

використання QR-кодів в звичайних музеях. 

QR-код - в перекладі означає «швидка відповідь», тобто це спеціальна 

відмітка завдяки якій туристи отримують додаткову інформацію про об’єкт, 

завдяки скануванню їх мобільним приладом. 

Застосувавши QR-код в експозиціях музею або архітектурних пам'ятках 

можна вирішити відразу декілька завдань: 

1)дати можливість туристам самостійно ознайомитися з музейними 

експонатами, вибираючи мову, якою вони будуть отримувати інформацію; 

2)розширити коло можливостей екскурсовода, який зможе в ході 

екскурсії ілюструвати свою розповідь додатковими матеріалами. 
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АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

 

Україна починає свій шлях  до асоційованого члена ЄС у один з 

непростих періодів своєї історії. З метою подолання системної кризи, 

протистояння зовнішній агресії та подолання її наслідків, на даний час дуже 

важливо забезпечити максимальний позитивний ефект євроінтеграції для 

розвитку аграрного сектора України. 

В угоді про асоціацію України з ЄС йдеться про вихід відносин України з 

ЄС на новий рівень – перехід від партнерства і співробітництва до політичної 

асоціації та економічної інтеграції.  

За даними Державної служби статистики України, оборот зовнішньої 

торгівлі агропродовольчою продукцією за I квартал 2016 р. становив 4,5 млрд. 

дол. США. Це на 2,2% менше порівняно із січнем-березнем минулого року. 

Обсяги експорту сільгосппродукції за р 2016 р.  зменшилися проти показників 

2015 р. на 5,7% – до 3,5 млрд. дол. США. Основними ринками збуту на 

сьогоднішній день залишаються три регіони – країни Азії, Африки та ЄС. 

Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції утримують азійські 

країни, які за січень-березень 2016 р. закупили українського продовольства на 

1,4 млрд. дол. США. Частка Азії за цей період становила 43,5% від загального 

експорту аграрної продукції. Обсяги експорту до країн Африки становили 0,4 

млрд. дол. США (12,7% від загального експорту аграрної продукції), а до країн 

СНД – 0,2 млрд. дол. США (6,2%). За І квартал 2016 р. Китай закупив 

українського продовольства на 405 млн. дол. США, а Індія – на 314 млн. дол. 

США. За ними слідують Іспанія (283 млн. дол. США), Єгипет (242 млн.), 

Нідерланди (210 млн.), Італія (163 млн.), Туреччина (118 млн.) та Іран (107 млн. 

дол. США). Сумарна частка цих країн в українському експорті перевищує 55%. 

Натомість Російська Федерація не входить навіть у ТОП-20 основних 

імпортерів української агропродовольчої продукції [1]. 

Також в Україні розпочато проект «Розвиток органічного ринку в 

Україні». 

Метою проекту є сприяння розвитку малих і середніх підприємств в 

українському органічному секторі продуктів харчування шляхом розробки 

органічних і регіональних мереж постачання харчовими продуктами. Основна 

увага буде приділятися як на національному, так і на міжнародному ринках і 

підхід попитом. 

Проект спрямований на підвищення конкурентоспроможності 

органічного сектора країни шляхом: 

Підвищення якості та обсягу обраних органічних сільськогосподарських 

культур від дрібних і середніх ферм на експорт; 
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Сприяння формуванню сприятливих умов для подальшого розвитку 

органічного сектора. 

Завдяки цьому проекту, українська продукція стане більш 

конкурентоспроможною на міжнародному ринку та країнах ЄС, а також 

позитивно вплине на співпрацю з ЄС. 

Поглиблюючи співпрацю є ЄС, Україна отримає нові стимули для 

розвитку внутрішнього ринку і поглиблення економічної спеціалізації регіонів. 

На внутрішнє споживання буде спрямоване аграрне виробництво з його 

оновленою структурою. 

Так, за оцінками експертів проєвропейської орієнтації, від впровадження 

Угоди про ЗВТ між ЄС та Україною остання може отримати чималі вигоди в 

сфері сільського господарства, зокрема внаслідок: 

- зростання експорту української продукції в ЄС; 

- розширення доступу на ринки третіх країн через гармонізацію 

стандартів з ЄС; 

- покращення інвестиційного клімату внаслідок пристосування 

національного законодавства до норм і правил ЄС; 

Ймовірні випробування, яких зазнає Україна після вступу до ЄС: 

- посилення конкуренції на внутрішньому ринку, особливо в 

короткостроковій перспективі, за рахунок усунення тарифних і скорочення 

нетарифних бар'єрів; 

- обмеження доступу українських товарів на європейські ринки під 

приводом їх невідповідності європейським стандартам і сертифікатам; 

- вилучення з режиму вільної торгівлі майже 400 товарних позицій, в 

основному сільськогосподарських товарів, лібералізація експорту яких на 

ринки ЄС була б для України найбільш вигідною; 

- скасування вивізного мита на насіння соняшнику, що може позбавити 

вітчизняні переробні комбінати сировини [2]. 

Для успішного розв’язання завдань євроінтеграції аграрний сектор 

економіки України має достатньо передумов: багатий природно-ресурсний та 

експортний потенціал, вагомий людський капітал, поступово зростаючу 

інвестиційну привабливість, збережений уклад сільського життя та багатовікові 

традиції ведення сільського господарства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, 

ОБУМОВЛЕНІ СПЕЦИФІКОЮ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В даний період функціонування розвиток туризму і курортів набуває 

нового, особливого значення. Туризм і курортна галузь наразі  відноситься до 

найбільш потужних та динамічних галузей економіки та регіонального 

розвитку. Питання врахування особливостей обліку туристичної галузі стають 

актуальними, адже туризм – це одна з форм раціонального використання 

вільного часу, проведення змістовного дозвілля, задоволення пізнавальних 

інтересів населення, а тому потребує контролю в процесі свого розвитку. 

Важливим аспектом є розкриття особливостей обліку туристичної діяльності на 

основі виявлення особливостей діяльності суб’єктів туристичної діяльності та 

вимог до них. 

Так Кифяк В.Ф. вважав, що туристична діяльність - це соціальна 

активність людей, які працюють в туристичній сфері, мають певний соціальний 

статус у відповідності до посади, яку вони займають і соціальну роль, що 

охоплює сукупність посадових обов'язків і службових функцій [3].  

Варто зазначити, що бухгалтерський облік і звітність явлють собою базу 

для аналізу і контролю субєктів туристичної діяльності [1]. Особливості обліку 

туристичної діяльності визначаються особливостями галузі та специфікою 

суб’єктів туристичної діяльності: у одних є своя матеріальна база, а інші тільки 

організовують тури; значні обсяги операцій з валютними коштами при 

організації іноземного та зарубіжного туризму; доходом від надання 

туристичних послуг є вся сума, отримана від туристів, або тільки комісійна 

винагорода; необхідність додаткових витрат на забезпечення безпеки туристів 

тощо. Використання даних бухгалтерського обліку дає змогу здайснювати 

контроль через наявність різних форм звітності та первинних документів [2].  

З'ясовано, що організація обліку у туроператорів та турагентів залежить 

від особливостей документального оформлення господарських операцій та 

здійснення розрахунків, можливості застосування спрощеної форма обліку у 

туроператорів і турагентів тощо.  

Особливості обліку туристичної діяльності доцільно згрупувати  за 

такими ознаками:  

1) пов’язані з розміром підприємств (і можливістю застосування 

спрощеної форми обліку);  

2) пов’язані з особливостями визнання доходу (на дату надходження 

коштів або за датою закінчення туру);  

3) пов’язані з особливостями обліку витрат (невеликі туристичні фірми 

можуть вести облік тільки на рахунку 23 або лише на рахунках класу 8, а 

турбази, будинки відпочинку використовують рахунки 92 і 93);  
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4) обумовлені особливостями оподаткування тощо [1]. 

Наявні особливості обліку туристичної діяльності потребують за своєю 

сутністю використання спеціальних рахунків: 

1. 08 «Бланки суворого обліку» - для узагальнення інформації про 

неоплачені ваучери (путівки); 

2. 331 «Грошові документи в національній валюті» - для обліку 

оплачених путівок до санаторіїв,пансіонатів, будинків відпочинку; 

3. 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» - для обліку  

грошових коштів в національній валюті, перерахованих для купівлі, іноземної 

валюти; 

4. 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» - для узагальнення інформації 

про доходи від реалізації туристичних послуг; 

5. 704 «Вирахування з доходу» - для відображення у турагента сум 

отриманого доходу, який перераховується; 

6. 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» - для узагальнення 

інформації про витрати, які включаються до собівартості реалізованих 

туристичних послуг [2]. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що специфічні 

ознаки, притаманні туристичній діяльності, зумовлюють виникнення певних 

особливостей  її обліку. Тому важливим аспектом при здійсненні обліку є 

визначення характерних ознак туристичної діяльності та підбір і використання 

найефективніших рахунків. 
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Центральне місце в системі управління поточними активами кожного 

суб’єкта господарювання займають питання управління запасами. На сьогодні 

проблема оптимізації запасів є досить актуальною для підприємств України, 

знаходження ефективних шляхів оптимізації запасів та їх адаптація до 

специфіки функціонування вітчизняних підприємств дасть змогу суттєво 
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зменшити витрати суб’єктів господарювання, підвищити ефективність та 

забезпечити отримання максимального прибутку [1]. 

Мета контролю запасів – знайти «золоту середину». Запасів повинно бути 

не дуже багато, щоб не відволікати гроші з обігу, і не дуже мало, щоб уникнути 

«порожніх складів» і не допустити зупинки виробництва. Від оптимальності 

запасів залежать усі кінцеві результати діяльності підприємства, вирішення цієї 

проблеми тісно пов’язане з підвищенням платоспроможності та ліквідності 

підприємств [2]. 

Управління виробничими запасами виконує слідуючи функції: 

- розробка норм запасів по всій номенклатурі матеріалів, які 

використовуються на підприємстві; 

- правильне розміщення запасів на складах; 

- організація діючого оперативного контролю за рівнем запасів і 

прийняття мір для підтримки їх стану; 

- створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і 

забезпечення кількісного і якісного зберігання. 

Управління запасами має два основні аспекти. Один стосується 

забезпечення підприємства виробничими запасами для виготовлення 

необхідного продукту в достатній кількості, у визначені терміни та в 

потрібному місці. Другий аспект пов`язаний з витратами на підтримання 

певного рівня запасів. Виходячи з цих положень на підприємстві регулюють 

рівень матеріальних запасів виробництва. При цьому визначають терміни та 

обсяги замовлень (коли та скільки замовляти) і розробляють моделі, які 

допомагають у прийнятті таких рішень [1]. 

Виділяють такі моделі управління запасами: 

1. Базова модель EOQ (Economic order quantity) – це модель оптимального 

економічного розміру замовлення, який забезпечує мінімальну величину 

сумарних витрат та дає можливість мінімізувати видатки на зберігання запасу 

та допомагає визначити ефективну площу складських приміщень. Вся кількість 

одиниць замовлення надходить одночасно. 

2.  Модель виробничого замовлення – ця модель використовується, якщо 

запаси безперервно надходять і відновлюються через певний час, тобто вироби 

виготовляються і продаються одночасно. 

3. Модель управління запасами з фіксованим розміром замовлення – 

основним параметром цієї моделі є розмір замовлення, що має можливість 

визначити об’єм заповнення замовлення.  

4. Модель з фіксованим інтервалом часу між замовленнями – фіксація 

інтервалу часу між замовленнями визначає момент, коли слід здійснити 

замовлення на заповнення запасу, відсутність постійного контролю наявності 

запасів на складі.  

5. Модель зі встановленою періодичністю поповнення запасів до 

постійного рівня – дана модель є універсальною і включає в себе елементи 

попередніх моделей. Її сутність полягає в тому, що замовлення на матеріали 

здійснюються не тільки залежно від часу, а й з урахуванням точки замовлення.  
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6. Модель "мінімум-максимум” – в даній моделі замовлення виконуються 

не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на складі у 

цей момент виявилися рівними або менше встановленого мінімального 

рівня [3]. 

Отже, управління запасами вітчизняних підприємств має бути спрямоване 

на визначення їх оптимального обсягу та зниження витрат, пов’язаних з їх 

утриманням. 

Основні моделі управління запасами базуються на певних припущеннях 

та не враховують обмеженості терміну придатності як сировини, так і кінцевого 

продукту, що в загальному випадку призводить до збільшення витрат на 

зберігання матеріальних ресурсів на величину суми зіпсованої продукції у 

грошовому виразі. 

Тому задача українських підприємств – налагодити ефективне управління 

запасами. 
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СТИМУЛЮЮЧА РОЛЬ НАДБАВОК І ДОПЛАТ У МОТИВУВАННІ 

ПРАЦІ 

 

Зазвичай доплати і надбавки діляться на дві групи: компенсаційні і 

стимулюючі. 

Розмір компенсаційних виплат (за умови праці, що відхиляються від 

нормальних, за роботу у вечірній і нічний час і т. д.) визначається 

підприємством самостійно, але повинен бути не нижче розмірів, встановлених 

відповідними рішеннями Верховної Ради.  

Стимулюючі виплати (доплати і надбавки за високу кваліфікацію, 

професійну майстерність, премії, винагороди та т. д.) Визначаються 

підприємствами самостійно і проводяться в межах наявних коштів. Розміри і їх 

виплат визначаються в колективних договорах. 



53 

 

В даний час всі види компенсаційних доплат і надбавок можна розділити 

на дві великі групи. 

По перше, це доплати і надбавки, які не мають обмежень за сферами 

трудової діяльності, і зазвичай є обов'язковими для підприємств усіх форм 

власності [1]. 

До першої групи входять доплати: 

- за роботу у вихідні та святкові дні, в надурочний час; 

- неповнолітнім працівникам у зв'язку зі скороченням їх робочого дня; 

- робітникам, які виконують роботи нижче присвоєного їм тарифного 

розряду (різниця між тарифною ставкою робітника, виходячи з присвоєного 

йому розряду, і ставкою по виконуваній роботі); 

- при невиконанні норм виробітку та виготовленні бракованої продукції 

не з вини працівника - до середнього заробітку в умовах, передбачених 

законодавством; робочим, в зв'язку з відхиленнями від нормальних умов 

виконання роботи. 

У другу групу входять доплати і надбавки, які застосовуються в певних 

сферах праці. 

Підстави для їх нарахування можуть бути різними. Одні, наприклад, 

встановлюються для того, щоб компенсувати додаткову роботу, не пов'язану 

безпосередньо з основними функціями працівника. Інші види надбавок 

застосовуються до робіт з несприятливими умовами праці, треті пояснюються 

особливим характером виконуваної роботи. Підприємства мають можливість в 

процесі установки доплати і надбавки врахувати всі особливості роботи на 

різних ділянках [2]. 

Для стимулювання працівників зазвичай застосовуються такі найбільш 

поширені і значущі доплати: 

- як доплати за суміщення кількох професій (посад);  

- за розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних 

робіт; 

- виконання обов'язків відсутнього працівника; 

- робочим за професійну майстерність; 

- фахівцям за високі досягнення у праці і високий рівень кваліфікації; 

- бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи; 

- виплачуються також доплати за виконання обов'язків майстра 

навчальних майстерень; 

- керівництво підсобним сільським господарством; 

- ведення діловодства та бухгалтерського обліку; 

- обслуговування обчислювальної техніки. 

Умови і розміри доплат регулюються підприємством самостійно. На 

підприємстві має бути прийнято спеціальне положення про введення тієї чи 

іншої стимулюючої надбавки. Доплати і надбавки можна регулювати в 

галузевій угоді і відповідно відображати в колективних договорах, що 

укладаються на підприємствах. 
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Доплати і надбавки найчастіше викликані особливими умовами роботи 

конкретного працівника. Премії ж розраховані зазвичай на те, щоб заохотити 

досягнення на виробництві якого-небудь певного результату. Доплати і 

надбавки носять стабільний характер, премії - непостійний. Премія найчастіше 

стимулює результати колективної праці, а всілякі доплати та надбавки - 

персональної роботи. Премія, яка встановлена для всіх, має більш широке поле 

дії, а тому часто (якщо судити за результатами праці) вона ефективніше деяких 

видів доплат, так як її стимулюючий вплив поширюється на весь колектив [3]. 

Доплати і надбавки зазвичай встановлюються у відносних розмірах і 

коректуються при зміні тарифних ставок і окладів з урахуванням інфляції. 
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АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 

Господарюючий суб'єкт являє собою соціально-економічну систему, що 

визначається як сукупність ресурсів із обов'язковою участю трудового фактору. 

Зазначена система знаходиться під впливом дії зовнішнього середовища. У тій 

чи іншій мірі діяльністю підприємства цікавиться багато осіб: власники, 

потенціальні інвестори, контрагенти, менеджери тощо. 

Отже, формування показників є важливою задачею управлінської 

системи. Вони повинні відображати реальний стан процесів і явищ, бути 

зрозумілими для користувачів та своєчасними.  

Але варто зазначити, що при нестабільній ситуації в економіці, 

скороченні прямих іноземних інвестицій та відмові інвесторів від входження в 

Україну, зменшенні обсягів кредитування відбувається зниження ділової 

активності суб’єктів підприємницької діяльності[1]. Для управління 

підприємницькою діяльністю в умовах нестабільної економічної ситуації, 

необхідно використати можливості економічного аналізу як засобу, який 

сприяє управлінню підприємством. Важлива роль аналізу пояснюється 
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можливістю оцінити результати та виробити стратегію і тактику розвитку 

діяльності підприємства, передбачити ризики та запобігти можливому 

банкрутству. Аналіз ділової активності здійснюється за якісними і кількісними 

показниками [2]. 

До якісних показників належать[3]: розмір ринку збуту продукції; 

наявність продукції, яка йде на експорт; імідж підприємства та його клієнтів; 

конкурентоспроможність підприємства і продукції – це здатність підприємства 

створювати, виробляти і продавати товари та послуги, цінові й нецінові якості 

яких привабливіші, ніж в аналогічної продукції конкурентів.  

Кількісна оцінка ділової активності може бути здійснена за такими 

етапами [4]:  

1. Дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних 

показників згідно з "золотим правилом економіки"  

2. Вивчення значень і динаміки відносних показників, які характеризують 

рівень ефективності використання авансованих і спожитих ресурсів 

підприємства.  

3. Вивчення значень і динаміки показників рентабельності, які 

характеризують відносну дохідність підприємства.  

4. Аналіз коефіцієнтів стійкого зростання підприємства.  

З огляду на вищесказане, зазначаємо, що на нинішньому етапі розвитку 

підприємницької діяльності України ризики нестабільності перебувають, 

насамперед, у площині фінансування та раціонального використання 

вкладеного капіталу підприємства. Для запобігання вірогідності виникнення 

внутрішньої кризи, яка відбудеться через зростання ризиків, які сумісні з 

базовими макроекономічних показниками, необхідно оперативно аналізувати 

ключові показники діяльності підприємства. Стабільність фінансового стану та 

ефективність управління підприємством в умовах фінансової кризи суттєво 

обумовлюються показниками ділової активності.  
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ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ XIX – XX СТОЛІТТЯ 

 

Розвиток економічної думки в Україні розвивався поступово з розвитком 

суспільства. Вона на всіх етапах проявлялася по-різному, але була схожа на 

економічні думки європейських країн.  

Піднесення економічної думки в Україні спостерігається у другій 

половині XIX – першій половині XX століття. Це було зумовлено різкими 

зрушеннями у економіці, поширенням товарно-грошових відносин, змін у 

соціальній структурі суспільства, виникненням громад та спілок.   

Важливим аспектом розвитку ЕД сприяла відміна кріпацького права, що 

зумовила появу соціально-економічних течій та гуртів, які активно відстоювали 

думку народу та пропагували свободу права та дій. Багато вчених досліджували 

еволюцію ЕД XIX-XX ст. Дмитро Журавський відмічав, що відміна кріпацького 

права була як позитивним явищем, так і негативним. Він стверджував, що після 

одержання свободи, люди не можуть вести власне господарство та 

організовувати своє життя. Виходом з цієї ситуації він вважав розподілення 

земельних наділів між селянами. Так як Україна завжди була аграрною 

державою, розвиток економічної думки мав поширюватися саме в сфері 

сільського господарства. Великий внесок у її розвиток вклав Василь Каразін 

(засновник Харківського університету). Він розробив проект аграрної реформи, 

в якій пропонував повністю знищити панщину, а селян наділяти угіддями для 

ведення домашнього господарства. 

Зрушення феодально-кріпосницької  системи сприяла активізація 

суспільно-політичних верств населення. Активізувала свою діяльність і 

українська національна буржуазія та її ідеологи. Інтереси буржуазії, що 

народжувалась, відображали головним чином ліберали. З того моменту 

розпочалося становлення економічної думки як самостійної галузі знань.  

На формування ЕД вплинула також культура та наука. Просвітницькою 

діяльністю займалися суспільні громади, які вперше виникли у Києві. Вони 

вели переважно наукову, видавничу, культурно-освітню діяльність. 

Відмежовуючись від революційного руху, громади сприяли розвитку 

національної культури на засадах релігії та сімейної моралі. Політичні 

прагнення були обмежені ідеєю федеративного державного устрою за 

національною ознакою. 

Стрімкий новаторський темп розвитку економічної думки у 1917-1921 

роках різко обірвався. За умов адміністративно-командної економіки, у ЕД не 

було жодних можливостей для формування  ідей ринкової економіки. 

Українські економісти, які просували ці ідеї, вціліли лише ті, що емігрували, 

зокрема у Варшаву та Прагу.  
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Сприятливі умови для розвитку новітніх економічних ідей з'явилися лише 

після проголошення України суверенною державою. Після кількох років 

розгубленості українські вчені знову почали проводити оригінальні 

дослідження з актуальних проблем національної та світової економіки. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

 

Циклічні коливання в економіці були відомі давно, раніше їх пов’язували 

з врожайністю, сезонними умовами, через переважання сільськогосподарського 

виробництва. Починаючи з 1825 відбулось 12 циклічних криз [1].  

Вивчення економічних циклів, їх внутрішніх і зовнішніх причин 

виникнення та особливості їх протікання, є важливим питанням для багатьох 

представників економічних шкіл. Серед відомих українських вчених були 

М. Туган-Барановський, Є. Слуцький, В. Гейц. За період з 1825 р. до початку 

90-х років ХХ ст. у світі відбулося 22 цикли, кожен з яких є унікальним. 

Класичний економічний цикл складається з чотирьох фаз: криза, депресія, 

пожвавлення та підйом. Основною фазою є криза, розкриття причин 

виникнення, допомагає у вивченні питання циклічності.  

У 2008-2009 році прокотилась глобальна криза, яка не оминула й Україну 

та спричинила значне зниження макроекономічних показників. У листопаді 

2008 року було зафіксоване найбільше падіння ВВП – 14,4% [2]. Особливістю 

подолання кризи було те, що не було зроблено ефективних  кроків щодо 

зменшення негативних явищ в економіці. Разом з тим, Національний Банк 

України прийняв низку оперативних заходів: здійснювалося рефінансування 

комерційних банків, урядом здійснювалась капіталізація банків завдяки 

випуску внутрішніх держоблігацій. Проте заходи прийняті під час кризи важко 

назвати ефективними. У 2010 році ситуація у фінансовому секторі дещо 

покращилась: довіра до банків почала рости, кредитні ставки зменшуватись у 

відсотках. Проте головні проблеми української економіки залишаються 

невирішеними.  
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Рисунок 1. Динаміка ВВП України, за 1996-2014 рр. 

 

З графіка видно, що у 2012 темпи зростання ВВП сповільнилась. За 2014  

падіння ВВП склало 7,5%. На початку 2015 року, голова НБУ Валерія 

Гонтарева констатувала повномасштабну кризу. На 2015 рік, падіння ВВП 

склало 9,9 %. Зауважимо, що за січень-березень 2016 року, номінальний ВВП 

зріс на 21,2% на душу населення, порівняно з першим кварталом минулого 

року [3]. 

Якщо ж досліджувати рівень безробіття в Україні , то ми бачимо, що у 

2010 році рівень безробіття складав 8,2 %, а у 2016 році – 9,6%. Рівень 

зареєстрованого безробіття склало 452,1 тис. осіб на 2010 р, та 429,5 тис. осіб 

на 2016 рік [4].  

Прожитковий мінімум по відношенню до долара зменшується. Якщо в 

2010 році він складав 875 грн, що дорівнює 109 доларам, та вже з першого січня 

2017 року він складає 1544 гривні, тобто 56,8 доларів. На 2017 рік рівень 

інфляції дорівнює 372,5%. Внутрішній борг також безупинно зростає [3]. 

Курс долара стабілізувався, порівняно з попередніми роками. У другому 

кварталі поточного року національна валюта закріпилась на 5,2%. Про це 

повідомляється в звіті Нацбанку. Оновлена версія Біг-Мака показує: реальний 

курс не повинен перевищувати 7,74 грн/дол [5]. Співвідношення гривні до 

американської валюти знижено до 69%. Тим самим грошова одиниця України 

залишається самою недооціненою в світі. Гривня продовжує девальвувати. В 

бюджетній резолюції на 2017 рік закладен курс на 27,2 грн/дол [3]. 

На імпорт припадає все більше товарів. Країна виробляє продукцію для 

збуту, а не для внутрішнього вжитку. Порівняно із 2015 роком експорт 

скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%. В Україні в останні роки 

хронічно випереджає експорт, а їх різниця деколи досягає 8% ВВП [3].  На 

внутрішньому ж ринку, українці надають перевагу імпортним товарам, ніж 

вітчизняним. Це говорить, про те, що слід переглянути спосіб виготовлення та 

якість нашого продукту, для того, щоб збалансувати попит з пропозицією.  

На мою думку, фаза кризи надовго затягнулась в Україні. Навіть при 

зростанні пенсій, заробітних плат та сукупного доходу, життя залишається на 

низькому рівні, порівняно з сусідніми країнами. Обсяги випуску товарів не 
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зростають, тому що цей товар виявляється нікому не потрібним, через його 

низьку якість та високу ціну. Рівень безробіття зростає. Українці обирають 

заробітну платню у конвертах, чим працювати на розвиток і інтерес держави. 

Теперішнє положення також підкріплене політичним кризовим станом, який 

триває в країна з 2014 року, і підкріплюється воєнними діями на сході. 

В сьогоднішніх умовах ми не можемо користуватися минулим досвідом. 

Треба приймати нові рішення, які допоможуть нашій країні перейти на нову 

фазу розвитку. В нашому випадку не можна випускати економіку з-під влади. 

Необхідно розробити стратегію дій, направлених на стабілізацію курсу гривні, 

на зменшення безробіття та збільшення ВВП до докризового рівня. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Серед головних завдань України на 2016 рік, озвучених президентом 

Петром Порошенком під час форуму БПП, було вказано боротьбу з корупцією 

та децентралізацію. Саме ці кроки, на думку глави держави, дадуть змогу країні 

досягти економічного і політичного розвитку. 

Проте в XXI столітті вирішальну роль в успішності держав відіграють не 

території, не колонії, не сировина, а здатність генерувати нові знання й 

ефективно їх імплементувати, що передбачає використання принципово нових 

прогресивних технологій, перехід до випуску високотехнологічної продукції та 

розробку механізмів реалізації управлінських рішень в інноваційній діяльності, 

вміння знайти правильний спосіб і напрямок використання потенційних 

можливостей, здатності генерувати нові ідеї та впроваджувати їх у різні сфери 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://forbes.net.ua/news/1407424-prezident-nazval-glavnye-zadachi-na-sleduyushchij-god
http://forbes.net.ua/news/1407424-prezident-nazval-glavnye-zadachi-na-sleduyushchij-god
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діяльності підприємства. Іншими словами − інновації. При цьому мале 

підприємництво розглядається як важливий та повноцінний суб'єкт ринку, на 

базі якого реалізуються інновації. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

інноваційний розвиток малих підприємств є доцільним. Активізація 

інноваційної діяльності малих підприємств в умовах ринкової економіки 

передусім пов'язана з пошуком джерел i форм інвестування, які повинні 

забезпечити баланс між інноваційними витратами та фінансовими 

можливостями, крім того, ця проблема загострюється зростаючою 

конкуренцією, яку поглиблюють світові процеси глобалізації. Таким чином, 

розвиток підприємства можливий лише за умови ефективного управління, що 

орієнтується на інновації та довгострокову перспективу, тобто має стратегічну 

направленість [1]. 

До основної проблеми розвитку малих інноваційних підприємств можна 

віднести недосконалу нормативно-правову базу, що регулює головні аспекти 

цього питання, через те, що воно досі не було об’єктом державної політики. Ряд 

законів та постанов, що регулюють діяльність малих підприємств загалом та 

інноваційних зокрема, а саме Закон “Про держану підтримку малого 

підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні”, “Про інноваційну діяльність”, “Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності” мають сприяти розвитку малих підприємств, 

спрямованих на інноваційну діяльність, але вони навпаки створюють перепони, 

такі як: жорсткі обмеження для віднесення підприємств до малих та відсутність 

необхідної інфраструктури; відсутність норм щодо пільгових умов 

оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності; жорсткі умови створення 

фінансово-промислових груп як активних учасників інноваційного процесу; 

невизначеність умов для інноваційної діяльності малих підприємств, які 

вимагають розглядати такі підприємства як самостійне економічне явище і 

невід’ємний елемент інноваційного процесу; відсутність законодавчо 

визначених норм щодо кооперації малих підприємств з іншими і науковими 

організаціями з приводу проведення науково-дослідних робіт тощо [2, 3]. 

Для зміцнення своїх позицій на ринку та ефективної інноваційної 

діяльності, малі підприємницькі структури змушені шукати нові джерела й 

форми інвестування та формувати дієву систему заходів щодо їхньої фінансово-

кредитної підтримки.  

Актуалізуються проблеми з’ясування ролі та наукового обґрунтування 

напрямів удосконалення інноваційного розвитку малого підприємництва в 

економіці України із застосуванням фінансово-кредитних інструментів. 

Значимість цього завдання зумовлена міжнародним досвідом ринкових 

перетворень, глобалізацією господарських процесів, адаптацією до вимог 

постіндустріального суспільства та порівняно низькою питомою вагою малого 

підприємництва у національній економіці.  

Необхідна умова інноваційного розвитку малих підприємницьких 

структур – наявність ефективного фінансово-кредитного забезпечення, тому 

важливо на макроекономічному рівні розробити комплексну та ефективну 
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систему фінансової й кредитної підтримки інноваційного розвитку малого 

підприємництва в Україні та з’ясувати роль держави у його стимулюванні.  

Аналіз стану наукової розробки цієї проблематики у вітчизняній 

літературі доводить, що українські вчені створили підґрунтя для її подальшого 

вивчення. Вагомий внесок у дослідження малого підприємництва, його 

інноваційного розвитку, розміщення та фінансово-кредитної підтримки зробили 

І. Р. Бузько, В. І. Герасимчук, З. С. Варналій, О. З. Денега, М. П. Денисенко, М. 

А. Дмитренко, В. С. Домбровський. В. К. Збарський, В. В. Зянько, М. О. Кизим, 

Б. І. Ковалюк, М. І. Крупка, В. М. Литвиненко, Т. В. Майорова, І. Ю. 

Матюшенко, О. В. Мірошниченко, М. Г. Пивоваров, С. Ф. Покропивний, А. М. 

Стельмащук, М. М. Хурса та ін. [4]. 

Вперше інноваційну складову економічного зростання за участю малих 

підприємств розкрито в теорії Й. Шумпетера, який пов'язує рівень суспільного 

виробництва з інвестиційною активністю економічних агентів − новаторів, які 

володіють новим способом поєднання виробничих факторів для випуску 

продукції і отримання більшого прибутку" [5]. 

Водночас більшість складових цієї сфери аналізу мають простір для 

подальшого розгортання досліджень, бо наявні наукові пошуки потребують 

узагальнення, урахування нових інструментів інноваційного розвитку і 

розміщення малого підприємництва в контексті глобалізаційних процесів, які 

відбуваються в економіці України. 

На жаль, в Україні сфера інноваційної діяльності не є розвинутою. В 

сучасних умовах ринкової економіки інноваційний фактор був практично 

виключений з реформування, що негативно вплинуло на розвиток нашої країни 

та її інтеграцію в світове високотехнологічне конкурентне середовище. При 

цьому, мале підприємництво, яке в розвинутих країнах відіграє визначальну 

роль у питаннях комерціалізації результатів наукових досліджень, формуванні 

науково-технічного потенціалу країни та забезпеченні її 

конкурентоспроможності, в нашій країні фактично викинуте не враховується 

при розробці та впровадженні інновацій [6].  

Отже, сучасний стан національної економіки потребує інтенсивної 

інноваційної діяльності, ефективної організації процесу досліджень і розробок, 

нововведень, стратегічного управління в інноваційній діяльності кожного 

малого підприємства.  
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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ РОЛЬ ДЛЯ 

СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 

Економічна інтеграція – це взаємовідносини між підприємствами 

(юридичними особами), які забезпечують довгострокове зближення 

генеральних цілей інтегруючого та інтегрованого підприємств. 

Економічна інтеграція розуміється , як об`єднання суб`єктів економічної 

діяльності, що характеризуються поглибленням взаємозв`язку та розвитком 

господарських відносин між ними. Економічна інтеграція має місце на рівні 

національних господарств, а також на рівні підприємств. 

Економічна інтеграція проявляється як в розширенні та поглибленні 

виробничо-технологічних зв`язків , спільного використання ресурсів, капіталу 

та в створенні сприятливих умов для здійснення економічної діяльності.  

Характер інтеграційних процесів визначається типами підприємницької 

активності, що лежать в основі двох основних форм малих та середніх 

підприємств. Зокрема жорстка характерна для фірм життєвого рівня, і гнучка 

для фірм, що характеризуються як «підприємницькі». Суперечливість 

інтеграційних процесів серед середніх та малих підприємств зумовлена, 

небажанням власників бізнесу втрачати самостійність та індивідуальність , а з 

іншої сторони розумінням того факту, що інтеграція надає підприємству 

стійкості та підвищує його життєздатність в складних економічних умовах, 

наприклад за умови монополізації ринку з боку більш великого підприємства. 

[1, c. 21 ] 

Серед факторів, що ведуть до інтеграції господарюючих об`єктів 

зазначимо такі: концентрація виробництва; зростання конкуренції; бажання 

підвищити якість управління підприємством. 

Ефекти від інтеграційних об`єднань підприємств полягають у 

забезпеченні конкурентних переваг, розвитку системи взаємних зв`язків, 

інтенсивний обмін ресурсами, отримання доступу до дефіцитних 

ресурсів [2, c.14]. 
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Наслідками інтеграції підприємство малого ті середнього бізнесу в 

ринковій економіці є :їх пристосування до несприятливих обстави; досягнення 

фінансово-економічного ефекту; зміна форми власності та організаційно-

правового статусу, технологій і методів управління виробництвом; отримання 

переваг у відносинах контрагентами, а також із державою. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Впровадження інновацій є одним із найважливіших чинників збільшення 

конкурентоздатності аграрного сектора України на світовому ринку та 

економіки країни загалом. На сьогоднішній час виникає об'єктивна 

необхідність пошуку  інноваційних напрямів розвитку, які забезпечать 

створення всіх  необхідних умов, які сприятимуть розвитку, ефективному 

відтворенню і використанню науково-технічного потенціалу країни, 

впровадженню новітніх екологічних ресурсозберігаючих технологій. 

Проблеми інноваційної діяльності та підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств висвітлені в 

наукових дослідженнях таких учених як: В. Андрійчук, І. Вініченко, В. Геєць, 

М. Лендєл, О. Ульянченко.  

Сільське господарство є своєрідною галуззю економіки: на ринку існує 

досить велика кількість виробників  стандартизованої продукції, умови 

входження на цей ринок досить легкі, виробникам неможливо  значно впливати 

на рівень цін. Ці особливості галузі зумовлюють основне джерело, за рахунок 

якого можуть зростати прибутки аграрних підприємств – це інновації, 

впровадження яких знижують питомі виробничі витрати.  

У сучасних умовах господарювання вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств основними напрямками впровадження інновацій є: розробка 

біотехнологій для створення сільськогосподарської продукції з покращеними 

заданими властивостями, створення нових ґрунтозахисних технологій 

землеробства на основі мінімального чи нульового обробітку землі, 

застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій тощо [1]. 
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До позитивних змін впровадження інновацій у виробництво 

сільськогосподарської продукції відносяться: підвищення урожайності культур, 

підвищення рентабельності діяльності підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, підвищення якості продукції та економія виробничих 

ресурсів, впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій. 

До проблем впровадження інновацій у сільському господарстві в Україні 

можна віднести: відсутність належного фінансування, низький рівень 

державної підтримки підприємств, низький розвиток інноваційних досліджень 

в сільському господарстві в Україні, сезонність діяльності підприємств, 

різноманітність природно-кліматичних умов та вирощуваної продукції.  

Для ефективного впровадження інновацій у сільськогосподарські 

підприємства необхідно удосконалити державне регулювання цін на 

продукцію, розробити всебічні програми стимулювання інноваційної діяльності 

сільськогосподарських підприємств, розробити стратегію максимального 

використання їх інноваційного потенціалу, здійснювати активізацію 

впровадження інновацій на підприємствах для підвищення 

конкурентоспроможності продукції на ринку, розробляти фінансову підтримку 

закупівлі іноземної техніки, сортів насіння, засобів захисту рослин тощо [2]. 

Необхідними заходами для вдосконалення інноваційного процесу може 

стати наступний комплекс заходів:  

 захист прав фермерів-підприємців від іноземної експансії та 

внутрішньої корупції;  

 фіксування на законодавчому рівні умов використання земель із 

сільськогосподарським потенціалом; 

 активізація інвестиційної діяльності комерційних банків, їх 

зацікавлення у довгостроковому кредитуванні інноваційного процесу аграрних 

підприємств;  

 забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури, створення 

регіональних інноваційних центрів [1]. 

Отже, аграрний сектор потребує науково-технологічних та інноваційних 

досліджень, оскільки збільшується суспільний попит на якісну 

конкурентоспроможну продукцію і послуги, який зумовлює потребу 

модернізувати, реконструювати та перебудувати галузь. Безперечно вихід 

сільського господарства на траєкторію сталого економічного розвитку залежить 

від реалізації комплексу заходів, серед яких провідне місце займають заходи 

інвестиційно-інноваційного характеру, що передбачають максимальне 

використання і прискорене освоєння наукомістких технологій. 

 

Література: 

 

1. Мартинюк М.А. Інновації в сільському господарстві / М.А. Мартинюк, 

Т.М. Ратошнюк // Наука й економіка. – 2014. – № 2 (34). – С. 94–98. 



65 

 

2. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві / 

О.І. Янковська // Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми. – 2012. – № 4. – 

С. 30–33. 

 

Кардашевська Маргарита 

студентка 3 курсу  економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Нагаєць І.Ю. 

 

ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Зміна клімату і погіршення екологічної ситуації на планеті загрожує 

нормальному функціонуванню систем життєзабезпечення і майбутньої 

стабільності в багатьох галузях світової економіки. В умовах глобалізації 

світової економіки та розвитку НТП постає проблема створення інноваційної, 

чистої та більш екологічної економіки. Трансформація на концепцію соціально-

етичного маркетингу – закономірний, водночас складний та суперечливий 

процес, важливий для значного ряду сучасних ринкових економік, в тому числі 

України. Тому питання вивчення досвіду європейських країн у формуванні 

навичок, необхідних для екопрофесій, є актуальним. 

На ринку посилюється потреба в товарах та послугах, які покращують 

експлуатаційні характеристики, продуктивність та водночас зменшують 

кількість вихідних матеріалів, відходів та енергії, що споживається. У Європі 

даний напрям отримав назву cleantech – «чисті» технології. У зв’язку з цим, 

з’явилися нові спеціальності, серед яких менеджери та оператори 

відновлюваних енергосистем, послуги з оцінки продуктивності. 

Розглянемо деякі приклади навчання, яке проводили європейські компанії 

для того, щоб традиційну професію трансформувати в «зелену». 

В Данії електрик по обладнанню підприємства/спеціаліст з енергетики 

підприємства після підвищення кваліфікації отримує знання в області джерел 

енергії, здібності інтегрувати різноманітні енергетичні системи та вивчає 

проектний менеджмент і в результаті стає менеджером з відновлюваної 

енергетики. 

Данська компанія Brondum & Fliess виокремила 12 сфер знань, які є 

характерними для галузі «чистих» технологій: основні професійні знання в 

своїй промисловості (процеси, технології, матеріали, ринок та його динаміка); 

закони ринку та поведінка споживачів; розуміння впливу глобалізації – 

конкурентні переваги, бізнес-моделі, партнерство; інновації (процес, продукт, 

бізнес-моделі); ІКТ (інформаційно-комунікативні технології); знання технології 

виробництва – встановлення та технічне обслуговування обладнання; знання 

технології використання сировини – альтернативні матеріали, повторне 

використання сировини; навколишнє середовище, клімат, раціональне 

використання ресурсів; комунікації – включаючи знання іноземної мови та 
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вміння працювати в команді; діловодство та планування; автоматизація; 

тестування та документація [1]. 

У Франції розробник продукту після підвищення кваліфікації отримує 

знання у сфері впровадження критеріїв захисту навколишнього середовища в 

процесі розробки продукту та отримує професію екорозробника. 

В Великобританії торговий агент/брокер отримує практичні навички, які 

пов’язані з функціонуванням екопродуктів та розуміння основ торгівлі на ринку 

екологічних енергосистем стає торговим агентом з продажу енергосистем [2]. 

Таким чином, зростання уваги до вирішення екологічних проблем 

сприяло розробленню закордонними компаніями нової стратегії «зеленого 

маркетингу», згідно з якою маркетингові зусилля спрямовані на виробництво, 

реалізацію та споживання продуктів, які не шкодять здоров’ю людини та 

навколишньому середовищу. Дана стратегія є складовою всеосяжної концепції 

соціально-етичного маркетингу, використання якої змінює цінності та 

культурні уявлення, що, у свою чергу, неминуче впливає на всі функції 

компанії і спричиняє вищий ступінь адаптивності в реаліях повсякденності. 
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА 

РІВНІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 

В умовах глобалізації соціально-економічний стан України 

характеризується посиленням природно-ресурсної залежності та погіршенням 

екологічної ситуації. Реалії нашого часу свідчать про неспроможність 

державних механізмів регулювати стан навколишнього середовища. Історичні, 

природні, соціальні, економічні передумови сприяли промисловому зростанню 

Запорізького регіону, що в свою чергу призвело та призводить до значних 

забруднень навколишнього середовища, відхилень від екологічних нормативів. 

Дослідженням питань управління ресурсно-екологічної безпеки на рівні 

регіонів займалася Самойлік М.С., значний вклад у вирішенні проблем сталого 

розвитку регіонів зробили Хвесик М.А., Мазур А.Г., Бистряков І.К. та інші. 
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У ґрунтовних дослідженнях Самойлік М.С., визначено, що внаслідок 

ігнорування екологічних й природно-ресурсних факторів у системі загроз 

економічній безпеці України та сировинної орієнтації економіки, ряд її регіонів 

має техногенно напружений та кризовий екологічний стан, що обумовлює 

погіршення якості життя населення, збільшення смертності й захворюваності, 

зростання витрат на ліквідацію наслідків антропогенного впливу на довкілля. 

Самойлік М.С. дає таке наступне визначення: управління ресурсно-екологічною 

безпекою регіону (РЕБ) – це комплекс управлінських впливів, спрямованих на 

подолання загроз і ризиків ресурсно-екологічного характеру соціально-

економічному розвитку регіону та забезпечення захищеності потреб населення 

у збалансованому відтворенні й споживанні матеріальних благ, необхідних для 

їх виробничої, суспільної життєдіяльності і розвитку на основі збалансування 

інтересів та дій суб’єктів управління з урахуванням соціально-економічних і 

природних особливостей регіону. У дисертації доводиться, що необхідною 

передумовою сталого розвитку регіонів, покращення якості життя населення є:  

1) ефективне управління РЕБ на регіональному рівні, яке повинно 

включати не лише захист навколишнього природного середовища, але й 

комплекс нових підходів і концепцій управління щодо інтеграції інтересів 

суспільства у систему стратегічних цільових орієнтирів екологоорієнтованого 

соціально-економічного розвитку регіонів; 

2) ґрунтування на адекватній інформаційній основі й системі 

прогнозування можливих наслідків реалізації прийнятих заходів на принципах 

системності й багатоваріантності рішень; наукової обґрунтованості; синергії, 

динамічності; економічної ефективності; пріоритетності цілей.  

З цих позицій методологічної важливості набуває нова парадигма 

регіонального саморозвитку у контексті змін суспільних цінностей, практичне 

втілення положень та настанов якої забезпечує підвищення 

конкурентоспроможності регіонів. Також необхідним є міжрегіональне 

співробітництво, основними принципами реалізації якого є: добровільність, 

взаємовигідність, підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок 

розподілення відповідальності, недопущення забруднення однієї території за 

рахунок іншої, розподілення повноважень у системі забезпечення РЕБ, 

збереження територіальних цінностей і т.д. [1]. 

На жаль, відповідно до Стратегії регіонального розвитку Запорізької 

області на період до 2020року екологічні питання не є пріоритетними, хоча 

регіон один із найбільш техногенно-навантажених в Україні. Причиною цьому 

є концентрація підприємств чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, 

машинобудування. Досягнення стратегічної цілі «Запорізький край – регіон 

екологічної безпеки та збереження природних ресурсів» передбачається через 

досягнення оперативних цілей: «Енергоефективність та підтримка 

альтернативної енергетики» та «Створення умов для поліпшення стану 

довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі». Для цього 

пропонується зробити наступні кроки: 
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– вирішення проблем енергозбереження населенням і бюджетними 

організаціями. З одного боку це пов’язано з соціальними чинниками, а з іншого 

– з наявністю морально застарілого котельного обладнання; 

– використання перспектив будівництва вітроустановок та сонячних 

електростанцій; 

– будівництво, реконструкція, модернізація очисних споруд; 

– вирішення ряду питань щодо збору, переробки та утилізації сміття; 

– створення нових та модернізація існуючих об’єктів природно-

заповідного фонду. 

Окремо доцільно звернути увагу на ініціативи щодо екологічного 

виховання громадян, що відповідно буде сприяти усвідомленню екологічних 

проблем сучасності, їх наслідків та запобігання виникнення нових [2]. 

Отже, розгляд наукових досліджень свідчить про актуальність вирішення 

екологічних проблем серед вітчизняних науковців. Розглянута стратегія 

екологічного розвитку Запорізької області, на думку авторів, відповідає 

сучасним викликам, тому її досягнення повинно слугувати основою управління 

ресурсно-екологічної безпеки регіону. 

 

Література 

 

1. Самойлік М.С. Теоретико-методологічні засади управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д.е.н. : спец. 08.00.05 – «розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка» / М.С. Самойлік. – Харків, 2015. – 40 с. 

2. Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 

2020року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000055/55043/strategia2020.pdf. 

 

Копан Владислав 

студент 3 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Щебликіна І.О. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з найважливіших складових процесу управління на підприємстві 

є аналіз  фінансово-господарського становища. Його наявність необхідна  для 

прийняття доцільних та обґрунтованих управлінських рішень, адже забезпечує 

актуальною інформацією про наявний стан підприємства, перспективи та 

шляхи його покращення при потребі, або ж резерви подальшого збільшення. 

Адекватна інформаційно-методична база є необхідною умовою якісного 

проведення аналізу фінансового стану. Дослідженням даної проблеми 

займалися такі вчені як Пілецька С.Т., Міронова Л.О., Максимова С.В., 

Солнишкова В.А. та ін.  
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Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських чинників і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів [4, с. 115] 

Як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці для аналізу фінансового 

стану застосовується система абсолютних і відносних показників (абсолютне і 

відносне відхилення), а також пов'язаних з ними низки фінансових 

коефіцієнтів. 

Повне інформаційне забезпечення фінансового аналізу це запорука 

успішного розвитку підприємства, оскільки тільки повна та достовірна 

інформація може забезпечити безпомилкове прийняття рішення [2]. 

Якісна характеристика інформаційних потоків тісно пов’язана з головним 

елементом інформаційної системи та всього інформаційного забезпечення ‒ 

інформацією.  

Головними носіями фінансової інформації на підприємствах є 

бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати. Вони найчастіше 

використовуються для оцінки і аналізу фінансово-економічного стану та 

характеризуються у формі чіткої системи взаємопов’язаних і взаємозалежних 

показників [3]. 

Сукупність інформаційного забезпечення системи аналізу представлено 

інформаційною системою, комунікативним середовищем та інформаційними 

технологіями. Взаємозв’язок між окремими функціональними підсистемами 

управління простежується завдяки інформаційним потокам і свідчить, що на 

підставі вихідної інформації аналізу фінансового стану відбувається 

регулювання подальшої діяльності управлінського персоналу підприємства. 

Основні вимоги, дотримання яких дає можливість оптимально 

організувати інформаційні потоки підприємства: періодичність, строки та 

форми надання інформації ‒ це умови ефективної організації роботи персоналу. 

Отже, інформаційна база та доступні інформаційні потоки даних у 

використовуваних  методиках оцінки і аналізу є основою для об’єктивного 

встановлення фінансово-економічного стану підприємства невизначеності 

сучасної ринкової економіки.  
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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

В управлінській практиці історично склалась ситуація, за якої 

вітчизняний облік був зорієнтований на інтереси єдиного користувача – 

держави. Тому нині облік і звітність у більшості українських підприємств 

носять виражене податкове спрямування. 

Проте розвиток ринкових відносин і поява в нашій країні значної 

кількості недержавних вітчизняних і зарубіжних структур суб'єктів 

підприємництва встановлюють перед обліком нові завдання. Одним з них стало 

надання інформації менеджером для прийняття управлінських рішень. У зв'язку 

з цим виникла необхідність створення системи внутрішньої інформації – 

управлінського обліку. 

В Україні та й зарубіжних країнах вже накопичений досвід в сфері обліку 

витрат виробництва і їх аналізу: проте незважаючи на це, відсутня єдина 

концепція управлінського обліку. Існує кілька основних теорій, головна 

відмінність між якими – коло завдань, що вирішуються управлінським обліком. 

У вітчизняній бухгалтерській літературі уже майже десять років активно 

обговорюється тема управлінського обліку. Проте на практиці лише незначна 

кількість підприємств впровадили облік для управлінських потреб, інші 

задовольняються аналітикою даних фінансової бухгалтерії. 

Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка в рамках 

однієї організації забезпечує її управлінський апарат інформацією, яка 

використовується для планування, власне управління та контролю за 

діяльністю організації. Управлінський облік як процес включає виявлення, 

вимірювання, збір, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і прийом 

інформації, необхідної управлінському апарату для виконання його функцій. 

Бухгалтерський облік в сучасних умовах – це система, що включає три 

підсистеми: фінансовий облік, управлінський облік і податковий облік. 

Облік – це система, диференційована на три підсистеми обліку 

управлінський, що обслуговує менеджерів операційного рівня, контролінг – 

використовується для стратегічного управління. 
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Основні принципи у фінансовому, управлінському обліку та контролінгу 

співпадають; дані, які використовуються у фінансовому, управлінському обліку 

та контролінгу, одні і ті ж – господарські операції підприємства, різниця лише в 

їх групуванні, умовах застосування в обліку і оцінках вартості, в яких її 

використовує кожен вид обліку; підсистеми обліку зберігають певний 

взаємозв'язок та взаємовплив: управлінський облік дає інформацію для 

операційного менеджменту і разом з тим, спрямовуються на підтримку мети 

фінансового обліку. В свою чергу, фінансовий облік дає необхідну інформацію 

для тактичного менеджменту і систематизовані показники діяльності 

підприємства для їх використання у підсистемі контролінгу. 

Завданням контролінгу є формування інформації для стратегічного 

менеджменту і забезпечення ефективного  функціонування процесів 

господарської діяльності, тобто організації та координації зусиль операційного 

менеджменту. Таким чином, облік – це система, що включає три 

підсистеми(фінансову, управлінську та контролінг). 

Грамотно проведений внутрішній аудит системи управлінського обліку 

дозволить своєчасно виявити і ідентифікувати різного роду ризики, в тому 

числі і в сфері управління (наприклад, систематичні помилки і зловживання 

персоналу), а також розробити заходи щодо запобігання їх виникнення.  

Здійснення процедур в рамках внутрішнього аудиту системи 

управлінського обліку сприяє і націлено на створення додаткових передумов 

для підвищення ефективності функціонування системи управління 

підприємством на всіх його рівнях зокрема і підприємством у цілому. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ 

«ЗАРОБІТНА ПЛАТА» 

 

Наукова економічна література приводить велику кількість визначень 

заробітної плати, а її автори постійно намагаються удосконалити визначення 

сутності заробітної плати та функцій, які вона повинна виконувати в сучасних 

умовах ринкової економіки.  
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Саме слово «зарплата» (англ. salary) має латинське походження, і 

спочатку означало сіль. Саме сіль була продуктом, виробництво якого суворо 

контролювалася державою, а отримували її ті, хто перебував на царській 

службі1. 

У XVIII-XIX ст., у період промислової революції, з'явилася величезна 

кількість нових професій і робочих рук, але оплата їх праці відбувалася, як 

правило, щодобово або відрядно, в залежності від виконаної роботи. 

Сплачувати зарплату як фіксовану щомісячну ставку не було прийнято. 

Індустріальна революція XIX-XX ст. сприяла створенню великих 

корпорацій, отже стрімкого збільшення кількості співробітників. Винахід 

електрики, телефону і телеграфу спричинив до зростання штатів працюючих 

для функціонування нових заводів. Саме у цей період стали використовувати 

зарплату як фіксовану щомісячну ставку. В Японії тоді навіть з'явився 

спеціальний вираз salaryman (соляна людина - людина, що працює за зарплату), 

який і досі використовується стосовно приватних і державних службовців [3].  

Доцільно почати розглядати сутність поняття «заробітна плата» з 

класиків історії економічних учень. Так, А. Сміт вважав, що «людина завжди 

повинна мати можливість існувати за рахунок своєї праці, і її заробітна плата 

повинна щонайменше бути достатньою для її існування. Вона навіть у 

більшості випадків повинна бути дещо вищою, інакше людина була б не в змозі 

утримувати сім'ю, і плем'я робітників зникло б після першого покоління». 

Д. Рікардо у своїх працях зазначав, що «природною ціною праці  є та, 

яка необхідна, щоб робітники мали можливість існувати і продовжувати свій 

рід без збільшення або зменшення їхньої кількості». 

У середині XIX ст. теорію заробітної плати, як мінімуму засобів 

існування, підтримував А. Тюрго, а Ф. Лассаль назвав її теорією залізного 

закону заробітної плати. 

К Макрс, на відміну від усіх представників класичної політичної 

економії, які розуміли під заробітною платою плату за працю, трактував 

заробітну плату найманого робітника як результат обміну останнього з 

капіталістом за робочу силу, а не за працю [2, с.404]. 

Підходи до сутності заробітної плати, розвивались поступово, 

змінювались в залежності від економічного розвитку. Сучасні вчені трактують 

заробітну плату, як грошовий вираз життєвих благ. Розглянемо підходи до 

визначення даного поняття українськими науковцями у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «зарплата» українськими науковцями 
№ 

з/п 
Автор Визначення 

1. Бутинець Ф.Ф. Заробітна плата – оплата праці найманих працівників, яка 

виражає перетворену форму вартості і ціни робочої сили. 

2. Дубовська О.В. Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни робочої 

сили, який виплачується працівникові за виконану роботу або 

надані послуги і спрямований на мотивацію досягнення 

бажаного рівня продуктивності праці. 
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№ 

з/п 
Автор Визначення 

3. Золотогоров В.Г. Заробітна плата – сукупність виплат в грошовій (валютній) і 

(або) натуральній формі, отриманих робітником (нарахованих 

йому) за певний період часу (день, місяць, рік). 

4. Калина А.В. Заробітна плата  це частина доданої вартості у  

грошовій формі, яка в результаті його розподілу надходить 

працівникам залежно від кількості і якості затраченої ними 

праці [1]. 

5. Жидовська Н.М. Заробітна плата - це будь-яка винагорода, або заробіток, що 

обчислюється в грошах, котрі підприємець виплачує за працю, 

яка або виконана, або має бути виконана, або за послуги, які або 

надані, або мають бути надані. 

6. Мочерний С.В. Заробітна плата - це грошове вираження вартості і ціни товару 

робоча сила та частково результативності функціонування 

робочої сили. 

7. Петрова І.Л. Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу. 

8 Усач В.Б. Заробітна плата – винагорода, обчислена як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу. 

9 Швець Л.П. Заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і водночас 

головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості 

працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. 

 

На мою думку, фахівцям управлінського складу, бухгалтерії доцільно 

спиратись на визначення заробітної плати у Законі України «Про оплату праці» 

та ст. 14 Податкового кодексу України . Відповідно до закону, заробітна плата 

 це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Податковий кодекс надає більш ширше поняття, уточнюючи, які саме виплати 

відносять до заробітної плати. 

Отже, заробітна плата як соціально-економічна категорія належить до 

найскладніших категорій економічної науки, аналіз якої вимагає комплексного 

підходу. Відмінності у визначеннях сутності заробітної плати обумовлені 

специфікою соціально-економічних відносин на кожному етапі розвитку 

суспільства 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 

 

Одним з головних критеріїв, що характеризують ринок праці, є 

безробіття. Останніми роками в Україні (без урахування Криму та частини зони 

проведення АТО) рівень безробіття поступово зростає. Соціально-економічний 

розвиток нашої країни характеризується трансформацією сутності трудових 

відносин, за якої робоча сила перетворюється з трудових ресурсів, які 

перерозподілялись адміністративно-командними методами з однієї галузі в 

іншу, у товар, який має кон’юнктуру пропозиції та попиту на ринку праці. А 

відтак механізм регулювання ринку праці перебудовується, участь держави від 

регулювання розподілу трудових ресурсів переходить до політики зайнятості. 

Регіональний ринок праці складається з двох компонентів – регіонального 

ринку робочої сили та ринку робочих місць [4]. З одного боку, регіональний 

ринок праці, відбиває характерні риси національного, а з іншого боку – має 

власну специфіку з причини особливостей певної території.  

Серед головних функцій, що виконує ринок праці, можна виділити 

розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості (територіями, галузями, 

підприємствами, професіями), та розподіл доходів (заробітної платні). 

Реалізація названих функцій повинна сприяти ефективності ринку праці – 

зростанню продуктивності, підвищенню віддачі персоналу і доходів та ін. Це 

можливо лише через розробку ефективного механізму регулювання рівня 

зайнятості на регіональних ринках, як підсистеми механізму регулювання 

економіки. 

Регіональні особливості рівня зайнятості та дії ринку праці 

обумовлюються наявністю економічно активного населення (демографічний 

фактор), формуванням структури зайнятості та її рівня (структурний фактор 

господарства), інвестиційною привабливістю території, наявністю та 

характером державної підтримки підприємств регіональними органами влади. 

Регіональна політика зайнятості – це політика окремих регіонів країни, 

що враховує особливості місцевих ринків праці та умови зайнятості, впливає на 

їх структуру, активна щодо економічно активного населення. Регіональна 

політика зайнятості регулюється вітчизняним законодавством про зайнятість та 

працю і провадиться на принципах соціального партнерства місцевими 

органами влади щодо праці та рівня зайнятості [3]. 
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У регіонах головним суб’єктом регулювання рівня зайнятості є служба 

зайнятості. Проте можливості служби зайнятості використовуються 

недостатньо повно. У сучасних умовах її позитивний вплив на рівень зайнятості 

повинен збільшуватися. 

Насамперед, у сучасних вітчизняних реаліях потрібно забути про гасло 

"Роботу знаходить той, хто її шукає", як візитну картку  служби зайнятості. 

Адже не робота як така є сутністю існування homo sapiens, а можливість 

забезпечення за рахунок роботи гідного, (не мінімального) існування людини, 

відтак головним результатом діяльності державної служби зайнятості повинні 

бути не кількісні (чисельність вакансій), а якісні (кількість безробітних, реально 

влаштованих на ці вакансії). 

По-друге, в службі зайнятості має бути встановлений жорсткий контроль 

щодо вакансій з мінімальною оплатою праці фахівців (такі вакансії потрібно 

відсікати). Вакантні робочі місця повинні бути саме вільними через відсутність 

спеціаліста, а не низьку зарплату (потрібно використовувати досвід 

континентальної моделі регулювання рівня зайнятості – підвищення 

продуктивності праці через стимулювання заробітною платою, надання пільг 

підприємствам, що модернізують виробництво) [5]. 

По-третє, Україні не підходить досвід соціал-демократичних 

скандинавських країн (максимальне зниження безробіття за рахунок держави), 

а також японська модель регулювання зайнятості, що базується на системі 

довічного найму). 

У регіонах з високим безробіттям (Кропівницька, Тернопільська, 

Житомірська, Полтавська, Волинська, Чернигівська області) пріоритетом у 

діяльності служб зайнятості має бути пасивна політика, поряд з програмами 

перепідготовки та навчання. Особи, які пройшли професійну перепідготовку, 

звичайно знаходять роботу. 

У регіонах з низьким безробіттям (Одеська, Київська, Харківська, 

Миколаївська області) слід віддавати пріоритет активній політиці. Одним з 

кроків реалізації такої політики є гнучка зайнятість, що втілюється у гнучкому 

робочому часі і місці (має на меті попередження зростання безробіття; 

подолання структурного перелому; встановлення нових відносин 

зайнятості) [1]. 

Регулювання зайнятості на місцевому рівні підсилює роль регіонів та 

місцевого самоврядування в розширенні виробництва, розвитку 

підприємництва, скорочення безробіття на своєї території. В депресивних 

районах потрібна своєчасна розробка та лояльність органів місцевого 

самоврядування до переорієнтації виробництва. Регіональна політика 

зайнятості мусить носити гнучкий характер. Питання працевлаштування та 

соціальної підтримки безробітних в регіонах має такі саме завдання, що на 

державному рівні. Отже, завдання цього блоку в значній мірі повинні 

виконуватися регіональними центрами зайнятості. Роль регіонів тут набагато 

ширше ролі центральних органів влади. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є 

одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від 

вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. 

Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у 

виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку 

введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 

гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні 

виробничі засоби й невиробничі основні засоби. 

Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об’єкти 

соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються 

у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства. 

Відтворення основних виробничих засобів — це процес безперервного їх 

поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення. 

Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі, 

коли відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна 
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старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється 

попередня виробнича потужність[1]. 

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих 

основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують 

вищий рівень продуктивності устаткування. 

Процес відтворення основних виробничих засобів має низку характерних 

ознак, зокрема: 

1) основні виробничі засоби поступово переносять свою вартість на 

вироблену продукцію; 

2) у процесі відтворення основних виробничих засобів одночасно 

відбувається рух їхньої споживної вартості та вартості; 

3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється 

нагромадження в грошовій формі частково перенесеної вартості основних 

виробничих засобів на готову продукцію [2]. 

Основні засоби піддаються зносу двоякого роду - фізичного 

(матеріального) і морального (економічного). 

Фізичний знос виявляється в постійній втраті техніко-економічних 

властивостей і, отже, у втраті споживчої вартості, що у міру використання 

необоротних активів переноситься на готовий продукт. 

Моральний знос - це передчасне, до закінчення нормативного терміну 

фізичного зносу, відставання основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів і нематеріальних активів у наслідок створення нових, 

більш прогресивних і економічно ефективних в експлуатації активів. 

Розрізняють повний і частковий знос основних засобів. 

Повний знос передбачає повну заміну зношених основних засобів (нове 

капітальне будівництво) або придбання нових основних засобів. 

Частковий знос компенсується капітальним ремонтом основних 

засобів [3]. 

Поряд з відновленням у натуральній формі здійснюється "економічне 

відновлення" - відшкодування по вартості через систему амортизації.  
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат 

щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і 

стимулювання їхнього зниження. Це є важлива функція економічного 

механізму будь-якого підприємства.  

Система управління витратами має функціональний та організаційний 

аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення 

чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за 

їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і 

зниження витрат [4, с.107]. 

Проблема управління витратами актуальна для усіх підприємств 

національної економіки. Вирішення цієї проблеми дозволяє суттєво збільшити 

конкурентоспроможність підприємства. Проте слід відзначити, що витрати 

вкрай рідко розглядають як системний об’єкт управління, а рішення в цій сфері 

зазвичай  приймаються поспіхом і необґрунтовано. 

Управління витратами на підприємстві передбачає виконання всіх 

функцій управління, тобто функції повинні реалізовуватись через елементи 

управлінського процесу: прогнозування, планування, нормування, організація, 

калькулювання, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та 

контроль витрат. Виконання всіх функцій управління по всіх елементах – це 

взаємодія керуючої підсистеми на керовану підсистему (об’єкт управління) [2]. 

Найбільшу питому вагу в загальних витратах підприємства мають 

операційні витрати, а тому їхньому управлінню слід придавати першочергову 

увагу. 

У витратах на виробництво промислового підприємства питома вага 

матеріальних витрат складає 65–70%, витрат на оплату праці – 10–17%. На 

конкретних підприємствах різних галузей співвідношення може бути іншим 

[1, с.180]. 

Перевагами ефективного управління витратами можуть виступати 

наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про собівартість 

окремих видів продукції та їхні позиції на ринку порівняно з продукцією 

конкурентів; наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення; прийняття 

управлінських рішень з використанням лише релевантної інформації; 

організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат цін [3]. 

З метою забезпечення ефективності системи управління витратами 

потрібно провести декілька  заходів: реорганізація організаційної структури 

підприємства та виділення у складі структурних одиниць центрів 

відповідальності; організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності, 

місць їх виникнення та видів продукції; використання раціональних методів 
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обліку витрат і калькулювання; виявлення і використання чинників економії 

ресурсів і зниження витрат за допомогою сучасного аналізу; підвищення рівня 

внутрішньогосподарських зв'язків; впровадження бюджетування, контролінгу; 

формування системи мотивації працівників до контролю та зменшення витрат. 

Отже, управління витратами – це система цілеспрямованого впливу на 

склад, структуру і поведінку витрат та їх чинники на всіх етапах формування і 

розподілу витрат, що ґрунтується на використанні об’єктивних економічних 

законів і функцій менеджменту, задля підвищення ефективності діяльності 

підприємства на основі оптимізації рівня витрат, забезпечення його 

конкурентоспроможності на ринку та досягнення стратегічної мети і поточних 

завдань його розвитку. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІ ПРОДАЖУ 

ТОВАРІВ 

 

Актуальність даної теми не підлягає сумніву, адже в останні десятиліття 

одним з головних чинників швидкого формування і розвитку інформаційного 

суспільства є Інтернет, який став не тільки глобальним засобом комунікацій, 

але і ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, дії на аудиторію, а 

також новою технологією в загальному комплексі маркетингу. Саме тому, 

просування сайтів в інтернет-мережі стає одним з найважливіших інструментів 

розвитку бізнесу на сьогоднішній день. 

Інтернет-маркетинг – це сукупність прийомів в Інтернеті, які спрямовані 

на залучення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайту) в 

мережі та його ефективного просування з метою продажу [1]. 

http://masters.donntu.org/2013/iem/bondik/library/kolisnuk.pdf


80 

 

Ефективне використання маркетингових Інтернет-комунікацій в наш час 

є невід’ємною складовою конкурентоспроможності багатьох об’єктів 

господарювання – це стало можливим тому, що витрати на його застосування 

відносно невеликі, використовуються доступні і фактично стандартизовані 

інструменти, забезпечується захоплення цільової аудиторії. Все це забезпечує 

фактично миттєвий доступ на ринок будь-якої країни або регіону [2;4]. 

Для отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії Інтернет-

ресурсу, необхідно дотримуватися основних етапів його застосування:  

1. Визначення цілей рекламної кампанії з позиції одержання прибутку 

і/чи зниження витрат.  

2. Визначення цільової аудиторії.  

3. Аналіз інформації, що є затребуваною серед користувачів Інтернет-

мережі.  

4. Створення сайту (проектування структури, дизайну та 

інформаційного наповнення).  

5. Збирання та оброблення статистичних даних щодо відвідуваності 

сайту та кількості виконаних цільових завдань споживачем[3]. 

Ґрунтуючись на методології маркетингу як ринковій концепції 

управління і збуту необхідно відзначити, що маркетингова діяльність 

підприємства базується на основних функціях:  

1. Аналітична функція. 

2. Виробнича функція: організація виробництва товарів, матеріально-

технічного постачання, управлінні якістю і конкурентоспроможністю продукту.  

3. Функція управління і контролю: принципи управління і контролю, 

інформаційне забезпечення і планування маркетингу, організація комунікацій, 

управління ризиками.  

4. Інноваційна функція: вироблення стратегії розробки нової продукції 

або створенні нової послуги.  

5. Збутова функція: організація руху товару, формування системи 

попиту, систем продажів і стимулювання збуту, товарної політики, сервісу і 

цінової політики[4]. 

Аналізуючи дану тему слід зазначити основні напрями Інтернет-послуг, 

які продавці можуть використовувати в своїй маркетинговій діяльності: 

1. Підтримка ділових зв’язків. Для успішної маркетингової діяльності 

ефективний зв’язок з фактичними і потенційними покупцями, 

постачальниками, агентами і дистриб’юторами є актуальним, оскільки саме 

Інтернет надає різні засоби для поліпшення або забезпечення зв’язку з 

партнерами в мережі. 

2. Вивчення ринку. Використання мережі для збору інформації про 

ринок є одним з найважливіших засобів, за допомогою якого можна вивчати 

міжнародні та внутрішні ринки.  

3. Покупка і продаж в Інтернеті (торгівля товарами або бізнес-

послугами; роздрібний продаж споживчих товарів кінцевому споживачеві).  



81 

 

4. Реклама товарів і послуг в мережі. Інтернет надає безліч 

інструментів для дії на цільову аудиторію рекламодавця. Види Інтернет-послуг:  

- послуги загальних і спеціалізованих сайтів; 

- послуги банерних мереж;  

- використання пошукових систем і каталогів.  

5. Сервіс і після-продажне обслуговування (консультування клієнтів 

по е-mail, інформування на сайті про новини і т. д.). 

Отже, комерційне використання Інтернет-маркетингу забезпечує значний 

поштовх в розвитку ринкової економіки, обороти ринку електронної комерції 

щорічно зростають, споживачі отримують нові шляхи для задоволення своїх 

потреб. В цілому доцільно відзначити, що використання Інтернету в даний час 

стосується майже всіх відомих аспектів маркетингової діяльності багатьох 

продавців, оскільки роль мережі постійно росте, основою її використання є як 

традиційні інструменти маркетингу, які завдяки використанню мережі стають 

ефективнішими, так і нові можливості, що надаються середовищем Інтернет, 

все це пов’язано з появою нового вигляду моделей електронного бізнесу та 

Інтернет технологій, які застосовуються в сучасному бізнесі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

 

Із професійною адаптацією стикається будь-яка людина під час 

влаштування та на початку роботи. Придбанню та закріпленню інтересу кадрів 

компанії до роботи, налагодженню ділових та особистих відносин з колективом 

сприяє система адаптації персоналу.  

Професійна адаптація - пристосування персоналу до колективу та 

мінливих умов середовища або до своїх внутрішніх змін, що призводить до 

підвищення ефективності їх існування та функціонування [1]. 

Сучасна теорія менеджменту персоналу розглядає кілька видів адаптації 

персоналу: соціально-психологічна адаптація - це взаємодія особистості і 
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соціального середовища. Вона передбачає активну позицію особистості, 

усвідомлення свого соціального. Під психофізіологічною адаптацією персоналу 

розуміється пристосування працівника до умов праці, режимів праці і 

відпочинку на робочому місці. Соціально-організаційна адаптація - 

пристосування до середовища, що включає адміністративно-правові, соціально-

економічні, управлінські рекреаційно-творчі аспекти [2]. 

Професійна адаптація передбачає створення менеджером персоналу 

спеціальної програми, яка буде стосуватися таких питань: загальне уявлення 

про організацію, ознайомлення із робочим місцем, з традиціями та структурою 

організації;  відомостями про охорони праці; відносини працівників з 

профспілками; ознайомлення зі службами побуту: харчування; кімнати 

відпочинку; інших служб побуту. 

Що стосується зарубіжного досвіду, то цікавим є досвід Японії. 

Керівництво компаній прагне залучити молодь, так як вважається що їм буде 

легше адаптуватися, та характеризуються відсутністю стороннього впливу, 

готовності сприйняти правила поведінки, прийняті у даній організації.  

Окрім цього, у Японії існує корпоративний дух. Він виховується 

системою залучення працівника до справ фірми, до її атмосфері, завданням і 

місії. 

У США застосовують проведення програми адаптації працівників. У 

процесі їх проведення беруть участь як менеджери із управління персоналом, і 

лінійні менеджери. На малих підприємствах програма адаптації проводиться 

менеджером-практиком, використовуються найрізноманітніші програми — від 

програм, які передбачають, переважно, усну інформацію, до формалізованих 

процедур, що пов'язують усні вистави за друкованими й графічними 

установками. У формальних програмах адаптації часто використовують 

апаратуру, слайди, фотографії [1, 3]. 

Отже, соціальна політика компанії повинна бути спрямована на те, щоб 

співробітники відчували свою причетність до її діяльності і виявляли бажання 

«зростати» разом з нею.  Тому проблема адаптації є актуальною, таким чином 

молодий фахівець стає частиною професійного середовища. 

Як результат концепція професійної адаптації молодих фахівців сприяє 

швидкому формуванню цілеспрямованих, відповідальних, орієнтованих на 

спільний результат фахівців, внаслідок чого підприємство отримує як 

внутрішні (соціально-психологічний ефект), так зовнішні (економіко-

фінансовий ефект) вигоди. 
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ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогоднішні реалії – це умови жорсткої конкуренції між виробниками на 

ринку товарів та послуг. Перехід України до ринкових відносин, багато в чому, 

залежить від функціонування матеріальної основи економіки – підприємства. 

Ресурсне забезпечення, інноваційні підходи до управління, трудові 

професійні кадри, тощо, допомагають сформувати суб’єкту господарювання 

місце на ринку.  

Формування виробничого потенціалу в Україні досліджує багато 

вітчизняних вчених у своїх наукових працях. Особливості формування 

виробничого потенціалу підприємства зустрічаються у працях 

Бачевського Б.Є., Гаєвська Л.М., Чернова О.В. Теоретичні та науково-

методичні основи були розглянуті в працях Анчишкіна А.І., Іванова М.І., Іщука 

С.О., Гетьмана О.О., та інших, де  було розглянуто різні методичні підходи 

щодо тлумачення та здійснення оцінювання виробничого потенціалу 

підприємства. 

Одна з головних складових конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання є виробничий потенціал як, сукупність вартісних і 

натуральних характеристик виробничої бази, що виражається в потенційних 

можливостях провадити продукцію певного складу, технічного рівня і якості в 

необхідному обсязі [1]. 

Найзагальнішим показником результатів виробництва і відтворення є 

випуск товарів і надання послуг. Цей показник є основою для розрахунку інших 

показників результатів економічної діяльності підприємства, зокрема загальних 

показників ефективності виробництва у цілому [3]. 

Визначальним напрямом успішного функціонування підприємства є його 

ефективна діяльність, що представлена прибутковістю, платоспроможністю, 

конкурентоспроможністю та задоволенням споживачів.  

Щоб визначити особливості формування виробничого потенціалу треба 

провести аналіз його сутності, визначити характерні відмінності від інших 

видів, направленість діяльності підприємство, форму власності, ринок збуту 

товарів. 

http://business-inform.net/pdf/2013/8_0/348_353.pdf
http://business-inform.net/pdf/2013/8_0/348_353.pdf


84 

 

Найбільшим виробничим потенціалом господарського комплексу в 

Україні є промисловість, що орієнтується як на внутрішні, так i на зовнішні 

ринки. У промисловості створюється майже половина національного доходу 

країни [2]. 

У нашій державі достатня кількість підприємств із застарілою технікою, 

зношеним обладнанням, не конкурентоздатними основними фондами тощо. 

Саме ці чинники обґрунтовують виробничий потенціал підприємства і, 

тим самим, потенціал національного господарства. Аналіз стану, дослідження 

даної проблематики, і вивчення цієї ситуації дасть можливість підняти рівень 

конкурентоспроможності підприємств, і тим самим конкурентоспроможності 

національної економіки. 

Таким чином, можна сказати, що Україні слід звернути увагу на 

впровадження новітніх технологій, удосконалити організацію виробництва, 

ресурсне забезпечення підприємства та оновлення ринків збуту. 
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ЗАЛУЧЕННЯ АУТСОРСИНГУ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Управлінці готельно-ресторанного бізнесу та туризму у своїй діяльності 

стикаються з цілою низкою проблем кризового характеру. Вельми важливим на 

нашу думку виходом з цієї ситуації є впровадження інноваційної діяльності у 

сфері готельного та туристичного бізнесу а саме, застосування різноманітних 

систем інформаційного забезпечення, яке необхідне для здійснення відповідних 

економічних розрахунків і особливо фінансового забезпечення.  На нашу думку 

раціонально побудований механізм управління із застосуванням аутсорсингу 

дасть змогу забезпечити узгоджену взаємодію елементів усієї системи 

управління туристичними та готельно-ресторанними підприємствами. 

Питанням доцільності впровадження аутсорсингу й ефективності його 

застосування у діяльності підприємств різних галузей з метою підвищення 
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їхньої конкурентоспроможності присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних 

вчених: С. Александрової, Б. Анікіна, І. Дмитрієва, С. Календжян, тощо. 

У практиці управління готельно-ресторанними та туристичними 

підприємствами знаходить все більш широке застосування аутсорсинг. Ця 

тенденція відповідає закономірностям постіндустріальної економіки: 

подальшому поглибленню спеціалізації, випереджаючому розвитку сфери 

послуг.  У сучасних наукових працях і словниках аутсорсинг трактується як: 

 використання послуг сторонньої компанії для виконання своїх 

управлінських завдань; 

 залучення зовнішніх ресурсів для вирішення власних проблем; 

Термін «аутсорсинг» («outsourcing») походить від англійського «outside 

resource using» –використання зовнішніх ресурсів. Введення цього терміна в 

теорію менеджменту Б. Анікін і деякі інші вчені пов’язують із використанням 

ресурсів зовнішніх організацій або провайдерів (від англ. to provide – «надавати 

послуги»). Бухгалтерський аутсорсинг є формою взаємодії, при якій зовнішня 

компанія (аутсорсер) включається в робочі бізнес-процеси компанії-замовника 

як цілісний функціональний підрозділ, залишаючись при цьому  організаційно  

і  юридично  самостійним.  Аутсорсинг  бухгалтерії є  одним  із  способів 

бухгалтерського забезпечення діяльності підприємства, що передбачає 

винесення функцій, пов’язаних і з організацією, веденням бухгалтерського 

обліку і складанням звітності на підприємстві за його межі, та передачу їх для 

виконання аутсорсеру [3]. 

Аутсорсинг бухгалтерського обліку туристичних підприємств містить у 

собі: аналіз установчих документів та консультування з питань бухгалтерського 

та податкового обліку; розробка та впровадження бухгалтерської облікової 

політики; створення та підтримка повної бази даних в програмах бухобліку; 

відновлення бухобліку; складання первинної документації; ведення регістрів 

бухобліку; діловодство і кадровий облік; нарахування та виплата заробітної 

плати, складання звітності із заробітної плати; складання податкової, 

фінансової та управлінської звітності відповідно до чинного законодавства та 

організація її подання до відповідних інспекцій [2].  

Перевагами використання бухгалтерського аутсорсингу туристичними 

підприємствами являються: 1) Низька вартість аутсорсингу бухгалтерського 

обліку порівняно із заробітною платою кваліфікованого штатного бухгалтера. 

2) Відсутність витрат на утримання робочого місця бухгалтера. 3) Економія 

часу (використання послуг зовнішньої бухгалтерської служби дозволяє 

вирішувати бізнес-завдання, не відволікаючись на непрофільні функції). 4) 

Отримання послуг високої якості з бухгалтерського обліку, з аудиту та ведення 

документообігу (для фірми, що спеціалізується на аутсорсингу, надання 

аудиторських бухгалтерських послуг є основним видом діяльності).  

До можливих недоліків аутсорсингу бухгалтерського обліку належить те, 

що за такої форми ведення бухгалтерського та податкового обліку на фахівця 

зовнішньої фірми неможливо вивантажити чорнову, непрофільну роботу, яку 

зазвичай виконують співробітники підприємства [1].  
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Отже, можна прийти до висновку, що підприємства та організації України 

в майбутньому будуть все частіше звертатись до послуг фірм, які займаються 

аутсорсингом бухгалтерського обліку. Застосування аутсорсингу на 

підприємствах туріндустрії є перспективним та необхідним засобом для 

забезпечення ефективної діяльності, що пояснюється взаємодією багатьох 

підприємств різних сфер, географічно віддалених один від одного при 

створенні та реалізації туристичного продукту. Сучасний розвиток індустрії 

гостинності спрямований на створення інноваційних технологій, які 

сприятимуть отриманню якомога більшої кількості клієнтів, максимальній 

кількості продажів, завоюванню довіри клієнта, формуванню позитивного 

іміджу підприємства, скорочення штату працівників. 
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ЛІЗИНГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасний стан економіки характеризується проблемою оновлення 

основних виробничих фондів, їх модернізації із застосуванням новітніх 

технологій. Додаткові ускладнення для розвитку економіки створює дефіцит 

фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання. Усі ці проблеми здатний 

вирішити лізинг, який є спеціальною формою фінансування, альтернативною 

традиційному банківському кредитуванню та використанню власних 

фінансових ресурсів. У законодавстві України та наукових дослідженнях, 

присвячених проблемам лізингу, і досі немає не тільки єдиного визначення 

поняття лізингу, а й усталеного підходу до розуміння його сутності. Це певним 

чином зумовлює повільне впровадження лізингу в Україні, стримує суб’єктів 

господарювання від застосування лізингу у сфері господарської діяльності. 
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Лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування 

власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем 

у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Таке 

майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням 

і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 

сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [1]. 

Причинами бурхливого розвитку лізингових операцій у світовій 

комерційній практиці були: швидке моральне старіння техніки, зростаюча 

конкуренція, вихід на ринок, новий маркетинг. До лізингу почали охоче 

звертатися при підписанні угод на здійснення капіталомістких проектів, у тому 

числі при будівництві промислових підприємств, постачанні літаків, суден 

транспортним компаніям. Фірми-споживачі, особливо спеціалізовані і невеликі 

за розмірами, все частіше віддають перевагу отриманню обладнання в оренду, 

ніж купівлі його за повну вартість. 

Лізинговий ринок став ідеальним засобом для збільшення виручки від 

угод для обох партнерів шляхом використання офіційно наданих податкових 

пільг. Виробничо-технічна база нашої держави перебуває в кризовій ситуації: 

процес заміни застарілих і зношених машин і устаткування, по суті, зупинився. 

Для корінних змін сформованої ситуації потрібні великі капітальні вкладення, 

обумовлені, насамперед, станом основних фондів. Необхідна активізація 

відтворення основних фондів. На підприємствах галузей народного 

господарства України від 60 до 80% обладнання фізично зношене чи морально 

застаріло; 40% основних засобів функціонує більше 20 років, ще 40% - від 10 до 

20 років [2]. 

Лізинг дає переваги не тільки лізингоотримувачам, але і всім учасникам 

договору. Виробник отримує нові канали збуту своєї продукції, лізингова 

компанія заробляє свій прибуток за посередництво, держава отримує оновлені 

підприємства, здатні випускати конкурентоспроможну продукцію, а значить, 

збільшуються податкові надходження до бюджету, зменшується соціальна 

напруженість за рахунок появи нових робочих місць. Лізинг дає компанії 

можливість оновлення технологічного обладнання, а значить, відновити, і 

збільшить потенціал компанії. В Україні в даний час склалися основні 

передумови розвитку лізингу: історичні, економічні, організаційно-технічні, 

науково-дослідні, соціальні та правові. Проте рівень використання цієї форми 

інвестування для розвитку виробництва залишається низьким. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Україна сьогодні переживає не найкращі часи. Економічна криза, 

безробіття, інфляція тягне вниз потенційний розвиток економіки нашої країни. 

Для того щоб збагнути масштаби проблеми треба більш детально аналізувати 

бухгалтерську звітність підприємств. Бухгалтерська звітність – є одним із 

основних джерел, яке залежить від комерційної, виробничої і фінансової 

діяльностей.  Порівнюючи з минулими роками дебіторська і кредиторська 

заборгованість збільшилась в 1.4 рази.  

Для того, щоб підприємство могло грамотно використовувати наявні 

кошти, воно має вести фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз включає наступні 

компоненти: 

1. Підбір найкращих форм фінансування; 

2.Формування структури капіталу для забезпечення прибутковості; 

3. Підтримка належного рівня ліквідності та ведення своєчасних 

розрахунків; 

4. Збалансування за часом надходжень і витрат платіжних засобів.     

Фінансовий результат промислового підприємства характеризується 

приростом чистих активів, джерело якого – прибуток, а його величина залежить 

від постачальницької, фінансової, виробничої, маркетингової та інвестиційної 

діяльностей [3]. 

Аналіз фінансового стану промислового підприємства проводиться за 

різними напрямками. Ці напрямки спираються на вітчизняний та зарубіжний 

досвід. Вітчизняний досвід включає в себе: аналіз фінансової стійкості, 

ліквідності, платоспроможності, рентабельності,ділової активності та  оцінку 

майнового стану промислового підприємства. 

А зарубіжний в свою чергу передбачає: аналіз активів та пасивів 

підприємства, аналіз прибутковості, рентабельності та ринкової вартості. 

Формування аналізу фінансових результатів змінюється в залежності від цілей 

самого підприємства. Якщо підприємство спрямовує діяльність на збільшення 

темпу випуску, обсягів продажу та завоювання частини ринку, то мета 

формування фінансових результатів – це забезпечення високих темпів їхнього 

зростання і підтримання швидкості. Якщо підприємство стабілізує свою 

діяльність, задовольняючись мінімальним рівнем рентабельності або навіть 

збитковою діяльністю, то управління фінансовими результатами повинне бути 

сконцентроване на отримання такої суми, що забезпечує поточну 

платоспроможність. А якщо в основу діяльності підприємства покладено 

інтереси власників, то цільовою настановою формування кінцевих фінансових 



89 

 

результатів є такі показники, як рентабельність інвестиційного або власного 

капіталу [1]. 

Таким чином, основними шляхами покращення ведення фінансового 

аналізу є: 

1. Обрання пріоритетів у використання прибутку. 

2. Раціоналізація розміру коштів, які спрямовані на фонди споживання. 

3. Формування необхідного резервного фонду. 

4. Підбір детального плану щодо грамотного формування та розподілу 

грошових коштів за певним кошторисом. 

5. Чіткій контроль за діяльністю підприємства. 

6. Оптимізація прибутків завдяки виявлених ресурсів [2].     

Синтезуючи матеріали, можна зробити висновок, що вітчизняна методика 

фінансового аналізу промислового підприємства потребує спрощену процедуру 

оцінки фінансового стану та корекції, посилаючись на зарубіжний практику. 

При цьому аналітик має приділяти увагу більше аналізу тим показникам, які 

несуть найбільшу необхідність та змістовність. 
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КОНКУРЕНТІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

 

У сучасному бізнес-середовищі в період масштабної глобалізації ринків 

міжнародні компанії стикаються з жорсткою конкуренцією. Основним 

інструментом досягнення конкурентних переваг на ринку є правильно обрана 

стратегія «ведення гри», яка дасть можливість найбільш ефективним образом 

використати всі зовнішні та внутрішні фактори компанії. 

Конкурентні стратегії втілюються в бізнес-планах та ілюструють те, як 

підприємство конкуруватиме на конкретному товарному ринку, кому, за якими 

цінами буде збувати товари, як їх рекламуватиме, як досягатиме перемоги в 
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конкурентній боротьбі. Наприклад, стратегія вибору ринків, стратегія 

конкуренції на вибраному ринку, досягнення переваг у конкуренції на основі 

лідерства в цінах, ринкова спеціалізація, ринкова кооперація тощо. 

Конкурентна стратегія дає змогу отримати конкретні показники 

(індикатори) для порівняння позиції підприємства. Кожне підприємство 

дотримується власної конкурентної стратегії для завоювання кращої позиції та 

здобуття вигоди від конкурентної переваги. 

Стратегії, обрані компаніями, відрізняються з точки зору їх поведінки в 

конкурентній боротьбі. Конкурентні стратегії орієнтуються на те, щоб 

забезпечити переваги компанії в довгостроковій перспективі. 

Існує п`ять основних конкурентних стратегії для міжнародних компаній.  

Зниження собівартості продукції сприяє залученню певної кількості 

споживачів з числа тих, для кого ціна є визначальним фактором. Ця 

конкурентна стратегія не одномірна - можлива ступінчаста система зниження 

цін (для пенсіонерів, багатодітних сімей, студентів, тощо) Такий підхід сприяє 

виявленню або акумулюванню надлишків споживачів у різних соціальних 

групах. 

Диференціація продукту, або продуктове лідерство, заснована на наданні 

зміненої версії стандартної послуги. Така послуга є незамінною для споживачів, 

незадоволених стандартною послугою. В умовах менш жорсткої цінової 

конкуренції нелегко відрізнити надані фірмою послуги від послуг, які надають 

конкуренти. 

Сегментація ринку забезпечує переваги перед конкурентами у 

відокремленому, а підчас єдиному ринковому сегменті на основі одного або 

декількох принципів (географічного, демографічного, поведінкового, 

психографічного). Суть стратегії в більш ефективному обслуговуванні фірмою 

вузького цільового ринку в порівнянні з конкуруючими компаніями, що 

орієнтуються на ринок в цілому. 

Впровадження інновацій припускає проектування товарів і послуг, які 

раніше не вироблялися, пошук нових методів організації обслуговування, 

прийомів стимулювання попитів. Головна мета - зайняти таку ринкову нішу, де 

немає конкурентів або конкуренція мінімальна. 

Конкурентна стратегія негайного реагування на потреби ринку 

орієнтується на найбільш швидке задоволення потреб ринку, що вимагає 

вибору та реалізації проектів, максимально рентабельних на сучасному ринку. 

Фірми здатні негайно перепрофілювати діяльність, змінити її масштаби, щоб 

отримати максимальний прибуток за короткий часовий проміжок. 

Мотивований вибір стратегії вимагає володіння інформацією. Визнаним 

фахівцем у галузі економічної конкуренції Майклом Портером (Гарвардська 

бізнес-школа) у книзі "Конкурентна стратегія: методика аналізу стратегій 

конкурентів" (2005) запропонована модель "п'яти сил конкуренції", які 

визначають можливість конкурентного впливу на підприємство, зайняте в сфері 

бізнесу: 

 поява конкурентів із суміжних галузей; 
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 здатність клієнтів до "диктату" власних умов; 

 поява нових подібних товарів або послуг; 

 вплив фірм-постачальників на ступінь інтенсивності конкуренції, їх 

можливості визначати політику поставок; 

 конкуренція серед діючих фірм. 

Отже, можна сказати, що вибір стратегії для компанії є одним і 

найважливіших моментів в роботі. До того ж, знання стратегій допомагає 

зміцненню конкурентоспроможності компанії, та забезпеченню більш стійкого 

становища на ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він 

відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у 

своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і 

повноваженнями. Він вибирає оптимальні варіанти управлінських рішень і 

організує їх рішення. 

Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності 

очолюємого ним колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від 

організації власної праці [1]. 

Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і 

організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних 

законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та 

ін.) і суб’єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип 

пропорційності, принцип безперервності та ін.). Але у методах організацій 

управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів 

управління організацією. Вони обумовлені відокремленням управлінської праці 

від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві. 

Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей 

непрямо і безпосередньо, а через організацію праці інших працівників. 

Предметом праці менеджера і спеціаліста є не матеріальні елементи 

виробництва, яку робочих, а інформація [2]. 

http://stud.com.ua/20826/marketing/konkurentni_strategiyi
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Змістом організації праці менеджера є науково обґрунтовані рішення 

таких питань, як розподіл і кооперація праці працівників у масштабі підрозділу 

чи підприємства в цілому, вибір раціональної системи і методів роботи, підбір і 

розстановка персоналу, організація робочих місць і створення ефективного 

виробничого середовища для працівників, використання засобів механізації 

управлінських робіт, їх конкретне рішення визначається методами і стилем 

керівництва менеджера, його загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним 

рівнем, удосконалення яких є одним із найважливішим завданням. 

Організація праці менеджера безпосередньо пов’язана з використанням 

ним свого робочого часу на виконання окремих трудових процесів. Здійснюючи 

керівництво роботою організації менеджеру необхідно: 

 систематично брати участь у вирішенні виробничих завдань; 

 вирішувати питання, які передбачені службовими повноваженнями; 

 регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і передавати 

їм необхідну управлінську інформацію. 

Сукупність цих завдань визначає структуру робочого часу менеджера і 

основні напрямки організації його праці. Їх класифікація показана на схемі [3]: 
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

 

Одним з найголовніших засобів маркетингових комунікацій в наш час є 

реклама. Вона оточує нас усюди: на вулиці, в мережі Інтернет, по телебаченню 

тощо. Будучи засобом цілеспрямованої передачі інформації, реклама активно 

впливає на поведінку споживачів. Вона не тільки розповідає про ті чи інші 

особливості товару або послуги, а й модифікує поведінку покупця. Хоча багато 

людей не помічають цього впливу і впевненні, що не звертають жодної уваги на 

рекламу, це не так. Як стверджують дані статистичних досліджень, кожна 

людина за день стикається приблизно з трьомастами рекламними 

оголошеннями та переглядає близько ста рекламних роликів. [1, C. 128] 

Реклама пропонує у стислому вигляді інформацію, яка є не простим 

набором слів, в неї закладається певний емоційний окрас, який залучає увагу 

споживачів, переконує їх та спонукає до купівлі рекламованого об’єкта. У 

деяких випадках вона змушує людей купувати речі, які їм непотрібні, і навряд 

вони купили б їх без реклами. 

Велика частина реклами не дає належного результату через ігнорування 

особливостей психології споживача, але правильно розроблена реклама може 

сприяти підвищенню попиту на товар, що дає поштовх до розвитку компанії, 

створенню позитивного іміджу та збільшенню доходів. Отже, при розробці 

необхідно приділяти належну увагу аналізу потенційного кола споживачів, їх 

психологічних особливостей та потреб. Існує безліч методів, які враховують 

психологічну складову людини, використовуючи які в рекламі можливо 

впливати на поведінку споживача (рис. 1). 

Рисунок 1. Методи впливу реклами на споживача 

 

метод переконання наведення вагомих аргументів на користь придбання товару 

метод навіювання штучне нав’язування за допомогою слоганів або іншими 

способами певного настрою, зовнішнього враження тощо 

психоаналітичний метод створення підсвідомо привабливого образу для товару 

вплив на нервово-психологічні процеси за допомогою слів 

вплив на споживача за допомогою особливостей мови та 

правил її вживання 

НЛП 

метод лінгвістичного 

маніпулювання 

Метод впливу на споживача 
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Необхідними умовами ефективної реклами є ненав’язливість та 

лаконічність змісту. На конференції «User Experience» John Boyd та Christian 

Rohrer, представники компаній Yahoo! та eBay, представили дані щодо впливу 

на користувачів різних видів реклами в мережі Інтернет. Вони стверджують, що 

близько 95% користувачів дратує реклама в спливаючих вікнах та 90% людей 

незадоволені її змістом [2, C. 202]. 

Самий найбільший вплив реклама здійснює на дітей, так низка 

досліджень проведених компаніями по всьому світу доказала, що діти до 

восьми років сприймають інформацію подану у рекламі як повністю правдиву. 

Саме тому значна частка інвестованих коштів у світі припадає на рекламу, 

спрямовану на дитячу аудиторію. 

Велику роль грає нестандартність реклами, її естетичний вигляд, а також 

спонукальні конструкції в текстах. Головним є визначення, які емоції та думки 

повинна визвати реклама у споживача. Після чого необхідно визначитись з 

заголовком, тому що правильно сформульований та відображений заголовок 

забезпечує близько 80% успіху реклами. [3, C. 56] Також посилюючим 

елементом впливу реклами на споживача є правильно підібрана кольорова 

гамма, яка буде сприяти створенню необхідного настрою. 

Отже, реклама – це дієвий засіб впливу на споживача, привернення його 

уваги та стимулювання. З одного боку, вона доносить необхідну інформацію до 

потенційного споживача, а з іншого – емоційно на нього впливає заради 

просування товару або послуги. 
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РОЛЬ «ОСЬОВОГО ЧАСУ» В ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ  ДУМКИ 

 

Осьовий час прийнято розглядати як один з  визначних періодів у 

всесвітній історії людства. Теорія осьового часу є концепцією осмислення 

цілісності, єдності і неподільності історії. Вона  була введена Карлом Ясперсом. 

У своїй теорії він виділив своєрідну вісь (800-200 р. до н.е.), яка змінила 

історію, завдяки чому з'явився той тип людей, який існує по сьогоднішній день.  

У  цей період  : 

 виникають основні світові релігії (конфуціанство, буддизм, 

християнство, іслам, індуїзм);  

 конкретна людина визначається як особистість, яка несе 

відповідальність за свої думки, слова і діяльність; 

 оформляються різноманітні соціальні ідеали, поширюються і 

розвиваються організаційні форми, в рамках яких ведеться діяльність по 

втіленню цих ідеалів в життя; 

 відбувається поява і широке поширення уявлень про те, що суспільство 

з часом змінюється;  

 з'являється можливість більш справедливого соціального устрою,якого 

можна досягти, доклавши для цього певні свідомі зусилля [1]. 

Таким чином, цей  період становиться періодом глобальної системної 

трансформації духовного, економічного, політичного та соціального життя, 

змістом якого є перехід від ранніх цивілізацій до традиційних. 

У цей час відбувається багато фантастичного та дивовижного. У Китаї 

з’являються Конфуцій і Лао-цзи, Мо-цзи,  Чжуан-цзи, Ле-цзи i безлiч iнших, 

виникають всі напрямки китайської філософії. В Індії з’являються Упанішади, 

Будда. Як і в Китаї, відбувається філософське осягнення дійсності, від 

скептицизму,до матеріалізму, від софістики до нігілізму. А в Ірані Заратустра 

вчить про світ, де йде боротьба добра зі злом.  

Тим часом в Палестині виступають пророки - Ілія, Ісайя, Єремія і 

Второісайя. А в Греції настає  час Гомера, філософів Парменіда, Геракліта, 

Платона, трагіків, Фукідіда і Архімеда. Все те, що пов'язано з цими іменами, 

виникло майже одночасно протягом небагатьох століть у Китаї, Індії і на Заході 

незалежно один від одного. Нове, що з’явилося  в цю епоху в згаданих 

культурах, допомагає зробити висновок, що людина усвідомлює буття в цілому, 

самого себе і свої межі [2]. 

Осьовий час  відкрив нові кордони, що дозволяють людині впевнено  

внутрішньо протиставити себе всьому світу. Осьовий час зв'язує людство в 

рамках єдиної світової історії й дозволяє нам чітко бачити історичне значення 

окремий народів для людства в цілому. 
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Таким чином, осьовий час став періодом  трансформації всієї 

життєдіяльності людства, саме тоді почалось формування світових цивілізацій. 

Основною характеристикою цього періоду є  принципові зміни в соціально-

економічній, політичній та етнічній сферах. Це найважливіша  частина історії, 

яка визначає розвиток людства. 

Отже, людство робить стрибок, який знаменував прорив свідомості за 

межі, окреслені географічними, культурними, етнічними та часовими межами. 

Цей процес змусив багатьох переглянути, поставити під сумнів і піддати 

аналізу всі прийняті раніше погляди, звичаї і умови. Це був колосальний 

прорив, який переламав спокійний і повільній рух історії. 
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lib.com/book/2_Filosofiya_prava/209_32Osovii_chas__epoha_genezisy_pravovih_ci

vilizacii_i_filosofsko_pravovoi_ 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ НІМЕЧЧИНИ 

 

Рух капіталу у різноманітних формах, поряд із домінуючою в системі 

світогосподарських зв'язків торгівлею товарами та послугами, в останні 

десятиліття набуває все більшого значення. Найбільш поширеною формою 

цього процесу є міжнародні інвестиції. Мета інвестицій — прибуткове 

вкладення капіталу. 

Загалом «інвестиції» можна визначити як сукупність довгострокових 

вкладень фінансових, трудових і матеріальних ресурсів (як приватних, так і 

державних) у різноманітні сфери національної (внутрішні інвестиції) чи 

зарубіжної (закордонні інвестиції) економіки із метою отримання прибутку, чи 

як у випадку із прямими іноземними інвестиціями отримання контролю над 

підприємством та розширення своєї діяльності [1]. 

Характеризуючи, власне, інвестиційний клімат Німеччини, варто 

зазначити, що до її очевидних переваг як країни призначення ПІІ можна 

віднести, перш за все, доволі вигідне географічне положення, розвинену 

інфраструктуру, особливо систему транспорту і телекомунікацій, 

висококваліфіковану робочу силу [2].  

На якості інвестиційного клімату сприятливо позначається і та обставина, 

що державні органи ФРН традиційно проявляють велику активність у сфері 
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розвитку відповідного сегмента міжнародно-правових відносин. З 2002 р. 

Німеччина проводить політику утримання капіталу всередині країни.  

Перш за все, увага була приділена зниженню корпоративного податку з 

39% до 30%, що стало одним з факторів стримування відтоку німецького 

капіталу за кордон і оживило інвестиції в самій країні. Також була вироблена 

технологія повернення в Німеччину коштів, згідно якої за умови дотримання 

підприємцем певного терміну повернення капіталу, що був незаконно 

прихований від податкових органів за кордоном, проти нього буде відмінено 

кримінальне переслідування [3]. 

У зв'язку з тим, що для Німеччини та інших розвинутих країн ЄС такий 

зовнішній фактор впливу на рентабельність ПІІ, як вартість сировини та 

матеріалів, приблизно однаковий і не має вирішального значення як 

детермінанта інвестиційного клімату, визначальною є різниця по трьох 

аспектах, що характеризують внутрішньоекономічну та соціальну ситуацію:  

— витрати на робочу силу (за принципом співвідношення ціни і якості) та 

інші важливі параметри ринку праці;  

— якість людського капіталу й інших факторів, які сприяють 

прискоренню інноваційного процесу і на цій основі підвищенню 

конкурентоздатності продукції, що виробляється в країні;  

— податкова система [4]. 

Слід зазначити, що в короткостроковому плані Німеччина є однією з 

найпривабливіших розвинених країн для залучення інвестицій.  

Проте довгострокова інвестиційна привабливість ФРН має неоднозначні 

перспективи, оскільки її розвиток потребує створення гнучкого трудового 

законодавства та усунення бюрократії, яка ускладнює роботу іноземних 

компаній.  

Проте довгострокова інвестиційна привабливість ФРН має неоднозначні 

перспективи, оскільки її розвиток потребує створення гнучкого трудового 

законодавства та усунення бюрократії, яка ускладнює роботу іноземних 

компаній.  

Варто зазначити, що надмірна бюрократизація заважає не тільки 

іноземним інвесторам. Згідно з підрахунками провідного німецького дослідного 

інституту IFO, щорічно бюрократичний тиск коштує німецьким компаніям 24 

млрд. євро. Причому більше 80% цієї суми припадає на збитки дрібного та 

середнього бізнесу [4].  

За даними IFO, щорічний збиток дрібних та середніх компаній, 

зумовлений затягнутими бюрократичними процедурами, складає 4 тис. євро у 

розрахунку на одного працівника. В той час як крупні компанії втрачають 

всього 100 євро на рік на одного працівника. 
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РЕБРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСІБ ТРИВАЛОГО ІСНУВАННЯ КОМПАНІЇ НА 

РИНКУ 

 

Сучасна економіка потерпає частих кон’юнктурних змін, тому 

компаніям-товаровиробникам необхідно постійно підлаштовуватись під них, 

щоб або втриматися на досягнутих позиціях, або вийти на якісно нові. Якщо 

раніше товаровиробник міг існувати десятиліттями, нічого не змінюючи, то 

зараз необхідно змінюватися разом із ринковими змінами, враховувати 

мінливість потреб споживачів. Тому для багатьох компаній доцільним 

способом для втримання на існуючих позиціях чи виходом на нові є 

імплементації такого ефективного інструментарію стратегічного маркетингу, як 

ребрендинг. 

Ребрендинг - це зміна існуючого бренду для підвищення попиту на 

продукцію компанії, формування гарного іміджу на ринку, під впливом часу 

або з інших причин. Головна мета ребрендингу - це створення у користувача 

нового уявлення про компанію[1]. Зазначимо, що глибокий ребрендинг це не 

просто зміна логотипу компанії, фірмових кольорів або слоганів. Це ще і повна 

переробка принципів роботи з клієнтами. 

Ребрендинг коштує дорого і від правильності його проведення залежить 

майбутнє компанії. Все більше сучасних вітчизняних та зарубіжних компаній 

проводять ребрендинг, але не завжди він приносить користь, оскільки повністю 

глибоко не досліджується його необхідність. Для багатьох компаній внесення 

брендових змін взагалі є протипоказаним, а для інших – необхідним, саме тому 

дослідження умов проведення ребрендингу, його видів та тактичних 

інструментів, особливостей та доцільності реалізації є актуальним питанням у 

сучасному конкурентному середовищі. 

У цілому, ребрендинг повинен виконувати такі завдання:  

 посилювати бренд (з метою зростання лояльності споживачів);  

https://www.epravda.com.ua/news/2016/09/17/6242385/
http://ua.euronews.com/2016/08/24/exports-keep-germany-economic-growth-strong
http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2011/5.pdf
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 диференціювати бренд серед конкурентів (з метою посилення його 

унікальності); 

 збільшувати цільову аудиторію бренду (з метою залучення нових 

споживачів) [4]. 

Умови необхідності проведення ребрендингу: 

 втрата брендом унікальних характеристик; 

 зміна ринкових умов, адаптація бренду до яких 

неможлива; 

 репозиціонування компанії; 

 вихід компанії на новий ринок; 

 злиття компаній; 

 зміна сфери застосування бренду; 

 поява нових брендів-конкурентів [2].  

Етапи ребрендингу: 

1 етап. Аналіз існуючого бренду. Один з найважливіших етапів. На ньому 

необхідно визначитися, чи потрібен взагалі ребрендинг, а якщо потрібен, то які 

частини існуючого бренду повинні йому піддатися. 

2 етап. На цьому етапі компанія, спираючись на результати проведених 

досліджень і підбиваючи їх підсумки, повинна визначитися - в якому напрямку 

вона повинна рухатися в подальшому. Виконанням другого етапу повинні 

займатися керівники компанії. 

3 етап. В цей етап входить розробка атрибутів оновленого бренду - новий 

логотип, фірмові кольори, послуги. Цим етапом займаються професійні 

дизайнери, маркетологи, а також ті компанії, які безпосередньо і будуть 

випускати атрибути для вашої компанії. 

4 етап. Коли компанія вже повністю готова показати своїм клієнтам нове 

обличчя необхідно пройти останній етап - тестування ставлення до оновленого 

бренду. Тестування зазвичай проводиться у фокус-групах, в яких задіяні 

звичайні споживачі[3]. 

В цілому, якщо останній етап пройшов з успіхом, ребрендинг можна 

вважати завершеним. Головне - клієнт завжди повинен дізнатися про 

ребрендинг. Немає сенсу його проводити, якщо ваші клієнти залишаться в 

невіданні.  

Такими методами можна вважати:  

 піар акції; 

 телевізійну рекламу; 

 флаєри та об’яви; 

 залучення інших організацій та їх каналів збуту 

інформації; 

 «сарафанне радіо». 

Отже, якісне проведення ребрендингу значною мірою впливає на 

майбутнє компанії, а саме на збільшення рівня продаж, частку ринку, 

привертання уваги споживачів, тривалість діяльності та розвиток компанії на 
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ринку. Ефективність ребрендингу доцільно оцінювати по мірі досягнення 

стратегічних цілей компанії, зміни росту її прибутковості, впізнаваності та 

іншим фінансовим та маркетинговим показникам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 

На сьогоднішній день туризм відіграє важливу роль в економіці будь-

якого суспільства. В результаті розвитку туризму країна отримує такі переваги, 

як створення нових робочих місць та зростання доходів населення; залучення 

інвестицій (у тому числі іноземних); зростання грошового потоку (у тому числі 

приток іноземної валюти); зростання ВВП; збільшення податкових платежів; 

прискорений економічний розвиток країни. 

Проведений аналіз літературних джерел показав, що питаннями 

формування собівартості туристичного продукту та управління витратами 

туристичних підприємств займалась велика кількість вчених, серед яких 

Ткаченко Т.І., Сметанко О.В., Коросташивець Ю., Дядечко Л.П., проте 

невизначеність та нерозробленість питань щодо методики формування і 

калькулювання витрат на створення турпродукту, методики аналізу його 

собівартості потребують подальших досліджень [1, С. 65]. 

Відповідно до Закону України «Про туризм» туристичний продукт – це 

попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше 

ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 

розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 

розміщенням. 
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Результатом діяльності суб’єкта туристичної діяльності є сформований 

туристичний продукт, а його собівартість – це сукупність усіх понесених 

витрат, пов’язаних з його комплектуванням. Собівартість реалізованого 

турпродукту складається з виробничої собівартості, нерозподілених постійних 

витрат і наднормативних виробничих витрат. Так, до складу виробничої 

собівартості туристичного продукту включаються прямі матеріальні витрати, 

прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні 

розподілені загальновиробничі витрати [2, С. 11]. 

До складу прямих матеріальних витрат на оплату праці відносять 

заробітну плату й інші виплати працівникам, зайнятим у створенні 

туристичного продукту. 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Постійні 

витрати включають витрати на обслуговування й управління суб’єктом 

туристичної діяльності, що залишаються незмінними при зміні обсягу 

діяльності. До складу змінних витрат належать витрати на обслуговування й 

управління суб’єктом туристичної діяльності, що змінюються прямо 

пропорційно до зміни обсягу діяльності.  

Для туристичних підприємств актуальними будуть наступні напрямки 

зниження собівартості:- максимальне зниження накладних витрат, а саме 

адміністративних витрат і витрат на збут, інших операційних витрат за рахунок 

збільшення кількості туристів, яким реалізується турпродукт; - пошук 

постачальників більш дешевих продуктів харчування, закупівля їх 

безпосередньо у виробників або місцевих постачальників; - скорочення 

транспортних витрат, збільшення кількості туристів, економії паливно-

мастильних матеріалів, вибору найкоротших маршрутів перевезень; - 

розширення асортименту послуг для залучення більшої кількості туристів. 

Отже, у ході даного дослідження визначено, що формування собівартості 

туристичного продукту має свої особливості. Головними її складовими є оплата 

послуг з проживання, харчування, транспортного обслуговування, заробітна 

плата працівникам, зайнятих формуванням турпродукту, відрахування від 

заробітної плати та інші витрати. 

Незважаючи на численні розробки щодо формування собівартості 

туристичного продукту, а також щодо ефективного управління витратами 

туристичних підприємств, дане питання потребує подальших досліджень з 

урахуванням специфіки діяльності підприємств даної галузі [3, С. 34]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ 

УКРАЇНИ 

 

Як економічне явище, інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її 

поява пов’язана з виникненням саме паперових грошей і нерозривно 

функціонує до сьогодні. Інфляція є однією з найбільш гострих проблем 

сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, яка негативно впливає 

на всі аспекти життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує 

заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим 

інвестиціям і економічному зростанню. 

Явище інфляції досліджувала велика кількість вчених, всі вони 

намагались знайти ефективні методи боротьби з нею. Теоретичну основу 

вивчення інфляції становлять праці таких класиків економічної науки, як А. 

Маршалла, А. Пігу, Д.Рікардо, І.Фішера , Д. Юма. Серед вітчизняних та 

російських науковців можна виділити таких: В. Беседін, А. Гальчинський, А. 

Гриценко, С. Кораблін, С.Лушин, Т. Кричевська, О. Кузнецов, О. Мельник, Ю. 

Семенов, А. Савченко та ін. Незважаючи на величезну кількість досліджень 

сутності та причин виникнення інфляційних процесів, дане питання 

залишається відкритим, адже для кожної економіки характерні різні ознаки 

інфляції, даний процес необхідно вивчати в розрізі окремої країни і в певній 

економічній ситуації. 

Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного 

капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у 

внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування 

державного бюджету. Підвищення індексу споживчих цін під час інфляції, 

неспроможність прогнозування певних показників та незахищеність від 

раптових змін є основною проблемою сучасної економіки. 

Інфляція на Україні зумовлена багатьма причинами, головними з яких є: 

1. Грошова емісія, викликана потребою держави в додаткових грошах. Це 

– результат політичної ситуації та економічної кризи. 

2. Монополія компаній в певних галузях, особливо, це відчутно на 

сировинній промисловості. 

Причини інфляції в Україні також у відсталості галузей, які відносяться 

до споживчого сектору. Це розглядається економістами як деформація 

структури народного господарства. 
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Річний індекс інфляції в Україні за 2016 р. становить 112,4%, що 

порівняно з 2015 р. менше (143,3). Індекс інфляції в Україні в січні 2017 року 

склав 101,1% [1]. 

Існує великий досвід країн, які подолали бідність та відсталість і змогли 

практично з нуля побудувати інноваційну економіку із стійким прискореним 

економічним зростанням, але всі вони мали свою власну національну 

економічну стратегію, створену всередині країни. 

Тому і в Україні повинна з'явитися цілісна та системна економічна 

стратегія розвитку, та необхідно, щоб вона:  

1) була розроблена незалежними українськими фахівцями в галузі 

високих технологій, макроекономічного розвитку, промисловості та фінансів, 

отримала підтримку у суспільстві; 

2) мала потужного і ефективного суб'єкта реалізації стратегії. Внаслідок 

того, що традиційно в Україні прогрес починається від волонтерів — 

креативного класу, а не від влади, то, можливо, це повинен бути громадський 

інститут, якому довіряє суспільство. Він міг би здійснювати контроль над 

реалізацією стратегії та широко інформувати суспільство; 

3) визначала систему чітких кількісних цілей на кожному етапі та 

скоординованих дій усіх органів регулювання; 

4) ясно визначила терміни, кількісні критерії досягнення, відповідальність 

виконавців і форми їх відповідальності перед суспільством [2]. 

Отже, інфляція є складним і багатофакторним явищем, тому для 

ефективного державного регулювання інфляційного необхідно знати причини, 

що лежать в її основі. Для розвитку економіки України необхідно створити 

власну стратегію розвитку, враховуючи зовнішні чинники, та внутрішній стан. 

Але треба не забувати, що наші культура, ментальність, неформальні традиції, 

розумові звички та життєві стратегії — це також важливіші фактори, які 

визначають чи залишиться Україна бідною сировинною колонією з дешевою 

робочою силою, або ж стане великою розвиненою країною, що продемонструє 

економічне диво. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ 

 

Протягом останніх років індустрія туризму як одна з галузей бізнесу 

розвивається досить високими темпами. Завдяки цьому країна отримує такі 

переваги, як створення нових робочих місць та зростання доходів населення.  

Для того щоб туристична індустрія розвивалася ще краще необхідне 

залучення іноземних туристів та створення для них сприятливих умов під час їх 

перебування в країні.  Також, необхідно скласти правильне співвідношення між 

ціною та якістю. Це можливо отримати при розробці туристичного продукту.  

Відповідно до Закону України «Про туризм» туристичний продукт – це 

попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше 

ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 

розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 

розміщенням [1]. 

Планування туристського продукту – це важливий компонент у розвитку 

прибуткового і тривалого бізнесу. Основною складовою у плануванні 

туристського продукту є розрахунок собівартості турпродукту. 

Собівартість реалізованого турпродукту складається з виробничої 

собівартості, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих 

витрат. Так, до складу виробничої собівартості туристичного продукту 

включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші 

прямі витрати, змінні та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Згідно з положеннями бухгалтерського обліку 16 «Витрати» до складу 

прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і матеріалів, які 

складають основу виробничої продукції, придбані напівфабрикати та 

комплектуючі вироби та інші матеріали, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретного об’єкту витрат [2]. 

Головною метою діяльності будь-якого підприємства є одержання 

прибутку та його максимізація. Прибуток суб’єкта туристичної діяльності 

становить різницю між вартістю реалізованого турпродукту та витратами, 

понесеними на його створення. Витрати на створення турпродукту зростають 

або знижуються залежно від обсягів спожитих трудових і матеріальних 

ресурсів. 

Туристичні підприємства можуть використовувати будь-який з методів 

калькулювання собівартості (попередільний, позамовний, попроцесний, 

нормативний, «директ-костинг», «стандарт-кост»).  

Калькулювання - це сукупність прийомів і способів аналітичного обліку 

витрат і розрахункових процедур, що забезпечують обчислення собівартості. 
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Практика показує, що туристські компанії при калькулюванні 

індивідуального туру застосовують позамовний метод калькулювання 

собівартості. Даний метод передбачає, що на кожен відкритий замовлення 

відкривається картка з обліку витрат, замовлення присвоюється номер, який 

вказують в первинних документах з обліку прямих витрат. Позамовний метод 

застосовується як для формування вартості групових, так і індивідуальних турів 

[1, с. 15]. 

Отже, формування собівартості туристичного продукту має свої 

особливості. Головними її складовими є оплата послуг з проживання, 

харчування, транспортне обслуговування, заробітна плата працівникам та інші 

витрати.  

Також, грамотне калькулювання в туристських фірмах дозволяє 

виконувати наступні завдання:  

- достовірне обчислення фактичної собівартості одиниці туристської 

продукції;  

- контроль за рівнем собівартості і дотримання діючих норм і нормативів 

витрат;  

- визначення рентабельності туристської продукції та факторів, що 

впливають на її рівень;  

- оцінка ефективності роботи туристичної фірми. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В 

УКРАЇНІ 

 

Венчурний капітал є одним з основних рушіїв економіки. За його 

допомогою  економічно-активне населення може реалізувати свої ідеї щодо 

втілення бізнес-плану, а компанії на грані банкрутства отримують другий шанс. 
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Підтримка  венчурного капіталу в Україні може підняти рівень інноваційної 

діяльності. І чим більше інвестицій допоможуть створити інноваційну 

продукцію тим легше буде країні. Адже краще випустити в масове виробництво 

щось унікальне,нове, що буде користуватися попитом за межами України. Ніж 

повторювати за іншими і намагатися відтворити їх продукцію. 

А.І. Нікконен вважає, що венчурний капітал - це кошти професійних 

інвесторів, які інвестуються в приватні компанії, що знаходяться на початковій 

стадії розвитку, стадії росту або розширення бізнесу. Це інвестиції в 

акціонерний капітал компаній, акції яких не беруть участь у вільному обігу на 

фондовому ринку [1]. 

Згідно проекту закону України «Про венчурну діяльність в інноваційній 

сфері», венчурний капітал – капітал, інвестований в інноваційний проект із 

високим ступенем ризику [2]. 

Венчурний капіталіст це людина яка здатна ризикувати. Яка не боїться 

вкладати гроші в стартапи, інноваційні нові компанії. Вони прагнуть отримати 

акції компанії і дохід в відсотках. Хоч це й ризиково, але вони розуміють що 

чим вищий ризик тим більший дохід. 

Джерелами венчурних інвестицій можуть бути як приватні інвестори, - 

люди які мають високий дохід, що позволяє їм здійснювати інвестиційну 

діяльність, так і спеціальні венчурні фонди.  

Венчурний капітал у свій час допоміг США з економікою. США є 

безумовним лідером в цій сфері. Сучасна історія венчурного бізнесу почалась 

там 50-60-х роках з формування невеликого капіталу для фінансування на 

ранніх стадіях розвитку малого та середнього приватних 

підприємств,орієнтованих на розробку та реалізацію перспективних технологій, 

насамперед комп’ютерних. Американський  венчурний капітал стає більш 

важливим для світової економіки, створення робочих місць і 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Венчурний бізнес забезпечує не 

тільки динамічний науково-технічний розвиток національної економіки та її 

лідерство та конкурентоспроможність на світовій арені, але і високий прибуток 

інвесторам [3].  

Я вважаю, що в Україні, враховуючи досвід США, активне використання 

венчурного капіталу дозволить створити умови для фінансування нових 

новаторських компаній та стимулюватиме розвиток економіки. Тому необхідно 

створити умови для розвитку венчурного бізнесу. 

Інвестування в інноваційну, в наукову діяльність яка зможе зробити нову 

продукцію конкурентоспроможною є одним з найголовніших способів 

пожвавлення економіки. Для цього треба перейти від індустріального 

штампування однакової продукції, до інноваційної економіки і венчурний 

капітал допоможе з цим. Інновації це поштовх для людства, який змінить наше 

життя на краще. Також крупні компанії повинні зацікавитися у встановленні 

нових технологій, які підвисять їх продуктивність. Ще однією проблемою є 

втрата висококваліфікованих спеціалістів, які шукають кращих умов для праці 

за кордоном. Адже саме ці люди здатні щось змінити в нашій країні [4]. 
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В Україні вже починають діяти  венчурні фонди, інвестори. Ці інкубатори 

надають вам змогу почати бізнес, якщо ви маєте бізнес план. Підприємців не 

тільки проконсультують, але й будуть працювати над запуском реального 

бізнесу. Це дає змогу новим підприємцям почати свою справу [5]. Також 

інвестиційні фонди Horizon Capital, Sigma Bleyzer, Dragon Capital, Euroventures, 

Ukraine, Icon Private Equity, Advent International інвестували близько 2 млрд. 

долл. США в Україні. Підняти інвестиційну грамотність та розвиток 

підприємництва економістів,бізнесменів для України зараз першочергова 

задача. 
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ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

(КІНЕЦЬ ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ) 

 

З набуттям Україною незалежності склалися об’єктивні передумови 

активної участі її в міжнародному розподілі праці. Цьому сприяли: значна зміна 

системи економічних відносин; необхідність спільного вирішення глобальних 

проблем людства (демографічної, продовольчої, екологічної, усунення загрози 

ядерної війни тощо); необхідність структурної перебудови галузей народного 

господарства; входження України в міжнародні організації (16 травня 2008 

року Україна стала рівноправним членом Світової Організації Торгівлі (СОТ)). 
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Для ефективного входження України до глобальних економічних 

структур в її економічному полі необхідно провести системну ринкову 

трансформацію, а також структурну перебудову. Це обумовлено тим, що у 

товарній структурі експорту переважають сировина й товари первинної 

обробки: чорні метали, добрива, продукти неорганічної хімії, вироби з чорних 

металів, цукор та кондвироби, а імпортує переважно паливо, нафту, продукти їх 

переробки, засоби наземного транспорту, машини й устаткування, 

обчислювальна і оргтехніка, товари народного вжитку. Очивидь явні 

структурні диспропорції. Більша частина експортно-імпортних відносин 

України здійснюється з країнами Європейського Союзу. 

Також для України важливим є посилення конкуренції на внутрішньому 

ринку. Це сприяє підвищенню попиту на винаходи, нові технології, розробки і 

дослідження, інтенсивній їх реалізації у виробництві. Підприємства повинні 

бути зацікавленні в інноваційній діяльності.  

Перед українським урядом і Верховною Радою стоять дуже важкі 

завдання: це і удосконалення ринкового економічного середовища та 

формування адекватної правової бази ринковому середовищу. Зваженою має 

бути монетарна політика Національного Банку України. 

Стратегічна політика країни щодо подальшого входження її до світової 

економіки може полягати в формуванні двополюсної міжнародної спеціалізації, 

а саме – на використанні природно-ресурсного і науково-технічного 

потенціалу. Головними завданнями такої стратегії являються:  

 підтримка високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів і послуг;  

 проведення ефективної монетарної політики для стимулювання 

експорту;  

 проведення гнучкої політики протекціонізму.  

Стосовно економічної політики країни багатство дискутується. Але одне 

зрозуміле – вона повинна бути «політикою реформ». Під час її проведення буде 

визначено ставки  податків, прийняття або зміна тих чи інших законів, внесення 

часткових змін в чинні закони, що, звичайно, і важливо, але не може скласти 

генеральної лінії розвитку. Тобто потрібно створити відкрите суспільство з 

механізмами, що забезпечать необхідну для нової економіки гнучкість до змін, і 

викликів суспільству.  

Особливість сучасного періоду розвитку української економічної думки 

полягає в тому, що вона все ще не подолала глибокої кризи та властивого їй 

радянського впливу. Сьогодні українські вчені лише намагаються адекватно 

відображати у своїх дослідженнях реальні процеси та розробляти моделі 

економічного розвитку країни. 
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ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ВʼЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

 

Розвиток вʼїзного туризму на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів 

державної політики в туристичній галузі. Загальновідомо, що у багатьох 

країнах світу в'їзний туризм активно працює на скарбницю та імідж держави, є 

однією з найважливіших категорій експорту, а часто – основним джерелом 

валютних надходжень. 

Підставою для здійснення в'їзного туризму є договір (контракт) [2]. 

Передумовою здійснення операцій в'їзного туризму є наявність таких 

документів: 

- референсу (підтвердження міністерства іноземних справ, яке видається 

суб'єкту туристичної діяльності України проте, що його зарубіжні партнери 

будуть мати візову підтримку консульських закладів України за кордоном при 

їх зверненні для оформлення туристичних віз іноземцям для мандрівки в 

Україну; 

- договору (контракту) з іноземними партнерами про співробітництво з 

обслуговування іноземних туристів в Україні; 

- договору (контракту) з вітчизняними партнерами про співробітництво з 

обслуговування іноземних туристів в Україні; 

- замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів; 

- підтвердження суб'єктів туристичної діяльності іноземному партнеру 

про готовність до приймання іноземних туристів; 

- звернення суб'єктів туристичної діяльності б державні заклади та 

узгодженість по реєстрації і перебуванню туристів в Україні; 

- документи, що підтверджують здійснення трансферу, бронюванню 

місць в готелі для туристів та їх проживання; 

- маршрути і програми туристичних мандрівок іноземних туристів, 

проведення екскурсій; 

- інші документи, пов'язані з обслуговуванням туристів. 

Облік іноземних туристів, яким надається туристичне обслуговування в 

Україні, ведеться в Журналі. У ньому вказуються: 

- прізвище, ім'я іноземця; 

- громадянство; 
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- держава, із якої прибув турист в Україну; 

- серія, номер і дата видачі національного паспорту іноземного туриста; 

- дата в'їзду в Україну; 

- підприємство, де буде розміщено туриста; 

- маршрут туру [1]. 

Документом, який підтверджує факт виконання туристичних робіт, є 

ваучер, оформлений належним чином, з відміткою про закінчення надання 

послуг. 

Для узагальнення інформації про доходи туроператор може застосовувати 

субрахунок 7033 «Дохід від реалізації послуг в'їзного туризму». По кредиту 

цього субрахунку відображається повна вартість путівки, за якою вона 

продається іноземним туристам. 

Розрахунки з іноземною фірмою ведуть на субрахунку 362 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками», по дебету якого відображається дебіторська 

заборгованість за фактично надані послуги, по кредиту - їх погашення. 

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх 

подорожі на транспортних засобах згідно з умовами договорів (контрактів) з 

партнерами та транспортними організаціями туроператор повинен забезпечити 

тимчасове розміщення, харчування туристів під час подорожі відповідно до 

умов надання послуг [3]. 

Іноземні туристи в'їжджають в Україну, виїжджають з України через 

пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом у 

разі наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не 

встановлено чинним законодавством України. 

Отже, порядок в'їзду іноземних туристів в Україну, їх виїзду з України та 

транзитного проїзду через її територію регламентовано Законом України «Про 

порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.94р. № 

3857 - XII і правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію від 29.12.95р. № 1074 та Законом 

України «Про правовий статус іноземців» від 4.02.94р. № 3929 -XII. 

Питання бухгалтерського та податкового обліку операцій в'їзного та 

виїзного туризму регулюються такими основними нормативними документами: 

1) Законом України «Про туризм» від 15вересня 1995 року №324/95-

ВРзі змінами і доповненнями від 18 листопада 2003 року №1282-IV; 

2) Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.91 р.№959-ХІІ зі змінами та доповненнями; 

3) Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю»; 

4) Законом України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та 

деяких інших законодавчих актів України від 25 березня 2005 р. №2505-1Ута 

інші. 

5) Законом України № 2771-ІУ«Про внесення змін до Закону України 

«Про державний бюджет України на 2005 рік» та деякі інші закони України» 

вступив в дію з 28.07.2005 року[2]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

На сьогоднішній день для кожного підприємства надзвичайно важливим 

показником бухгалтерського обліку є визначення фінансового результату. З 

його допомогою ми можемо визначити який прибуток чи збиток отримує 

підприємство, фінансовий стан та можливість його подальшого 

функціонування в майбутньому, а також перспективи розвитку. 

У цілому облік фінансових результатів на законодавчій базі 

врегульований, але науковці з кожним днем все більше і більше дискутують з 

приводу питань, уточнення та додаткового вивчення цієї теми. 

У кожній країні свої методи до визначення фінансових результатів, але 

зазвичай користуються ними відповідно до міжнародної практики і було б 

доцільно їх покращити. Виділяють три основні підходи до визначення 

величини фінансового результату діяльності підприємства: 

 фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих 

активів підприємства протягом звітного періоду. Розмір чистих активів 

визначається, як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за 

вирахуванням загальної суми його заборгованості та додаткових внесків 

власників; 

 фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів та 

витрат діяльності підприємства; 

 фінансовий результат трактується, як зміна величини власного 

капіталу підприємства впродовж звітного періоду [2, С. 3]. 

Важливим моментом є кореспонденція списання фінансових результатів і 

розмежування видів діяльності підприємств, наразі їх відображають таким 

чином:  

 Результат операційної діяльності: Д-т 791, К-т 90, 92, 93, 94, 981; Д-

т 70, 71 К-т 791. 
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 Результат фінансової діяльності: Д-т 792 К-т 95, 96; Д-т 72, 73 К-т 

792.  

 Результат іншої діяльності: Д-т 793 К-т 97; Д-т 74 К-т 793.  

Виходячи з представленої кореспонденції ми бачимо, що інвестиційну 

діяльність не виділяють окремо і це є проблемним аспектом, адже в «Звіті про 

фінансовий результат» та згідно МСБО повинний відображатись фінансовий 

результат від інвестиційної діяльності, а відповідно Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій не існує рахунку для списання цієї операції. Звідси 

виникає питання як відображати операції установам які займаються 

інвестиційною діяльністю, тому що Планом рахунку представлено тільки 

рахунок 793 «Результат іншої діяльності», а в ньому може міститись як 

інвестиційна діяльність, так й інша. 

Отже, можна сказати що основним завданням обліку фінансових 

результатів є не тільки встановлення класифікації, стосовно якої він буде 

визначатись, а  і вдосконалення методологічних підходів в обліковій системі. 

Для кожного підприємства важливим є розмежування результату за кожним з 

видів діяльності, для отримання його і контролю, а для цього необхідно 

вдосконалити законодавчо – нормативну базу України. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В 

УКРАЇНІ 

 

Сучасна економіка характеризується високим рівнем конкуренції та 

потребує від керівників компанії постійного поліпшення та модернізації бізнес-

інструментів та бізнес-процесів підприємства. Невід’ємною частиною 

сьогоднішнього бізнесу є інтернет. Інтернет – основний спосіб комунікації між 

споживачем та постачальником, а тому інтернет-маркетинг – основний 

інструмент розвитку споживчого ринку. А отже, необхідним є впровадження 

комплексу Інтернет-маркетингу, що дозволяє сучасним підприємствам 

автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, надавати індивідуальне 
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обслуговування в будь-який час, організувати зворотний зв'язок, отримувати 

маркетингову інформації. Саме тому виникає необхідність дослідження 

особливостей електронного маркетингу. 

Інтернет-маректинг – найбільш розвинена та впливова форма маркетингу 

на сьогодні. Уміння використовувати цей спосіб маркетингу є необхідним для 

сучасного підприємця. Проте, проблемою є те, що більшість українських 

підприємців використовують не весь потенціал інтернет-маркетингу, а 

вбачають в ньому лише об’єднання двох основних складових: 

 сукупність маркетингових інструментів он-лайн просування; 

 сукупність технічних методів просування в мережі Інтернет.  

Через те, що більшість українських фахівців вбачають в цій формі 

маркетингу лише процес просування будь-яких товарів або послуг в Інтернеті, 

як рекламу у всесвітній мережі, або ще вужче – виключно як банерну рекламу, 

не дозволяє їм реально використовувати весь спектр можливостей інтернет-

маркетингу. Це є величезною проблемою українського підприємництва. 

Передові країни світу вбачають в інтернет-маркетингу величезний 

потенціал та сприймають його комплекс дочірніх галузей, що включають в себе 

не лише банерну рекламу та PR, а й методики електронних маркетингових 

досліджень, способи позиціонування компанії на ринку. 

Що стосується інтернет-маркетингу в Україні, то він є не достатньо 

розвиненим. Основними причинами низького рівня інтернет-маркетингу в 

Україні є: 

 нераціональний розподіл рекламних бюджетів; 

 вартість послуг необґрунтовано завищена; 

 високий рівень обману рекламодавцями; 

 відсутність кваліфікованих фахівців. 

Ціни на ринку Інтернет-маркетингу варіюються від 2 000 грн (створення 

контекстної реклами) до 25 000 грн (створення повноцінного сайту). 

Експерти прогнозують, що в Україні перспективними є такі тенденції: 

 інтеграції PR;  

 активне освоєння компаніями просторів соціальних мереж; 

 лайк-маркетинг (кнопки рекомендацій). 

Варто відзначити що, не дивлячись на низький рівень розвитку інтернет-

маркетингу в Україні – вітчизняний інтернет-маркетинг має покоління 

рекламодавців, що розуміють технології та особливості процесу просування. 

Спостерігається поступове поліпшення ситуації, прикладом чого є створення 

конференції "Інтернет- маркетинг в Україні" в 2005 році., яка станом на 2015 

рік вже налічує більше 1.5 тис. слухачів.   

Отже,  вирішення проблеми становлення Інтернет –маркетингу в Україні 

є важливим та пріоритетним завданням для українського бізнесу. Необхідними 

заходами, для розвитку даної галузі, є: 

 використовувати міжнародний досвід розповсюдження Інтернет – 

маркетингу; 
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 створювати умови для подальшого розвитку інтернет-маркетингу в 

Україні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З 

УРАХУВАННЯМ ЯПОНСЬКОГО ДОСВІДУ   

 

Україна - це достатньо забезпечена країна всіма природними ресурсами, 

країна з великим потенціалом, безмежними можливостями і, нажаль, малим 

світовим  кругозором. Багато проблем постає перед Україною  і в політичному, 

і в національному, і в науковому плані, та однією з головних проблем є 

проблема інноваційного розвитку. Частка наукомісткої продукції розробленою 

Україною на світовому ринку складає не більше 0,3%, а інноваційної продукції, 

за виробленням України – приблизно 5%.  

Проблемами інноваційного розвитку національної економіки за останній 

час цікавилося багатьох видатний вчених та науковців як Україна так і 

зарубіжжя. Свій  вклад щодо вивчення процесів інноваційного розвитку  внесло 

багато  вітчизняних вчених, таких як: В. М. Геєць [1], В. А. Гросул [2], 

Н.В. Данік [3], Л. І. Федулова [4] та інші. Всі вони вважають, що саме від 

ефективності державної політики залежить інноваційний розвиток економіки. 

Більшість науковців вважають стан інноваційної діяльності України кризовим 

бо він насамперед не відповідає сучасному рівню розвитку інновацій у 

промислово-розвинених країнах світу. 

У більшості випадках я з ними погоджуюсь, тому що держава повинна 

приймати активну участь у підтримці створення інновацій, створювати 

прийнятні умови для розробки та втілення в життя нових технологій, 

заохочувати науковців вносити нове в життя нації. Найбільш гострою 

причиною повільного розвитку інновацій в Україні є недостатнє фінансування 

інновацій з боку держави, через що майже вся фінансова сторона інноваційної 

діяльності   у промисловості припадає на кошти самого підприємства [1].  

Якщо  брати за приклад промислово-розвинену країну як Японію, то 

можна виділити деякі важливі відмінності, від України, до ставлення державної 
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політики щодо впровадження інноваційної діяльності. Починаючи з 50-х років 

минулого століття Японія стрімко почала розвиток в сфері інноваційних 

технологій. Країна розробляла безліч проектів основаних на факті 

інноваційного розвитку і виведення своїх досягнень на міжнародний рівень [2]. 

На сьогоднішній день Японія завжди йде назустріч новому, будь-який 

внесок в розвиток нового є надзвичайно важливим для країни, тому вона 

створює, розробляє та реалізує «Програму поширення наукових знань», 

основним завданням якої є створення наукових центрів в префектурах для 

приватних компаній-підрядників та забезпечення  сприятливих  умови і 

державних  гарантій  фінансової  підтримки та фінансової допомоги при 

розробці НДДКР вченим-розробникам. В рамках своїх проектів Японія виділяє 

немало коштів, які стимулюють до створення інновації. Також, японська 

держава втілює в життя нові інноваційні технології через контракти і державні 

замовлення щодо розробки нових технічних рішень і виробів. Таким чином 

мале інноваційне підприємництво може розкрити всій потенціал і тим самим 

вивести країну на новий інноваційно-дослідницький рівень. 

Крім того, значною перешкодою для України в розвитку інноваційної 

діяльності є законодавча база. В більшій своїй мірі закони України не 

скоординовані між собою і не відповідають сучасній економічній ситуації в 

країні. На сьогодні нам потрібен тісний зв’язок між науковими досягненнями та 

впровадженням цих технологій у виробництво. Головну роль в процесі 

матеріалізації інновацій в Україні все ж відіграє збереження потенціалу 

розвитку науково-дослідних та проектно-конструкторських установ. Від цього 

залежить і швидкість виходу України на сучасну траєкторію інноваційного 

розвитку. На даний момент необхідне використання наявної науково – 

технологічної бази у промисловості [3]. 

На основі вище викладеної інформації можна зробити висновок, що для 

України, враховуючи досвід Японії, відіграє не аби яку важливу роль 

запровадження інноваційних технологій на підприємствах для подальшого 

розвитку всіх галузей промисловості. Задля економічного розвитку країни 

потрібно створювати конкурентоспроможний товар, який при виході на 

світовий ринок зацікавить покупця. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕГАРЕГУЛЯТОРА В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Останнім часом ведуться дискусії щодо створення фінансового 

мегарегулятора в Україні. НБУ задумав докорінно перекроїти ринок 

фінансових послуг в країні, в доважок до банківського ринку хочуть взяти під 

контроль ще й всі фінансові ринки, включаючи страховий і фондовий. 

Проблема організації та створення мегарегулятора є досить новою, тому 

їй не  приділяли достатньої уваги вчені-економісти, проте справою займаються: 

глава управління стратегії та реформування банківської системи національного 

банку М. Видякин та з травня в НБУ працює 4 людини, у яких в задачах є 

аналіз того, що зараз представляє з себе ринок небанківських фінансових 

організацій (це близько 2500 компаній з активами на суму 163 млрд. грн.). 

Спірне питання необхідності створення мегарегулятора зумовлює 

актуальність дослідження [1]. 

Економічні зміни, що відбуваються в нашій державі від часу здобуття 

нею незалежності, значною мірою впливають на розвиток банківської системи 

та діяльності фінансово-кредитних установ. Найбільш істотний вплив мають 

процеси лібералізації і дерегуляції ринків капіталів, грошей та фінансових 

потоків. Контроль за банківською діяльністю з боку держави потребує 

постійного розвитку нових підходів, зокрема вдосконалення органів 

банківського нагляду, контролю та регулювання. На сучасному етапі 

державотворення завдання, щодо забезпечення ефективної системи діяльності 

банківського нагляду та регулювання, лягає на структурні підрозділи 

Національного банку України [2]. 

Згідно з розробленою в НБУ "Стратегії реформування банківського 

сектора до 2020 року", будуть ліквідовані Нацкомфінпослуг і Нацкомісія з 

цінних паперів та фондового ринку - НКЦБФР. 

Підзвітні їм компанії перейдуть на "обслуговування" в Нацбанк, який 

стане мегарегулятором фінансового ринку. Мегарегулятор - це організація, яка 

здійснює регулювання нагляду над усіма фінансовими структурами - банками, 

страховиками, ломбардами, кредитними спілками, фінансовими компаніями та 

іншими учасниками фінансового ринку.  

У травні 2016 року Верховна Рада України не проголосувала за 

законопроект, який передбачає створення єдиного органу нагляду, але 

обговорення тривали, і прийшли до рішення створити проектну команду зі 

"спліту" (назва проекту з розділення функцій Нацкомфінпослуг). Свою позицію 

народні депутати пояснили побоюванням, що на сьогодні, фактичне створення 

мегарегулятора "на базі" Національного банку буде тільки заважати НБУ 

виконувати його основну функцію закріплену Конституцією України, а саме 
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забезпечення стабільності національної грошової одиниці [3]. 

Гарним варіантом є запровадження діяльності двох окремих органів 

регулювання та нагляду (модель «Twin-peaks»). Модель «Twin-peaks»  модель 

побудови системи нагляду та регулювання, яка передбачає існування двох 

незалежних регуляторів, один з яких (перебуває у складі центрального банку) 

здійснює пруденційне регулювання та нагляд за фінансовими установами, а 

другий (окрема структура, яка підпорядкована Міністерству фінансів)  

відповідальний за встановлення правил та здійснення нагляду за діяльністю на 

фінансових ринках, захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг, а 

також питання, пов’язані з конкуренцією на фінансових ринках. 

У світі діють різні моделі консолідованого нагляду над фінансовими 

ринками. Вибір моделі часто обумовлений історичним розвитком. Але важливо 

інше - вони діють. Тоді як Україна, вже зіткнулася з глобальними викликами 

фінансової стабільності, все ще сумнівається в доцільності переходу на нові 

принципи нагляду [4]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Становлення податкової системи в Україні відбувається в складних 

умовах. Правове регулювання оподаткування перебуває поки що в стані, 

далекому від досконалості. Довгий час у нашій країні принижувалась роль 

товарно-грошових відносин, що, в свою чергу, негативно вплинуло на розвиток 

податкової теорії та практики. Необхідність вивчення туристичного феномену 

виникла після сталого збільшення туристичних потоків та доходів від туризму, 

зростання економічного значення туристичної індустрії.  

Визначальна роль туристичної діяльності полягає у відчутному її вкладі у 
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розвиток економіки країни при невеликих капітальних вкладеннях [4]. 

 Питання про оподаткування  в туризмі розглядаються такими відомими 

українськими вченими, як Ткаченко Т.І., Свірідова Н.Д., Янчева І.В., 

Діденко А.В. [2]. 

Податки - обов'язкові збори та платежі, що стягуються державою з 

фізичних та юридичних осіб до бюджетів відповідного рівня або до 

позабюджетних фондів за ставкою, яка встановлюється в законодавчому 

порядку. Податкова система України представляється сукупністю податків, 

зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку на 

території країни. Податки необхідні для утримання різних державних установ, 

таких як армія, поліція, міністерство надзвичайних ситуацій, митниця, 

бюджетні відомства та установи [3]. 

Туризм є важливим джерелом податкового доходу для держав усього 

світу. Оподатковування туризму має істотний вплив на загальний добробут 

країни, тому він здається порятунком для урядів, які зіштовхуються з 

бюджетними обмеженнями і дефіцитом. Міжнародний туризм виступає як 

головне джерело надходжень іноземної валюти. Дохід отриманий від 

оподаткування туризму може використовуватися на забезпечення суспільних 

благ таких як поліпшення умов комунального обслуговування. З іншого боку, 

податки на туризм дуже істотні ,підприємства туристичної галузі, міжнародні 

організації і споживачі туристичних послуг наполягають на скороченні 

кількості податків у туризмі і зменшенні ставок оподаткування [1]. 

Податки - гнучкий інструмент впливу на що знаходиться в постійному 

русі економіки: вони допомагають заохочувати або стримувати визначені види 

діяльності, направляти розвиток тих чи інших галузей промисловості, впливати 

на економічну активність підприємців, збалансувати платоспроможний попит і 

пропозицію, регулювати кількість грошей в обігу [2]. 

Стягнення податків регулюється податковим законодавством. Сукупність 

установлених податків, а також принципів, форм і методів їхнього 

встановлення, зміни, скасування, стягнення й контролю утворюють податкову 

систему держави [1]. 

Під податком розуміється примусове вилучення державними 

податковими структурами коштів з фізичних і юридичних осіб, необхідне для 

здійснення державою своїх функцій. 

Отже, туристична діяльність в Україні має певні особливості щодо 

оподаткування основними податками і зборами. Це зумовлено особливим 

характером операцій з надання туристичних послуг, які передбачають широке 

використання посередницьких схем, та наявністю спеціальних норм у Законі 

про ПДВ і Законі про прибуток.  
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Однією з об'єктивних передумов виникнення маркетингу постала 

проблема збуту виробленого продукту, яку відчувають практично всі суб'єкти 

ринку. Ефективне вирішення цієї проблеми стало одним з призначень як 

класичного, так і некомерційного маркетингу.  

Маркетинг у некомерційній сфері являє собою діяльність некомерційних 

суб'єктів ринку в конкурентному середовищі, засновану на принципах, методах, 

прийомах класичного маркетингу. Суб’єктами некомерційної діяльності 

можуть бути як фізичні так і юридичні особи державного та недержавного 

статусів. 

Некомерційна діяльність спрямована на досягнення соціального ефекту, 

тобто визнання суспільством його корисності і необхідності в даний період 

часу. Обрана тема є актуальною, оскільки маркетинг некомерційних структур 

першочергово ставить завдання стосовно пропаганди суспільної значущості і 

корисності їх діяльності, організації позитивної громадської думки, що сприяє 

розширенню, диференціації, поліпшенню такої діяльності. Соціальний ефект 

діяльності некомерційного суб'єкта ринку являє собою результат, спрямований 

на благо суспільства в цілому або окремих його груп. 

Некомерційний маркетинг здійснюється організаціями та окремими 

особами, які діють у суспільних інтересах, виступають за певну ідею і не 

прагнуть до отримання фінансових прибутків [1, с. 34].  

Для просування продукту зазвичай застосовується реклама, прямий 

маркетинг і паблік рілейшнз. Споживачі можуть обирати між пропозиціями 

різних організацій. Переваги, запропоновані конкуруючими організаціями, 

розрізняються. Споживчі сегменти можуть мати різні мотиви і критерії для 

свого вибору, а тому споживачі можуть відчувати як задоволення так 

незадоволення від нього. 

До особливостей некомерційного маркетингу можна віднести наступне: 

1. Некомерційний маркетинг пов'язаний з організаціями, територіями та 

ідеями, а також з товарами і послугами. 



120 

 

2. Відбувається обмін голосів за кращу владу або краще обслуговування, 

за зниження зростання витрат. 

3. Більш складні цілі маркетингу, оскільки успіх чи невдача не може 

вимірюватися з чисто фінансових позицій. 

4. Переваги некомерційного маркетингу часто не пов'язані з оплатою 

послуг і товарів споживачами. 

5. Від некомерційних організацій можуть очікувати або вимагати 

обслуговування економічно невигідних сегментів ринку [1, с. 95]. 

У порівнянні з класичним маркетингом, некомерційний маркетинг 

охоплює значно ширше коло сфер людської діяльності, ніж виробництво і 

просування товарів та послуг. До цих галузей відносяться: політика, державне 

управління, оборона і безпека, освіта, релігія, наука, мистецтво та культура, 

спорт, благодійність тощо. 

Виходячи з цього, некомерційний маркетинг сприяє більш повному і 

ефективному задоволенню таких першочергових потреб членів суспільства, як 

потреба самоусвідомлення і самореалізації особистості, потреба в реалізації 

громадянських прав і свобод, потреба в участі в управлінні державою, потреба 

в безпеці, охороні здоров’я, освіті та ін. 

У зв'язку з цим некомерційний маркетинг має специфічну класифікацію: 

1. Маркетинг організацій, який спрямований на звертання уваги широких 

верств громадськості до некомерційної діяльності певного суб'єкта ринку. 

2. Політмаркетинг має за мету просування думок, завоювання інтересу і 

підтримки з боку широкої представників, здатних надати фінансову допомогу. 

3. Егомаркетинг являє собою діяльність, спрямовану на вивчення якостей 

окремої особистості, попиту громадськості на неї, досягнення високого іміджу, 

просування її на ринок і т. д. 

4. Самомаркетинг – це програма певних дій, які спрямовані на пошук 

сприятливих реальних умов для реалізації конкретної особистості [2, с. 30]. 

Некомерційний маркетинг сприяє вирішенню проблеми встановлення 

взаємозв'язків між інтересами різних груп некомерційних суб'єктів: державних, 

недержавних та фізичних осіб, які займаються некомерційною діяльністю. 

Наприклад, інтереси уряду, церкви, громадських діячів, вчених та ін. [3, с. 69]. 

Таким чином, основною метою некомерційного маркетингу є 

максимізація соціального ефекту при раціональному використанні необхідних 

обмежених фінансових, матеріальних, людських та часових ресурсів 

суспільства. Соціальний ефект з точки зору некомерційного маркетингу є 

своєрідним аналогом економічного ефекту в традиційному, класичному 

маркетингу, який здатен забезпечити належний розвиток економіки. 
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ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Діяльність будь-якого підприємства нерозривно пов’язана з витратами. 

Облік витрат у бухгалтерському обліку регламентується П(С)БО 16 «Витрати». 

Відповідно до П(С)БО 16 «витратами звітного періоду визначаються або 

зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть 

бути достовірно оцінені» [1]. 

В бухгалтерському обліку витрати поділяються на: витрати звичайної 

діяльності та витрати надзвичайної діяльності. Склад витрат звичайної та 

надзвичайної діяльності приведено у Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація витрат за видами діяльності 
Вид діяльності Витрати 

Звичайна діяльність 

Операційна 

діяльність 

Собівартість реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). 

Адміністративні витрати (витрати на утримання адміністративно-

управлінського персоналу). 

Витрати на збут (витрати на пакування, оплата праці та комісійні 

продавця, тощо). 

Інші операційні витрати (витрати на дослідження і розробки, втрати 

від знецінення запасів, сумнівні та безнадійні борги, тощо). 

Фінансова 

діяльність 

Фінансові витрати (відсотки за кредит, фінансова оренда, тощо). 

Інвестиційна 

діяльність 

Витрати, пов’язані з придбанням основних засобів та нематеріальних 

активів. 

Інша діяльність Собівартість реалізованих фінансових активів, втрати від зменшення 

корисності активів, списання необоротних активів, тощо. 

Надзвичайна діяльність 

Надзвичайна 

діяльність 

Витрати та втрати, що пов’язані з подіями та операціями, які не 

належать до звичайної діяльності підприємства. 

* складено за джерелом [2] 

 

Витрат, пов’язані з інвестиційною діяльність – це витрати на розширення 

та оновлення виробництва. 
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Витрати фінансової діяльності – витрати пов’язані з діяльністю, що 

призводить до зміни обсягу і структури власного та позикового капіталу 

підприємства. 

Витрати операційної діяльності – це витрати пов’язані з основною 

діяльність підприємства. 

Собівартість готової продукції включає усі витрати, що безпосередньо 

пов’язані з виробництвом продукції. Собівартість формується на рахунку 23 

«Виробництво» і включає наступні витрати: вартість сировини; вартість браку; 

заробітна плата виробничих працівників та нарахований ЄСВ; амортизація 

виробничого обладнання та ін.. 

Витрати пов’язані з виробництвом, які неможливо прямо віднести на 

собівартість певного виду продукції, обліковуються на рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати» і вкінці звітного періоду (місяця) розподіляються 

пропорційно базі розподілу та списуються на рахунок 23.  

Таким чином, витрати діяльності поділяють на звичайні та надзвичайні. В 

свою чергу звичайні мають широке розгалуження. Саме тому склад витрат 

конкретного підприємства залежить від виду та особливостей його діяльності. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

В ХХІ столітті відбувається поглиблення інтеграційних процесів в усіх 

галузях економіки та науково-технічного прогресу. Підтримка та забезпечення 

інноваційної діяльності є одним із головних пріоритетів внутрішньої політики 

України. Це дозволить підтримувати конкурентоздатність вітчизняних товарів, 

зміцнити безпеку держави і всього суспільства в цілому. Для того, щоб 

виконати це завдання, треба використати нові підходи до реформ та досвід 

інноваційної діяльності передових країн світу. Для цього потрібно 

застосовувати сучасні досягнення науково-технічної діяльності, спираючись на 

європейський зразок [1, с. 28-33].    

Україна в новому тисячолітті технологічно відстала від провідних 

світових економік вже на десятки років. Багаторічна зневага до інновацій в 

Україні сьогодні оцінюється як «непомічена катастрофа» і є головною 
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причиною деформації економічних циклів через поглиблення кризової фази 

економічного циклу, а також втрати шансів на швидке відновлення науково-

технічного та інноваційно-технологічного потенціалу нашої країни. 

Я згоден з паном Озерчуком О.В., що сучасний рівень інноваційного 

розвитку в Україні не відповідає рівню розвитку тих країн, для яких основним 

розвитком економічної стратегії є інноваційний розвиток [2, с. 99-104]. 

Відсутність коштів для фінансування гальмує інноваційну діяльність. Все це 

зумовлено тим, що відсутній високий рівень зацікавленості людей в 

інвестування грошей в інноваційні процеси. Але ситуація погіршується через 

те, що не має тих механізмів інвестування великих інноваційних змін. І тому, 

існуючі державні програми фінансування на забезпечують заданих результатів.  

Для переходу України до інноваційного розвитку, треба поліпшувати 

інвестиційний клімат в Україні, а також стимулювати капіталовкладення в 

інвестиційні процеси. Через брак коштів та нераціонального використання 

ресурсів в Україні залишаються нереалізовані інноваційні проекти. Головно 

причиною слабкого інноваційного розвитку в нашій країні є незначна роль 

держави у його забезпеченні. В Україні робиться ставка на застарілі 

виробництва. 

В Україні не має попиту на інновації і це є однією з причин повільного 

впровадження інноваційних досягнень в економіку. І тому в українських 

виробників не має бажання застосовувати нововведення у виробництво.   

На сучасному етапі інноваційний розвиток має такі основні проблеми 

розвитку [3, с. 99]: 

-держава недостатньо впливає на розвиток інноваційної діяльності; 

-низький рівень інвестування інноваційної діяльності; 

-відстала матеріальна і науково-технічна база; 

-недостатнє стимулювання з боку держави до інноваційної діяльності; 

-слабкий розвиток малого та середнього бізнесу як провідника 

інноваційного продукту до масового виробництва; 

-високий економічний ризик залучення інвестицій до сфери 

високотехнологічного виробництва. 

Для вирішення цих проблем, які гальмують інноваційний розвиток 

України потрібно формувати інноваційно-орієнтовану структуру національної 

економіки, покращувати інфраструктуру інноваційної діяльності, створити 

ринок інноваційної продукції, на якому буде забезпечений належний рівень 

захисту інтелектуальної власності,  вдосконалити систему державної підтримки 

інноваційної діяльності, а також підвищити інноваційну культуру суспільства в 

цілому [4]. 

На мій погляд, для модернізації української економіки, треба 

застосовувати усі доступні методи економічної політики для вирішення усіх 

поставлених завдань. Для того, щоб демонструвати сталі економічні зростання, 

треба перетворити інноваційну діяльність на дієздатний механізм. В Україні на 

має високої активності на інноваційному ринку. Було зроблено спроби 

вирішення цієї  проблеми, але очікуваного ефекту вони не принесли. З кожним 
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новим урядом розроблялися різні програми, але жодна з них ніякої користі не 

приносить. І тому Україна значно відстає в цьому питанні від країн Західної 

Європи та Російської Федерації. 

Враховуючи статистичні дані, в Україні за 2000 - 2002 рр., було 

впроваджено у виробництво 57 654 одиниці інноваційної продукції, а за 

наступні 12 років лише 43 593 одиниці. Це свідчить про те, що в Україні 

відбувається спад на виробництво інноваційної продукції [5]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ 

ЗАПАСАМИ 

 

Враховуючи те, що основою виробництва є запаси сировини, матеріалів. 

Для забезпечення ефективного виробництва необхідно вживати комплекс 

заходів щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації резервів 

забезпеченості виробничими запасами та ефективного їх використання. А для 

цього необхідно здійснювати систематичний облік, аудит та аналіз рівня та 

динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих 

запасів на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Саме в 

цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження. 

Так, на більшості промислових підприємств  витрати на матеріали і 

послуги складають 50-80% загальних витрат виробництва. Ці витрати є цілком 

регульованими шляхом визначення оптимальної партії закупівель у потрібний 

час за прийнятними цінами для досягнення мінімальних  витрат по заготівлі і 

збереженню матеріалів . 
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Визначення обсягу і моменту закупівлі матеріальних ресурсів залежить 

від потреби виробництва в сировині і матеріалах, фінансових і складських 

можливостей і ситуації на ринку закупівель. Існує два варіанти закупівель: 

- закупівля великих партій через великі проміжки часу - у цьому випадку 

підприємство має знижки на сировину, що здобувається, і заощаджує витрати 

на доставку, однак несе значні складські витрати, піддається ризику старіння і 

псування матеріалів і ризику фінансових втрат у випадку зниження цін на 

матеріальні ресурси за час їхнього тривалого збереження; 

- закупівля невеликих партій через невеликі проміжки часу  -  при цьому 

зменшуються складські витрати, ризик псування, втрати і старіння товарі, 

звільняються складські приміщення, але немає переваг за цінами закупівлі і 

виникає ризик несвоєчасності забезпечення поточного виробництва 

матеріальним забезпеченням [1]. 

Таким чином, дві суперечливі тенденції в забезпеченні матеріальними 

ресурсами знаходять своє відображення в характері зміни витрат на придбання 

і збереження матеріалів. Планово-економічному відділу необхідно оцінити 

обґрунтованість потреб у запасах, зокрема запасах, які мають велику питому 

вагу у собівартості продукції. Перегляд норм і встановлення змін дасть 

можливість підприємству підвищити ефективність виробництва. 

Щодо управління виробничими запасами, ми рекомендуємо застосувати 

метод АВС - спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в 

розбитті номенклатури N закупівель сировини на три нерівно потужних 

підмножини А,В,С на основі алгоритму. 

Аналіз АВС показує значення кожної групи запасів. Зазвичай на 20% всіх 

запасів, які закуповуються, припадає 80% всіх витрат. Виходячи з цього, для 

кожної з трьох груп запасів закладається різний ступінь деталізації під час 

планування та контролю. Це дозволить більш цілеспрямовано використовувати 

час та зусилля працівників відділу матеріально-технічного постачання. 

Слід також зазначити, що для спрощення аналізу на підприємстві ми 

рекомендуємо використовувати нові обчислювальні машини, за допомогою 

яких визначення оптимального розміру поставок не лише скоротиться у часі, а 

й буде точнішим,скоротить помилки, які вірогідні при ручному обчисленні. 

Витрати, які підприємство понесе при автоматизації робочих місць, 

повинні дуже швидко окупитися [2]. 

Створення в автоматизованій системі управління підприємством окремої 

підсистеми  визначення оптимального розміру поставок є найбільш 

прогресивною формою організації аналітичної роботи. Завдання такої 

підсистеми - одержувати своєчасно всю необхідну інформацію,  оперативно 

опрацьовувати її в потрібних для кожної функціональних підсистем розрізах і 

бути сполучною ланкою, яка узгоджує роботу окремих підсистем для 

досягнення спільної мети. Ця підсистема має включати всі аналітичні завдання, 

потрібні для інших функціональних підсистем. 

Завдяки використання такої підсистеми значно підвищується 

аналітичність інформації вихідні дані розробляються у вигляді таблиць, 
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графіків, діаграм, тобто в наочних формах, які полегшують використання їх в 

процесі виконання необхідних завдань. 
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СПІЛЬНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄС ЯК ПРИКЛАД 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Розвиток процесів інтеграції та кооперації в агропромисловому комплексі 

об'єктивно зумовлено необхідністю забезпечення технологічної, організаційно-

правової, економічної єдності та безперервності взаємопов'язаних етапів 

виробництва, заготівлі, зберігання, транспортування і переробки 

сільськогосподарської продукції.  

Агропромислова інтеграція - посилення взаємозв'язків і органічна 

сполука сільського господарства і суміжних галузей, які обслуговують сільське 

господарство, поставляють йому ресурси і доводять його продукцію до 

споживача [1]. 

Яскравим прикладом інтеграції сільського господарства на міжнародному 

рівні є Спільна сільськогосподарська політика ЄС (CAP - Common Agricultural 

Policy). В основі CAP лежать наступні принципи: 

 єдність внутрішнього ринку ЄС, що передбачає вільне переміщення 

сільгосптоварів без будь-яких обмежень, дія єдиних цін на ідентичні 

сільськогосподарські товари, систематизацію санітарно-гігієнічних і 

ветеринарних норм, дотримання принципу вільної конкуренції; 

 пріоритет товарів виробництва ЄС, що закріплюється в митній 

політиці; 

 фінансова солідарність держав-членів передбачає, що витрати, 

пов'язані з реалізацією ЄАП, оплачуються всіма членами ЄС [2].  

Як наголошується в нещодавній доповіді ОЕСР - аграрна політика ЄС на 

період 2014 - 2020 рр. не передбачає істотної зміни загального курсу на 

всебічну підтримку сільського господарства і розмірів такої підтримки [3]. 

Але досить важливим в аграрній політиці є розширення Європейського 

союзу 12 новими країнами-членами. Рівень сільськогосподарської підтримки в 

нових членах ЄС значно нижче, ніж в інших державах-членах ЄС, і питання 



127 

 

справедливості розподілу підтримки між новими і старими членами союзу, 

безсумнівно, має бути розглянута в найближчому майбутньому [4]. 

Зростання міжкраїнових суперечностей САР пов’язане з надмірною 

централізацією цієї політики. Незважаючи на те, що субсидіарність є одним з 

основних принципів ЄС майже всі заходи, що скеровані на розвиток аграрного 

сектору ухвалюються як і раніше на наднаціональному рівні, а держави-члени 

повинні забезпечити відповідність національних інструментів з нормативними 

документами ЄС щодо надання підтримки на місцевому рівні [5].  

Значна бюрократизація всіх процедур, пов’язаних з наданням підтримки 

викликає невдоволення фермерів, а процес їх спрощення поки що залишаються 

доволі повільним. Важливим є також постійні вимоги країн нетто-донорів щодо 

зменшення витрат на САР і спрямування їх на інші політики ЄС. Ключовою 

проблемою є той факт, що країни ядра ЄС та нові країни-члени мають різні 

пріоритети щодо цієї політики.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Обсяг туристичних послуг, наданих суб’єктами туристичної діяльності, 

завдяки своїм особливостям, які полягають у їх маловитратному формуванні, 

зростає з кожним роком, як і зацікавленість в них на території України. Таке 

явище зумовлює необхідність вивчення особливостей організації обліку 

діяльності підприємств туристичної сфери. 

Значна частина турагентів є малими підприємцями, якими не 

виконуються вимоги до організації обліку, а у зв’язку з відміною ліцензування 

таких суб’єктів втрачається важлива функція контролю з боку держави та 

зростає ймовірність потрапити на турагента – шахрая.  

На відміну від турагентів туроператори організовують свій обліковий 

процес теж по-різному і значною мірою це залежить від їхнього призначення: 

якщо вони тільки організовують тур, то мають відповідно невелику кількість 

об’єктів обліку, на відміну від тих, що надають всі послуги і мають багато 

особливостей в обліковому процесі [2]. 

Основною первинною ланкою туристичної діяльності є підприємство. До 

туристичних підприємств відносяться: туристичні фірми, туристичні  

комплекси, установи по організації міжнародного туризму, санаторії, будинки 

відпочинку, турбази , пансіонати та інші. Суб’єктами туристичної діяльності є: 

туристичні оператори, туристичні агенти та інші суб’єкти підприємницької 

діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення, харчування, 

екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг [4]. Бухгалтерія 

суб’єкта туристичної діяльності виконує по суті функції трьох підрозділів, а 

саме фінансового, економічного та бухгалтерського, та здійснює такі основні 

операції:  

1) ведення касових операцій; 

2) заповнення звітних документів; 

3) ведення обліку доходів та витрат; 

4) ведення обліку оплати праці та заробітної плати; 

5) обчислення податків та інших платежів; 

6) розрахунки з туристами та постачальниками туристичних послуг, 

туроператорами (агентами), страховими компаніями тощо [1]. 

Одним із важливіших завдань є визначення облікової політики суб’єкта 

туристичної діяльності – про що так часто забувають турагенти. 

Облікова політика – це організація діяльності підприємства, яка 

застосовується із самого початку здійснення його господарських операцій. Від 

складових елементів облікової політики підприємства туристичної діяльності 

залежить достовірне відображення господарських операцій, а, відповідно, й 
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інформація у фінансовій звітності [3]. Положення (розпорядження, наказ) про 

облікову політику розробляється на тривалий термін (мінімум на рік), тож 

ставитися до його розробки потрібно уважно. 

Важливим аспектом облікової політики є вибір виду договору: договору 

на туристичне обслуговування чи договору купівлі-продажу. Від обраного 

договору залежить правильність відображення в обліку операцій з надання 

туристичний послуг, а саме: дати відображення доходу від реалізації 

турпродукту, ПДВ, податкової пільги та форми первинних документів. 

В цілому туристична діяльність здійснюється на підставі різних видів 

договорів: на туристичне обслуговування, купівлі-продажу, поставки (надання 

послуг), агентських договорів, комісії, доручення, договорів страхування [2]. 

Узагальнюючи проведене дослідження, необхідно наголосити, що 

особливості туристичної діяльності мають відображатись в наказі про облікову 

політику, яка має відповідати інформаційним потребам як керівництва, так і 

зовнішніх користувачів. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ СПОЖИВАЧIВ НА РИНКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ 

 

Швидкі темпи глобалізації світової економіки, високий ступінь схожості 

товарів різних виробників та індивідуалізація запитів споживачів знижують 

ефективність цінових методів ведення конкуренції й застосування традиційних 

засобів маркетингу. У цьому зв’язку виникає необхідність використання 

інноваційних підходів у маркетингу й, зокрема маркетингу відносин, 

заснованого на розвитку й підтримці довгострокових зв’язків зі споживачами, 

формуванні їхньої лояльності. 

Головною конкурентною перевагою є зростання обсягу продажів і 

одержання надприбутку за рахунок завоювання переваг різних груп споживачів 
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на основі переваги в технології і якості, забезпечення широкого вибору. Крім 

того, компанія, послідовно реалізує стратегію диференціації продукції, 

забезпечує підвищення вхідних бар'єрів в галузь за рахунок сформованих 

переваг у споживачів. Лояльність специфічних груп споживачів створює 

гарантії отримання прибутку. На сьогоднішній час, сучасні економічні умови 

обʼєктивно змінюють стосунки між виробником і споживачем. Ці зміни 

зумовлені необхідністю, і могли б бути більш ефективними і швидкими, якщо б 

базувалися на досвіді і знаннях. Однак ні того, ні іншого наша ринкова 

практика ще не має. Вплив споживачів на ринок дуже важливий в будь-якій 

країні. Тому ця тема надважлива для вивчення. 

Лояльність споживачів до визначених продуктів зовсім по-різному 

впливає на перспективи успіху українських товарів на ринках. Тому на 

внутрішньому ринку споживачі  вже сформулювали своє відношення до 

вітчизняної продукції. Завданням підприємств є збереження та посилення 

лояльність, якщо вона позитивна, або змінити погляд споживачів і сформувати 

лояльність у випадку негативного ставлення до української продукції. 

Сучасний покупець виявляє лояльність до виробників цієї продукції — його 

купівельна спроможність знижується, що змушує споживача добре обміркувати 

витрати, перш ніж зробити покупку. Діяльність вітчизняних компаній повинна 

бути спрямована на утримання лояльності до своїх брендів, підвищення 

вагомості раціональних складових, що підкреслюють унікальні властивості 

українських продуктів. 

Інше не менш важливе питання, на яке повинен відповісти сучасний 

маркетолог: як впливає лояльність постійних споживачів серед усієї кількості 

клієнтів компанії на прибуток організації. Постійні клієнти це в основному ті, 

хто роблять повторні покупки однієї і тієї ж марки. Багато фахівців 

розглядають цей фактор як ключовий в розвитку компанії. Взагалі, чим довше 

споживач спілкується з компанією, тим більше він для неї цінний у 

фінансовому сенсі. Таких споживачів можна образно називати 

довгостроковими споживачами. Вони купують більше, менше вимагають до 

себе уваги в плані сервісу і часу обслуговуючого персоналу, менш чутливі до 

зміни цін і сприяють залученню нових споживачів. Що найцікавіше в них, так 

це відсутність так званих стартових витрат на завоювання їхньої лояльності.  

Основними заходами зі створення програми лояльності на ринку 

українських товарів повинні стати:  

- залучення споживача в діалог, який дозволить постійно отримувати від 

нього інформацію;  

- якісне оброблення інформації (база даних);  

- створення і повідомлення про пропозицію, максимально орієнтовану на 

потреби конкретного споживача;  

- з’ясування реакції споживача на звітну пропозицію і корегування 

інформації в базі даних.  

Загострення конкуренції, збільшення комунікаційних витрат, виникнення 

ефекту дефіциту споживачів і зростання їх очікувань обумовлюють розвиток 
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концепції маркетингу взаємин із споживачами, яка приходить на зміну 

класичному маркетингу. Якщо кілька років тому маркетингові стратегії були 

орієнтовані на залучення нових споживачів, то останнім часом акцент 

зміщується на утримання існуючих, формування їх лояльності та вірності 

підприємству. Причиною таких змін є усвідомлення того, що довгострокові 

відносини з клієнтами є економічно вигідними, тому що гарантують регулярні 

закупівлі, вимагають більш низьких витрат маркетингу на одного споживача і 

завдяки рекомендаціям клієнтів сприяють збільшенню їх числа. Таким чином 

ієрархія цілей компанії може виглядати наступним чином (Таблиця 1) [1] 

 

Таблиця 1 

Перелік цілей для програми лояльності 
Основні цілі програми лояльності Додаткові цілі програми лояльності 

1. Побудувати  взаємини з клієнтами, 

надовго завоювавши їх лояльність шляхом 

довічного задоволення їх потреб 

1. Підвищення іміджу бренду і компанії в 

цілому 

2. Залучення  нових  клієнтів,  завдяки 

пропозиції споживачам дійсно привабливих 

привілеїв або за допомогою рекомендації вже 

існуючих клієнтів 

 2. Підвищення частоти відвідування точок 

роздрібної продажу 

3. Створити можливість для спілкування 

компанії з клієнтами, як опосередковано так і 

особисто 

3. Збільшення частоти використання 

товарів і здійснення покупок 

 4. Рішення проблем компанії 

включає дані про самих клієнтів і їх 

поведінку (переваги і частота покупок) 

4. Створення бази даних клієнтів 

 

5. Надати іншим підрозділам компанії 

інформацію для  дослідження і розробки 

продукції. 

5. Підтримка зв’язків з громадськістю,  

підтримка дилерської мережі та ін. 

Споживча лояльність – це прихильне ставлення споживачів до діяльності 

підприємств, їх продуктів і послуг, що продаються, виробляються або 

надаються підприємствами. Саме наявність сприятливого відношення до    

компаній або їх продуктiв і є фундаментом стабільного обсягу їх продажу. 

Лояльними споживачами можна назвати тих споживачів, які впродовж довгого 

часу залишаються «вірними» компанії і роблять повторні покупки. 
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

НА ЕВОЛЮЦІЮ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Податкова система є одним з найважливіших структурних елементів 

ринкової економіки. На її становлення і розвиток впливають як об'єктивні 

чинники (економічний розвиток, соціальні явища, природні катаклізми), так і 

суб'єктивні (політичні явища). Саме тому дослідження розвитку системи 

оподаткування має відбуватися в контексті історичного впливу на цей процес. 

Вивченням еволюції податків займалася Е. Селігмен, Й. М. Кулішер, 

А. Сміт, Д. Рікардо, Ф. Кене, А. Маршал, Дж. Кейнс, П.П. Гензель, а серед 

вітчизняних вчених – С.В. Степаненко, С.Н. Антонюк, С.М. Соловйов та ін. 

Податкова система є сукупністю податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів і внесків до бюджету й державних цільових фондів, які діють у 

встановленому законом порядку, а також податкові інститути, які визначають 

загальний порядок проведення операцій з оподаткування. 

Відомо, що збір податків був розповсюджений ще в давнину. 

Англійський економіст С. Паркінсон казав: «Оподаткування старе, як світ, і 

його початкова форма виникла, коли який-небудь вождь перекривав річку або 

гірський перевал і стягував плату за прохід з купців та туристів» [1]. Саме 

виникнення держави спричинило появу платежів та внесків до державної 

скарбниці для фінансового забезпечення виконання державою її функцій. 

Загалом, виділяють три основні етапи в історії оподаткування. 

Перший етап включає в себе господарські системи давнини та середніх 

віків. У Стародавньому Єгипті основним податком була плата за користування 

землею, що належала фараонові. У Стародавній Греції основним був податок на 

прибуток, ставка якого становила від 10 до 20%. У разі великого будівництва 

або війни запроваджувалися додаткові податки. 

У східних державах фінансові погляди були засновані на релігійних 

ученнях. В іудеїв усе вважалося божим, а те, що він не бере – віддає як знак 

божої милостині. 

У Римській імперії на завойованих територіях запроваджувалися місцеві 

податки, розміри яких залежали від сили опору римським легіонерам. Римські 

громадяни, які жили поза Римом, сплачували державні і місцеві податки, хоча у 

мирний час вони звільнялися від державних податків. Але важливою 

проблемою була складність контролю за всіма платниками податків. 
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У Візантійській імперії розрізняли тільки прямих податків 21 різновид, 

серед яких поземельний та подушний, на оснащення армії і купівлю коней, на 

рекрутів, мито на продаж товарів (зазвичай його ставка складала 10–12,5 %), на 

видачу державних актів та ін. До непрямих податків відносили різні штрафи, 

податки, які сплачували сенатори та чиновники в разі посадового підвищення. 

Такий податковий тягар спричиняв ослаблення держави. 

Другий етап охоплює 16–18 ст. і характеризується становленням 

феодальних держав. У цей період податки стягувалися переважно з бідних 

верств населення і за все, що можна: спадщину, землю, майно, прибутки, 

товари, бороди, а також з холостяків і покійників. Данину, оброки та десятину 

духовенство збирало на свою користь. Тоді податки не були головним доходом 

держави. Та вже за часів абсолютизму збір податків набуває більшого значення 

для країни. Починаючи з цього періоду, податки вводилися лише з дозволу 

центрального керівництва держави. 

Третій етап розпочинається наприкінці 18 ст. В умовах капіталістичної 

Європи формується раціональна податкова система як прямих, так і непрямих 

податків. Одним з найголовніших непрямих податків був акциз, який 

стягувався з усіх товарів, що ввозили та вивозили з міста.  

Саме в цей час набувають поширення ідеї про законність, рівномірність, 

визначеність, зручність і дешевизну справлення податків [2]. Але Д. Рікардо у 

роботах «Засади політичної економії та оподаткування» і «Трактат про податки 

і збори» категорично стверджував, що всі податки – зло, і вони мають лише 

негативну дію на всі сторони суспільного життя, оскільки зростання податків 

неминуче призведе до падіння обсягів виробництва. 

Починаючи з 20 ст., новим ідеалом оподаткування стало прагнення до 

перерозподілу доходів. У 30-і рр. 20 ст. втручання держави в економіку науково 

обґрунтував Дж. Кейнс. Він ввів поняття податкового мультиплікатора, 

відповідно до якого зниження ефективного попиту можливо компенсувати 

підвищенням податків та збільшенням на цю величину державних витрат. 

Але у 60–70-і рр. 20 ст. економісти П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт та інші 

не погоджувались стосовно існуючих методів державного регулювання через 

оподаткування. Вони вважали їх неефективними [3], проте саме у 20 ст. 

виникла ідея соціальності та всезагальності оподаткування. 

Отже, вивчаючи шляхи становлення податкової системи, можна 

визначити основні чинники, що впливають на її структуру: 

 рівень економічного розвитку (рівень розвитку продуктивних сил); 

 суспільно-економічний устрій суспільства (поєднання ринку і 

держави); 

 панівна економічна державна політика в суспільстві (нейтральність 

податкової системи або активне втручання в економіку країни); 

 державний устрій країни (федеративний чи унітарний). 
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ПЛАНОВИЙ МЕТОД КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

 

В основі цього способу лежать прогресивні норми витрат ресурсів з 

урахуванням передового досвіду технології і організації формування 

турпродукту, а також резервів, що є на підприємстві. Для планових норм 

можливо використовувати стандарти, які поділяються на прогнозні та ідеальні. 

Ідеальні стандарти показують, якими повинні бути затрати в оптимальних 

умовах (тобто при відсутності збитків). Прогнозні стандарти враховують 

реальні умови функціонування підприємства. Переваги планового методу 

калькулювання собівартості турпродукту в тому, що має більш глибоке 

обґрунтування величин у порівнянні з нормативним методом, підвищується 

ефективність контролю.  

Збільшення обсягу реалізації туристичних послуг викликає зниження їх 

собівартості, зниження обсягу реалізації турпродукту призводить до росту 

собівартості. Тому на сучасному етапі ринкової економіки більш доцільною є 

система калькулювання собівартості за величиною покриття. В різних державах 

цей спосіб зветься по-різному: в Росії — директ-костінг, собівартість за 

величиною покриття, динамічний метод обліку затрат, облік обмеженої 

(скороченої) собівартості; в США — директ-костінг; у Великобританії — облік 

маржинальних затрат; в Німеччині — облік часткових, обмежених затрат; у 

Франції — маржинальний облік. 

В основі даного способу калькулювання собівартості турпродукту лежить 

групування затрат в залежності від обсягу реалізації турпродукту. При цьому 

способі затрати поділяються на перемінні (виробничі) і постійні (періодичні). 

До постійних затрат включаються витрати, пов'язані з використанням основних 

засобів (основного капіталу). Вони поділяються на адміністративні витрати і 

витрати на збут. До них відноситься частина загальних витрат на управління, 

обслуговування виробництва, збут послуг, що залежать не від обсягу 

формування і реалізації турпродукту, а від організації виробничо-комерційної 

діяльності, ділової політики адміністрації, структури фірми та ін. факторів. 
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В основі цього методу лежать середні перемінні затрати і середня 

величина покриття. 

Приклад: 

Ціна турпродукту — 1000 грн. в т.ч.: 

Середні перемінні затрати по формуванню турпродукту — 600 грн. 

Маржинальний доход (брутто-прибуток) (п.1—п.1.1) — 400грн. 

Переваги системи калькулювання «директ-костінг»: дозволяє одержувати 

інформацію про затрати, неперекручених внаслідок розподілу непрямих затрат; 

дає інформацію про можливість використання в конкурентній боротьбі 

демпінгу — продажу турпродукту по свідомо заниженим цінам, що пов'язано з 

установленням нижньої межі ціни; забезпечує можливість швидко реагувати на 

умови ринку, що змінюються; дозволяє об'єднати бухгалтерський (фінансовий) 

і виробничий (управлінський) облік (Тому недарма, «директ-костінг» 

називають також «управління собівартістю»); дозволяє виявити турпродукти з 

більшою рентабельністю; знижує трудомісткість розподілу накладних витрат 

між різними видами туристичних послуг, спрощуючи нормування, планування і 

облік затрат; з'являється можливість регулярного контролю даних по схемі 

«затрати-обсяг-прибуток». 
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МЕТОДИ НІВЕЛЮВАННЯ ДЕФІЦИТУ  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ НАВИКІВ В КОЛЕКТИВІ 

 

У час стрімкого наукового прогресу важливо зберегти людяність, добре 

ставлення один до одного, а не стати простим виконавцем робочих функцій. 

Отже, перед керівництвом тієї чи іншої організації постає завдання створення 

позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-

психологічний клімат це не тільки проблема сучасних соціально-психологічних 

трансформацій суспільства і науково-технічного прогресу, але й водночас і 
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проблема рішення майбутніх перспективних задач, пов’язаних з моделюванням 

нових, більш досконалих, ніж раніше людських відношень. 

Для того, щоб створити такі умови для процвітання того або іншого 

підприємства, фірми, установи, необхідно, щоб люди, службовці в цій установі 

відчували себе "командою". Однією з ознак команди є згуртованість, 

взаємовиручка, підтримка і одночасно великі вимоги до себе і інших. Одним з 

найважливіших показників, що колектив це "команда" є хороший соціально-

психологічний клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену 

надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей [1].  Таким чином, 

наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з 

показників його зрілості, результат великої і клопіткої праці керівництва. 

Слід наголосити, що відсутність сприятливого соціально-психологічного 

клімату у команді має деструктивний характер з ряду причин: 

- керівництво втрачає дорогоцінний час на вирішення дрібних і 

великих конфліктів і налагодження відносин; 

- при відсутності керівництва на місці вся робота зупиняється і ніхто 

не несе за це відповідальності; 

- постійні конфлікти формують дух суперництва і стійкі негативні 

відносини між членами взаємодіючих команд; 

- ситуація постійної конфронтації паралізує весь колектив 

організації, і колектив однодумців розділяється на ворогуючі табори. [2] 

Нормальна атмосфера в компанії завжди позитивно впливає не тільки на 

психологію кожного працівника, але й інші показники компанії.  

Якщо клімат позитивний, то виділяються наступні ознаки: 

- довіра між колегами і до керівництва; 

- почуття стабільності, захищеності; 

- загальна готовність справлятися з труднощами; 

- приємна взаємодія між працівниками; 

- налаштованість на компроміс; 

- бажання розвиватися. [3] 

При протилежному положенні речей виникають негативні наслідки, які 

навіть можуть бути незворотними. 

На сьогоднішній час є чимало підходів і принципів щодо зменшення 

соціальної напруги в організації. Ці цілі передбачають такі дії: 

- при утворенні колективу фірмі важливо врахувати психологічну 

сумісність людей. Залежно від цілей потрібне поєднання різних типів 

темпераменту і характеру; 

- встановити прийнятні обмеження кількості працівників, що 

підпорядковуються одному начальнику; [1] 

- стежити за відсутністю зайвих вільних робочих місць і працівників. 

Надмірне, і недостатнє число працівників стає причиною нестійкості 

колективу;  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


137 

 

- спиратися в роботі важливо на найбільш активних та авторитетних 

представників колективу, тобто неофіційних лідерів, що користуються довірою 

інших співробітників; 

- контроль процесів організації змістовних складових клімату 

(цінностей, норм, правил, очікувань, загального настрою і думки); 

- попереджати і знаходити вихід з конфліктів між особистостями. 

Якість соціально-психологічного клімату в колективі визначає ставлення 

керівника до суспільства в цілому, до своєї організації і до кожної людини 

окремо. Якщо в його розумінні людина представляється як ресурс, сировинна і 

виробнича база, то такий підхід не дасть належного результату. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат є умовою підвищення 

продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом. 

Хороший соціально-психологічний клімат є підсумком систематичної 

виховної роботи з членами колективу, здійснення спеціальних заходів, 

направлених на організацію відносин між керівниками і підлеглими. 

Формування і вдосконалення соціально-психологічного клімату – це постійна 

практична задача керівників будь-якого рангу. Створення сприятливого клімату 

є справою не тільки відповідальною, але і творчою, яка вимагає знань його 

природи і засобів регулювання, уміння передбачати вірогідні ситуації у 

взаємостосунках членів колективу. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес структурного 

вдосконалення національної економіки, який досягається переважно за рахунок 

практичного використання нових знань для зростання обсягів суспільного 

виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення національної 

конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу в суспільстві. 
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Лише ринок не може в достатній мірі впливати на інноваційний розвиток. Тут 

необхідна висока активність держави – система цілеспрямованих 

випереджаючих заходів.    

У нинішніх умовах інноваційно-інвестиційна політика держави повинна 

бути спрямована на поступове формування дієздатного інноваційно-

інвестиційного комплексу, розширення його меж на більше число галузей 

господарства України. Складність реалізації цієї політики полягає в тому, що 

швидких та узгоджених змін потребують усі механізми державного управління 

інноваційно-інвестиційним комплексом. Більш конкретики та реальними до 

застосування у найкоротший час виступають: 

- проведення відкритої макроекономічної політики, націленої на 

стабільне та потужне економічне зростання, підвищення рівня зайнятості та 

рівня розвитку людського капіталу, цінової стабільності та стабільності 

зовнішньоекономічних рахунків; 

- проведення середньострокової фіскальної політики, більш ефективної та 

соціально пристосованої, більш  м'якої до внутрішнього інвестора; 

- поглиблення кроків до торговельної відкритості економіки задля того 

щоб внутрішні підприємці могли рівноправно брати участь у світовому 

торговому просторі – ознака конкурентоспроможності та надійності для 

інвесторів; 

- посилення внутрішньої фінансової системи задля  вироблення 

фінансових ресурсів рівних для конкуренції та співпраці з іноземним капіталом; 

- постійна боротьба з корумпованістю тих урядових кіл, від яких 

безпосередньо залежить інвестиційне оперування та його умови в Україні; 

- забезпечення державними органами моніторингу світового 

інвестиційного простору й інвестиційного клімату України та 

взаємоузгодження національних і інвестиційних інтересів; 

- стабільність урядової системи влади та пріоритетів політичної еліти, що 

забезпечить впевненість потенційних інвесторів у гарантіях захисту їх 

інвестиційних прав та стабільної діяльності на теренах України.   

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що з метою забезпечення 

відповідності критеріям розвитку світової господарської системи, враховуючи 

об'єктивно обмежену інноваційно-інвестиційну активність господарюючих 

суб'єктів, держава має створити умови для формування інноваційно-

інвестиційного комплексу, а також застосувати систему організаційно-

інформаційних заходів та фінансової підтримки, а саме розробку нормативно-

правової бази інноваційно-інвестиційної діяльності, в рамках якої затвердити 

стратегічну програму розвитку. 
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СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

 

Про застосування соціальних медіа у маркетингу з кожним місяцем 

говорять все більше. За даними опитувань, лише 14% людей довіряють рекламі, 

при цьому 78% довіряють відгукам в соціальних мережах і блогах [1]. 

До соціальних медіа відносять соціальні мережі, блоги, фото- і 

відеоблоги, а також мікроблоги. Соціальні медіа відрізняються можливістю 

двосторонньої комунікації. Це означає, що компанія може відповідати на 

публікації користувачів, а користувачі можуть відповідати на публікації 

компанії. Це дозволяє, по-перше, ефективно працювати з негативом, 

елімінувати його, а по-друге, ефективно працювати з позитивом, посилювати 

свої позиції, репутацію, збільшувати обсяг продажів і вирішувати інші задачі. 

Всі маркетингові канали мають свої сильні і слабкі сторони, що 

поширюється і на соціальні мережі. (Таблиця 1) 

Таблиця 1 

Сильні та слабкі сторони соціальних мереж 
Сильні сторони Слабкі сторони 

- Близько 80% споживачів переглядають тижневі online-

огляди перед здійсненням покупки; 

- 74% молодих людей у віці від 16 до 24 років вже не 

уявляють життя без мобільних телефонів, відчуваючи 

необхідність мати їх при собі постійно; 

- 90% всіх світових даних (текстовий і візуальний контент) 

було створено в соціальних мережах за останні два роки; 

- 25% телеглядачів США стверджують, що дізнаються 

більше інформації про улюблені ТБ-програми завдяки їхній 

взаємодії з соціальними мережами. 

- Близько 50% CEO не 

впевнені в цінності 

соціальних мереж для 

бізнесу; 

- На соціальні медіа 

припадає всього 1,14% від 

загального eCommerce-

трафіку; 

85% компаній не 

розглядають соціальну 

активність як вагомий 

компонент результативного 

бізнесу; 

Для того, щоб розпочати маркетологу роботу у соціальних медіа 

необхідно мати специфічні навички : 

- уміння розбиратися в платної реклами соціальних мереж; 

- навички продажів; 

- експертиза специфічних маркетингових каналів; 

- здатність об'єктивно думати; 

- здатність виконувати і аналізувати «краплинні» маркетингові 

кампанії. Останнім часом просунуті маркетологи використовують термін 

"крапельний" маркетинг (drip marketing). Такий маркетинг є одним з ключових 
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навичок рушійного покоління. Це індивідуальний процес взаємодії вашої 

компанії з потенційним покупцем [3]; 

- поєднання творчості і аналітичних здібностей; 

- приємна особистість; 

- розуміння WordPress. В даний час, WordPress працює з такою 

великою кількістю платформ, що це є життєво важливим технічним 

інструментом і необхідним для додавання на панель інструментів. Він також 

допомагає постійно виховувати себе на нових плагінах і функціональності [2]; 

- розуміння стислості. Не має значення, наскільки якісний ваш 

продукт, якщо ви не можете повідомити про його цінності потенційним 

клієнтам в реченні на 140 символів; 

- вміння аналізувати показники, що піддаються кількісній оцінці; 

- навички аудіювання; 

- базові навички проектування. 

Отже, для ефективного SMM-маркетингу потрібно використовувати 

соціальні мережі для моніторингу і реагування на сигнали про готовність до 

купівлі з боку аудиторії, інтегрувати соціальні мережі з лендингом або сайтом, 

електронною поштою, прес-релізами та іншими маркетинговими платформами 

для забезпечення багатоканального контент-присутності, а також інтегрувати 

соціальні медіа з CRM-системою для відстеження ступеня залучення аудиторії і 

аналізу перспектив. 
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СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ 

 

Для забезпечення обліку затрат виробництва туристичних послуг по 

елементам і статтям калькуляції усі затрати групують за видами турів на 

рахунку 23 «Виробництво», до якого може відкриватися субрахунок другого 

порядку, наприклад, субрахунок 1 «Виробництво туристичних послуг». Таким 

чином для обліку туристичних послуг може застосовуватися субрахунок 231 
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«Виробництво туристичних послуг». Субрахунки можуть бути і третього 

порядку. Вони можуть відкриватися по направленням туристичної діяльності, 

що здійснюється турфірмою (виїзний туризм, в'їзний туризм і т.п.) або за 

видами туризму (водний, кінний, гірський і т.п.), за видами допоміжних 

підрозділів турфірми (ремонтно-будівельна служба, служба безпеки, 

протипожежна служба, ліфтове господарство, та ін.). 

Наприклад, для обліку затрат в'їзного туризму може застосовуватися 

рахунок 23 і субрахунки 231.1 «Виробництво турпродукту при здійсненні 

в'їзного туризму». 

Рахунок 23 «Виробництво» за призначенням калькуляційний, за 

економічним змістом характеризує стан господарських процесів, по 

відношенню до балансу — активний. Як правило, цей рахунок в туризмі 

закривається в кінці звітного періоду (щомісячно або в кінці року). Однак, якщо 

туристичний продукт не було реалізовано в даному звітному періоді, то сума 

затрат, що припадає на його виробництво, відноситься до незавершеного 

виробництва і відображається як дебетове сальдо субрахунку 231, яке 

вказується в другому розділі активу балансу. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Проблема тіньової економіки в Україні – одна з головних перешкод 

розвитку конкурентоспроможності держави, підвищення рівня життя і 

соціальних стандартів та інтеграції в європейське співробітництво. В країні 

залишається гострою проблема корумпованості, фіктивних грошових операцій, 

нелегального виробництва і збуту продукції, що веде до зменшення надходжень 

до бюджетів всіх рівнів. 

З тіньовою економікою стикається більшість країн світу. Дослідження у 

даному напрямку ускладнюється тим, що немає повних, достовірних даних про 

стан та рівень тінізації економіки. За різними джерелами обсяги тіньової 

економіки України фіксується на рівні 20-50% ВВП [2]. 
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Упродовж 2016 року тенденція до скорочення рівня тіньової економіки, 

започаткована у другій половині 2015 року, збереглась. 

Детінізація стала результатом: 

- здійснення вагомих та першочергових кроків з легалізації доходів 

(зниження ЄСВ до 22%); 

- зміцнення макроекономічної стабільності; 

- поліпшення бізнес-клімату внаслідок продовження політики 

дерегуляції, підвищення ефективності управління державним сектором 

економіки та його оптимізації; 

- формування та поступового відновлення нових міжгалузевих зв’язків в 

економіці [3]. 

Незважаючи на це, процеси детінізації стримувались низкою перешкод, 

які досить негативно позначилися на показниках економічного розвитку країни 

в цілому. Це, зокрема: 

- збереження значних інвестиційних ризиків (в умовах загострення 

політичної кризи та затримки з отриманням чергового траншу МВФ); 

- несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура; 

- подорожчання ресурсів сільськогосподарського призначення та зміна 

умов спеціального режиму оподаткування ПДВ; 

- збереження «можливостей» існування контрабандних операцій, що 

стали наслідками утворення територій, непідконтрольних владі у ході 

збройного конфлікту на території країни. 

- чергове загострення міжнародних відносин із країною-основним 

торгівельним партером внаслідок впровадження РФ нових товарних та 

транзитних обмежень. 

Підсумовуючи, можна сказати, що процес детінізації економіки України 

набуде належної результативності лише тоді, коли держава створить стабільні 

сприятливі умови для нарощення суб’єктами господарювання економічної 

активності в легальній економіці завдяки поліпшенню підприємницького та 

інвестиційного клімату в країні та розбудові такого інституційного середовища, 

тіньова економічна діяльність для якого стала б неефективною. 
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ВИДИ, СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Отже розглянемо особливості витрат підприємства, як економічної 

категорії. Витрати підприємств — це сукупність усіх спожитих ресурсів на 

виробництво того чи іншого продукту. Вони характеризують вартість 

виробництва продукції для підприємства. Витрати підприємства складаються зі 

спожитих засобів виробництва та заробітної плати і набувають форми 

собівартості продукції. Різниця між вартістю продукції і собівартістю дорівнює 

розміру прибутку підприємства. Витрати підприємств виражають реальні 

виробничі відносини ринкової системи господарювання.  

Розглядається проблема підвищення рівня конкурентоспроможності 

промислових підприємств на основі мінімізації виробничих витрат.  Процес 

мінімізації завжди проходить в умовах неповної визначеності , що є 

характерним для промислових підприємств. 

У країнах з ринковою економікою розрізняють постійні та змінні витрати. 

Постійні витрати - це витрати на обслуговування і управління виробництвом, 

які підприємство несе незалежно від обсягів виробництва продукції (послуг), 

тобто їх розмір є незмінним, яка би кількість товару не вироблялася. Вони 

оплачуються і тоді, коли не виробляється ніякої продукції. До них належать 

витрати на опалення, освітлення, амортизаційні відрахування, утримання 

управлінського персоналу, охорони, виплата відсотків за позиками, орендна 

плата, страхові внески тощо.  

Враховуючи зарубіжний досвід, виокремимо три напрямки класифікації 

витрат: 

1) для оцінки запасів та визначення фінансового результату; 

2) для прийняття управлінських рішень; 

3) для контролю і регулювання. 

За відношенням до технологічного процесу витрати поділяють на основні 

й накладні. Основні витрати - це сукупність прямих витрат на виробництво 

продукції, а накладні витрати - це витрати, які пов'язані з управлінням та 

обслуговуванням виробництва. 

За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяють на постійні й 

змінні. Такий поділ дає змогу простежити за зміною витрат залежно від зміни 

рівня (обсягу) виробничої діяльності і широко використовується в зарубіжній 

практиці для обліку та аналізу витрат. 

 Отже узагальнення підходів з метою розробки інструментів, визначення 

завдань і функцій системи управління витратами (СУВ) та їх вирішення 

підштовхує до необхідності вирішення важливих завдань роботи, таких як: 
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- розробити систему розподілу завдань та функцій системи управління 

витратами та інструментів їх вирішення; 

- зробити аналіз функцій управління витратами; 

- розглянути різні підходи для визначення завдань СУВ промислових 

підприємств. 

Здійснено групування виробничих витрат за такою класифікаційною 

ознакою «залежно від виконуваних операцій з інформацією про витрати». З 

Нашим завданням є визначення нових характеристик витрат, що мають 

бути враховані в процесі управління, а також розділяти витрати за 

класифікаційними ознаками, тим самим підвищуючи ефективність управління 

ними.  

Необхідною передумовою ефективності управління витратами на 

підприємстві є інтеграція всіх його функцій, які здійснюються різними ланками 

підприємства. Отже, діяльність будь якого підприємства пов’язана з витратами. 

З розвитком конкуренції перспективи щодо функціонування та управління 

підприємством на ринку насамперед залежить від наявності інформаційного 

забезпечення, зорієнтованого на задоволення потреб управлінських структур та 

значною мірою від процесів управління витратами. 
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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПРОМІЖНОЇ 

ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринкових умовах господарювання гостро постає питання щодо 

оперативних  методів попередньої та проміжної оцінки фінансового стану 

підприємства, результатами яких є  оцінка фінансового благополуччя 
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підприємства, стану його майна, активів і пасивів балансу, швидкості обороту 

всього капіталу і його складових, прибутковості засобів, що використовуються. 

На сьогоднішній день розроблено безліч методик аналізу, які ґрунтуються 

на використанні абсолютних та відносних показників. Серед різноманітних 

методів оцінки фінансового стану вирізняють експрес-аналіз. Він проводиться  

за допомогою розгляду бухгалтерської звітності та є першим аналітичним 

напрямом оцінки фінансового стану суб’єктів господарської діяльності. 

Проблеми дослідження фінансового стану підприємства  за допомогою 

експрес-аналізу знаходять відображення у наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених і практиків. Експрес-аналіз як огляд показників фінансового 

стану промислового підприємства відображено у роботах Баканова М.І., 

Шеремета А.Д. Дослідженням різних підходів методології оцінки фінансового 

стану зустрічаються у працях С. Ф. Покропивного, О. М. Поддерьогина, Т. Г. 

Беня,  В.В. Іванієнко. На особливу увагу заслуговує поетапна методика експрес-

аналізу запропонована В.В. Ковальовим та ін. 

В умовах динамічних змін середовища та брак часу для проведення 

фундаментального фінансового аналізу все більшу роль відіграє експрес-аналіз 

фінансового стану підприємства на базі офіційної звітності [1]. 

Його метою є наглядна і проста оцінка фінансового благополуччя і 

динаміки розвитку господарюючого суб’єкта. У процесі аналізу можна 

запропонувати розрахунок різних показників і доповнити його методами, які 

базуються на досвіді і кваліфікації спеціаліста. 

Експрес - аналіз доцільно проводити у три етапи: підготовчий етап, етап 

огляду бухгалтерської звітності, аналіз звітності [3]. 

Всі процедури, які використовуються у трьох етапах дослідження 

В.В. Ковальов узагальнив таким чином:  

‒ перегляд звіту за формальними ознаками; 

‒ ознайомлення з висновком аудитора; 

‒ ознайомлення з обліковою політикою підприємства; 

‒ виявлення "хворих" статей у звітності та їх оцінка в динаміці; 

‒ ознайомлення з ключовими індикаторами; 

‒ читання пояснювальної записки (аналітичних розділів звіту); 

‒ загальна оцінка майнового і фінансового стану за даними балансу; 

‒ формулювання висновків за результатами аналізу [2,c. 276]. 

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства може оформлятися у 

вигляді сукупності показників, короткого текстового звіту, серії аналітичних 

таблиць і завершується висновком про доцільність або необхідність більш 

поглибленого і детального аналізу фінансового стану підприємства. 

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства за рахунок простоти і 

швидкості проведення є ефективним етапом проміжного контролю фінансового 

стану. Він дозволяє визначити головні тенденції фінансово-господарської 

діяльності, оцінити фінансове благополуччя підприємства та на їх основі 

розробити пріоритетні напрями подальшої поглибленої оцінки.  

 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ КОНТИНУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

 

При динамічному дослідженні механічних систем, зокрема літальних 

апаратів, можна використовувати динаміку стрижневих систем. 

Об’єктом дослідження, розглянутим у роботі, є стрижень змінної 

жорсткості з стискаючими осьовими зусиллями, та зосередженою масою, що 

пересувається вздовж стрижня і його поперечні коливання. Стрижень описано 

неоднорідним нелінійним диференційним рівнянням четвертого порядку: 

 , 

(

1) 

, (

2) 

де  – осьове згинальне напруження;  – згинальна жорсткість;  – 

сила обертання стрижня;  – поперечні коливання стрижня; ,  – 

початкові дефекти;  – поперечні коливання зосередженої маси;  – 

масова щільність;  – довжина стрижня;  – - , переміщення 

зосередженої маси по площині стрижня. 

Після розмірної обробки диференційного рівняння (1) і перевизначення 

змінних, воно набуває наступний вигляд: 

. (

3) 

http://lubbook.org/book_537_glava_25_2.Metodika_anal%D1%96zu_f%D1%96nansovo.html
http://lubbook.org/book_537_glava_25_2.Metodika_anal%D1%96zu_f%D1%96nansovo.html
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Остаточне перетворення рівняння (3) з виділенням малого параметру  

зводить рівняння до вигляду: 

, (

4) 

, 
(

4.1) 

, 

, 

(

4.2) 

. 
(

4.3) 

Застосувавши асимптотичний метод ВКБ (наближення Вентцеля – 

Крамерса – Бріллюена), метод збурень і метод варіації довільних сталих, 

знайдено аналітичне рішення диференційного рівняння (4). Порівняльний 

графік (рис. 1) побудовано на основі першого наближення з великою точністю 

рішення. 

 
Рис. 1 – Порівняльний графік прямого чисельного інтегрування, 

зображеного точками, з аналітичним рішенням диференційного рівняння (4), 

зображеного суцільною кривою, з початковими даними 
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Отримані результати можуть служити основою для ефективного 

використання асимптотичних методів і підходів до рішення різноманітних 

складних задач механіки суцільного середовища. Запропонований алгоритм 

побудови наближеного аналітично рішення допоміг виявити якісні ефекти 

поведінки пружних конструкцій у момент впливу на них навантажень з 

великою точністю відносно прямого чисельного інтегрування. 
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ОБЧИСЛЕННЯ ДЕЯКИХ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ЙМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ 

 

У роботі показано один із способів обчислення невласного інтеграла  




a
kx

dxxln
. 

Він є збіжним при 0, ka . Цей інтеграл можна обчислити за допомогою 

методу інтегрування частинами [3-5]. Покажемо інший метод знаходження 

такого інтеграла. 

Кажуть, що розподіл випадкової величини належить до 

експоненціального класу, якщо його функцію щільності можна представити у 

нормальному вигляді [2] 

 
 
 

 xu
n e

h

xg
aaaxp 


,...,,| 21 ,                                      (1) 

де   0xg ,  h  – нормуюча функція,  n ,...,1  – вектор параметрів, 

        xuxuxuxu n,...,, 21  – вектор достатніх статистик,  xu  – скалярний 

добуток вказаних векторів. У даній роботі показано, що математичне 

сподівання, яке задається рівністю [1] 
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 dxaaaxxpxM n,...,,| 21 ,                                       (2) 

від i -ої достатньої статистики  xui  пов’язане з логарифмом нормуючої 

функції  h  наступним співвідношенням: 
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Розглянемо розподіл Парета з функцією щільності 
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де вважається, що 0, ba . 

При фіксованому значенні параметра a  він (розподіл) належить до 

експоненціального класу, при цьому нормальний вид (1) функції щільності  
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Тоді вектор параметрів    11  b  (легко знайти, що 

1,1 11 b ), вектор достатніх статистик       xxuxu ln1  , а 

нормуюча функція  
   1
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 та її логарифм 
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Отже, порівнюючи праві частини двох останніх рівностей, отримаємо, що 
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в рівності (4) потрібно 1b  замінити на k , тоді будемо мати, що 
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Таким чином, для знаходження вказаного невласного інтеграла операція 

інтегрування була замінена операцією диференціювання, яка є більш простою. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Постановка проблеми 

Проблема спрощення засобів, за допомогою яких вивчається деяка 

інформація, завжди була однією з найактуальніших тем, а з розвитком 

комп’ютерної, цифрової техніки та Інтернету вона набула ще більшого 

значення. Створення різноманітних засобів для навчання набуває все більшого 

розвитку з підвищенням кількості користувачів інформаційних технологій та 

техніці. У цьому зв’язку електронні словники є дуже зручним підручним 

засобом з метою економії часу та оптимізації процесу розуміння іншомовної 

інформації. 

Іноземні мови – це невід’ємна частина сучасного світу. Активною 

популярністю користуються електроні словники, що дозволяють впоратися з 

іноземним словом, текстом або перевести на чужу мову необхідну інформацію. 
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Практична потреба у додатковому зручному ресурсу навчання обумовлює 

розгляд цієї теми у даній статті. 

Серед способів вивчення іноземної мови за допомогою цифрових 

пристроїв можна виділити дві великі категорії продуктів: словники з 

встановленою базою слів та самовчителі з запрограмованим курсом вивчення 

мови. Але що робити, коли запропонований курс самовчителя не підходить 

(наприклад людина займається з репетитором по іншому курсу), а повноцінний 

словник не може відбити обсяг отриманих слів під час навчання? Цей випадок і 

розглядається під словом «самостійне вивчення». 

Виклад основного матеріалу та аналіз 

Система для самостійного вивчення іноземної мови є унікальним 

продуктом, оскільки вона пропонує формувати власний словник. Це надає 

можливість самостійно додавати слова, які можна зустріти не тільки у курсі 

вивчення мови, а також у різних віршах, афоризмах або статтях. 

Мета: облік вивчених слів. 

Призначення: використання як додатковий ресурс у процесі вивчення 

мови.  

Можливості: 

1.  Додавання слів. 

Функція за допомогою якої можна додавати вивчене слово, не залежно 

від курсу проходження та його складності. Слово має варіант написання на 

мові-оригіналі, переклад, приклад використання та аудіо вимов. 

2.  Пошук слів. 

Пошук слова забезпечує перевірку на наявність слова у власному 

словнику. 

3.  Видалення слова. 

Видалення слова виконується якщо слово було помилково додане до 

словника 

4.  Перегляд статистики. 

Перегляд статистики надає детальну інформацію по обсягу слів у 

словнику та динаміку занесення слів у словник 

5.  Тренування. 

Додати слово у словник легко, найскладніше його пам’ятати, а у цьому 

неможливо обійтися без тренування. Дана функція дозволяє згенерувати у 

випадковому порядку деяку кількість слів, задану користувачем та виводити 

почергово кожне слово. Якщо слово вже добре вивчене, воно може отримати 

відповідний статус і не відображатися у тренувальному листі [1-3]. 

Висновки 

Ведення переліку вивчених слів є дуже важливою частиною. Особливо 

якщо ведеться перелік усіх доданих слів – це є додатковою мотивацією 

наповняти лексичний запас. 

Також завжди можна подивитися чи вивчалося слово раніше за 

допомогою пошуку. Авжеж, це неможливо робити у паперовому словнику, але 

електронна система легко надає таку можливість. Здавалось б що у цьому 
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такого оригінального, та як показало дослідження ринку додатків для вивчення 

іноземних мов, ця функція йде комплектом до якого-небудь самовчителю (до 

малої частини). І це тільки якщо говорити про англійську мову, бо вона 

найпоширеніша. 

Коли питання стосується менш затребуваних мов (наприклад, китайська, 

арабська, польська) – нічого. Вони не є вигідними для розробника тому що 

кількість користувачів значно менше, тобто й доходу від них менше. За 

допомогою запропонованої система можна не прив’язуватися до конкретної 

мови. 

Достатньо мати базу даних слів відповідної мови, а шаблон системи 

словника є єдиним. 

Таким чином, майбутня система може мати великий успіх, але серед 

більш вузького кола користувачів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗВ’ЯЗКУ ЛЕВІ 

 

Для багатьох складних конструкцій розрахунок напружено-

деформованого стану прямокутної пластини є актуальним й необхідним у 

зв’язку із можливістю розв’язання проблем підвищення надійності та якості 

досліджуваних конструкцій [1-5]. 

Метою роботи є розробка та алгоритмізація підходу до визначення 

напружено-деформованого стану прямокутної пластини. Особливістю 

застосовуваного підходу виступає аналітичний метод дослідження, що в свою 

чергу дозволяє представити функції прогинів серединної площини у вигляді 

тригонометричних рядів. 

У роботі розглядається розв’язування задачі про деформацію прямокутної 

пластини, при цьому досліджується напружено-деформований стан пластини 
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при різних варіантах навантаження, на основі здійсненого аналізу 

порівнюються отримані результати і досліджується зміна статичної деформації 

прямокутної пластини. При цьому всі отримані результати розрахунків 

представляються у таблично-графічному вигляді. 

Оскільки, розв’язок основного рівняння вигину [1, 6, 7] 
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для прямокутної пластини в замкнутій формі отримати не вдається, його в 

даній роботі запропоновано шукати у вигляді нескінченного ряду [6, 8, 9]. 

Розглянемо прямокутну пластину, два протилежні краї якої шарнірно 

оперті – DС і АВ, а два інші жорстко затиснені – DA і ВС (рис. 1), що 

знаходиться під дією поперечного навантаження інтенсивністю q(x,y), яка 

змінюється за будь-яким законом. Початок координат розташуємо в кутку 

пластини. Розмір пластини у напрямі осі x дорівнює a, а у напрямі осі y – b [1, 8, 

10-12]. 

Загальним розв’язком, придатним для прямокутної пластини, два 

протилежних краї якої шарнірно обперті, а два інших мають будь-яке 

закріплення (защемлення, шарнірне обпирання) або є вільними, виступає 

розв’язок М. Леві [6-8, 10, 12, 13]. 

 
Рис. 1 – Прямокутна пластинка, два протилежні краї якої 

шарнірно оперті – DС і АВ, а два інші жорстко затиснені – DA і ВС 

 

У пластини (рис. 1) шарнірно оперті краї DС і АС [14]. Граничні умови на 

цих краях є такими: 
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У ході дослідження було виявлено, що гранична задача для прямокутної 

пластини, розв’язок якої є важливим для практичного застосування в 

промисловості і будівництві, ефективно розв’язується за допомогою методу, 

суть якого полягає у застосуванні рядів. 

Також у роботі було досліджено швидкість збіжності рядів, за допомогою 

яких подаються розв’язки поставленої задачі, і зроблено порівняльну 

характеристику напружено-деформованого стану прямокутної пластини при 

різних варіантах навантаження. 

Для підтвердження і автоматизації розрахунків було складено дві 

програми мовою Pascal для різних варіантів навантаження на прямокутну 

пластину. Дані програми використовують зовнішні файли, які на виході 

видають наступні величини: прогин, згинальні моменти і перерізуючі сили 

прямокутної пластини. Результати розрахунків представлені у таблично-

графічному вигляді. 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Сьогодні, тема про сучасні системи зберігання цифрової інформації є 

актуальною, тому що інформаційні технології (ІТ) надали людям доступ до 

величезних масивів даних, сприяють розвитку багатьох сфер в економіці та 

науці. Інформаційний бум інтенсивно розвивається в усьому світі. Саме тому 

виникає потреба надійного зберігання та якісної обробки великих обсягів 

інформації і масивів даних для різних галузей діяльності. У зв’язку з цим все 

більше поширюються так звані хмарні технології (cloud technologies). 

Хмарні технології надають можливість зберігати свої файли на 

віддалених серверах, а також отримувати до них доступ з будь-якої точки світу, 

де є доступ в Інтернет. Користувач одержує зручне віртуальне середовище не 

тільки для зберігання, але й для обробки даних. На основі аналізу можливостей 

та перспектив хмарних технологій деякі експерти прогнозують, що до 

2020 року цей показник досягне $ 240 млрд. [4]. Хмарний ринок в Україні, не 

зважаючи на так звану «латентну фазу», за оцінками експертів найближчим 

часом «…демонструватиме експоненційне зростання» [1, с. 3]. 

Зручність «хмар» вже встигли по достоїнству оцінити користувачі 

великих поштових сервісів – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru. Не менш 

популярними є хмарні сховища, до яких відносять Google Диск, Dropbox, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Windows Live SkyDrive та ін. Сьогодні хмарні технології успішно 

використовують в бізнесі [1; 2], економіці та управлінні [3; 6], освіті [7]. 

Хмарні технології – це галузь обчислювальних технологій, в якій 

закладено принцип віддаленого доступу до обладнання і програм, що на ньому 

встановлені [1, с. 1]. Хмарні технології дають змогу користувачеві 

застосовувати сервіс віддаленого зберігання інформації, сервіс доступу до 

ресурсів мережі (Google Books, Google Scholar), додатки та програмне 

забезпечення як сервіс (Office 365), інтеграція як сервіс (Google Classroom), 

безпека як сервіс – забезпечує захист даних та інформації користувача, 

інфраструктура як сервіс – доступ до ресурсів всіх працівників організації або 

підприємства з будь-якої місця [5]. 

Як відомо, персональний комп’ютер поєднує апаратні засоби, системне 

програмне забезпечення та прикладне програмне забезпечення (додатки). Для 

хмарного сервісу також є необхідним набір технічних пристроїв (серверів, 

дисків) – інфраструктура, набір послуг – платформа і додатки – програмне 

забезпечення (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Структура хмарної технології у вигляді піраміди 

«Хмару» можна легко налаштувати відповідно до потреб користувача, 

надаючи додатковий простір для зберігання інформації або, навпаки, 

відмовлятися від зайвого. Цей процес називають кастомізацією [5]. 

Робота з хмарними технологіями дозволяє оперативно реагувати на появу 

нових завдань, знижує витрати і підвищує ефективність підприємств та їх 

підрозділів. Впровадження хмарної технології на підприємстві дає змогу 

відмовитися йому від інформаційної системи. 

Низка наведених особливостей свідчить про необхідність виявлення 

переваг хмарних технологій в роботі підприємств та організацій [1; 5]: 

 використання Internet-сервісів без необхідності придбання 

спеціального обладнання та ліцензованого програмного забезпечення; 

 не потрібний штатний фахівець з інформаційних технологій; 

 скорочення витрат на роботу з інформацією до 70%; 

http://scholar.google.com/
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 підключення до хмарних сервісів може здійснюється з будь-якого 

гаджета, що має вихід в Internet, і для цього не потрібні спеціальні знання в 

галузі інформаційних технологій; 

 дані розташовані централізовано, що дає змогу сумісного 

використання та редагування інформації, ніж при розподілі її по різним філіям 

та комп’ютерам; 

 розширення (або скорочення) хмарного сервісу може бути реалізовано 

фахівцями компанії-провайдера за запитом клієнта протягом кількох хвилин; 

 можливість самостійно управляти обсягом «хмари» через особистий 

кабінет на сайті оператора; 

 хмарні сервіси проектуються з підвищеною безпекою, відмово 

стійкістю та забезпечені техпідтримкою цілодобово. 

Існує 3 моделі розгортання «хмар» – приватна, публічна і гібридна. 

Кожна з них має свої особливості та сфери застосування [5]. 

Приватна «хмара» призначена для використання в межах компанії. Вона 

може належати самій організації або розташовуватися у провайдера. 

Публічна «хмара» надається провайдером цих послуг і може, на відміну 

від приватної, вільно використовуватися різноманітними користувачами 

(Google Диск, Dropbox та ін.). Коли така ІТ-інфраструктура розташована на 

території постачальника, це позбавляє від витрат на апаратне і програмне 

забезпечення, як у випадку з приватною «хмарою», та її обслуговування. Для 

доступу до сервісів потрібен лише Internet. 

Гібридна «хмара» комбінує інфраструктури вище зазначених моделей. 

Провайдери надають частину послуг як приватну «хмара», а частину – як 

публічну. Таке поєднання дає змогу заощадити на організації власної 

інфраструктури, але при цьому отримати контроль і високий рівень безпеки. 

Вибір моделі розгортання хмари залежить від типу підприємства. 

Наприклад, установа, яка займається науковими розробками, скоріше за все 

обере модель приватної«хмари» з метою захисту інформації. А викладач для 

навчання скористується публічною «хмарою» (Google Classroom) для 

розгортання віртуального навчання студентів. 

Таким чином, ми розглянули поняття хмарна технологія та її особливості 

і виявили їх можливості в роботі підприємств та організацій різного виду. 

Характеристика категорій «хмар» дала змогу встановити основні напрями їх 

застосування. Подальші напрямки досліджень ми бачимо у вивченні 

можливостей хмарних технологій в фінансовій сфері та розробці алгоритму 

переходу фінансової установи на хмарні платформи. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОГО 

АГЕНТСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ PHP ФРЕЙМВОРКУ YII2 

 

Постановка проблеми 

У сфері туризму зустрічаються необхідність якісної кроссплатформенної і 

не ресурсо-залежною автоматизації запитів, які спрощують віддалене 

формування попередніх документів, формування квитків трансфер послуг, 

бронювання номерів, оформлення страховки, зворотний зв'язок з клієнтом, 

зворотний зв'язок з постачальниками послуг турфірми, підбір турів в режимі 

клієнт-сайт, клієнт-менеджер. 

На сьогоднішній день в світі розроблена величезна кількість 

спеціалізованого програмного CRM - забезпечення яке призначене для 

вирішення певних завдань в сфері туризму. Одними з найпопулярніших є 
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Парус, Оверія-Туризм, Aviasales та інші. Однак дані програмні засоби є 

безкоштовними або умовно безкоштовними, тобто накладають ряд обмежень в 

функціоналі і мають тимчасовий демо-період використання. Так, безумовно 

дане програмне забезпечення є еталоном програмного продукту, але маленькі 

сформуванні фірми в більшості випадків не в змозі використати дані продукти,  

тим самим не мають можливості залучити клієнтів, по ряду ясних причин як: 

відсутність функціональності, відсутність елементарного інтерфейсу 

користувача, відсутність формування попередніх документів виходячи з 

переваг клієнта, відсутність підбору трансферу, відсутність підбору турів, 

відсутність підбору страхування та інші часто зустрічаються параметри. 

Тому й виникла ідея написання статті, а саме розробка автоматичної 

CRUD – системи яка буде виконувати тільки ті функції котрі вимагає режим 

клієнт-менеджер, клієнт-сайт. 

Мета даної статі – розробка програмного комплексу для автоматизації 

туристичного агентства. 

Виклад основного матеріалу та аналіз 

У багатьох публікаціях представлені нові CRM системи котрі виконують 

певний вбудований ряд завдань, проте для більшості користувачів і 

підприємців така система видається достатньо не зручною та дорогою і не 

відповідає тому функціоналу який потрібен.  

Для розробки програмного комплексу мною був обраний фреймворк Yii2. 

Перерахуєм його переваги [2]: 

–  простота – для веб-розробника, час це гроші, і ніхто не хоче витрачати 

свій дорогоцінний час на довгий і складний процес установки і настройки; 

–  сучасні технології – Yii є повністю об'єктно-орієнтованим 

фреймворком і використовує всі переваги просунутих PHP функцій; 

–  гнучкість – Yii framework можна легко налаштувати під свої потреби. 

Практично кожен компонент фреймворка є розширюваним; 

–  тестування – Yii тісно інтегрований з Codeception – це чудовий 

інструмент для тестування, який спрощує створення юніт, функціональних і 

інтеграційних тестів при створенні програми; 

–  безпека – безпека є найважливішою частиною будь-якого веб-додатки, і 

на щастя, в Yii є великі можливості для полегшення організації захисту; 

–  скорочення часу на розробку – моделей, контроллiров, форм, модулей, 

CRUD контроллерiв, моделей й видів; 

–  проста настройка для продуктивності – всім відомо, що повільний сайт 

викликає невдоволення користувачів, в уникненні цього Yii надає декілька 

інструментів, які допоможуть вам вичавити більше швидкості з вашої 

програми. 

Основні поняття 

Трансфер – переміщення туриста від місця прибуття до отеля. 

CRUD – класичний додаток для роботи з БД. 

CRM – система для маркетингу, продажів і сервісу. 

Фреймворк – платформа, яка визначає структуру програмної системи 
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Кроссплатформенність – здатність ПЗ працювати більш ніж на одній 

апаратній платформі. 

Висновки 

За допомогою зручного та швидкого фреймворку Yii2 був розроблений 

програмний комплекс  автоматизації процесів туристичної фірми, з властивим 

фунціоналом: обробка запитів, автоматичне формування документації, система 

вибору турів, система побажань для додатку турів, система поставник для 

заповнення актуальних турів, система авторизації, система прав, система 

формування турів, система актуальності турів, система формування послуг 

трансферу, система заповнення бази даних, система керування менеджер-сайт, 

клiєнт-сайт. 
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ПОБУДОВА ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

В умовах нестабільної соціально-економічної ситуації та динамічних змін 

у ній особливої актуальності набуває вдосконалення та впровадження сучасних 

методик прогнозування у практику планування соціально-економічних 

процесів. Значна кількість таких методик ґрунтується на побудові лінійних та 

нелінійних трендових моделей. Питанням дослідження побудови таких моделей 

присвячено велику кількість наукових публікацій.  

У роботі розглянуто застосування  таких моделей до прогнозування 

чисельності населення України. У якості вихідних даних було використано 

статистику населення України за період  1986-2015 рр. Здійснено розрахунок 

параметру лінійного, параболічного та гіперболічного трендів динаміки змін 

чисельності населення України.  

Рівняння лінійного тренду має вигляд: 

ii btay ˆ , 
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де iŷ  рівень тренда для періоду або моменту з номером it ;  

а  вільний член рівняння, який дорівнює середньому рівню тренда для 

періоду (моменту) з нульовим номером it ; 

b  головний параметр лінійного тренда  його константа  середня 

абсолютна зміна за прийняту в ряді одиницю часу. 

Величина параметрів а і b визначається за методом найменших квадратів 

шляхом прирівнювання перших частинних похідних функції суми квадратів 

різниць відхилень трендових значень прогнозованого показника від 

фактичного. Використання цього методу дозволило отримати рівняння 

лінійного тренду у вигляді: 

ii ty 299985,945-953270662,7ˆ  . 

Використовуючи ці ж статистичні дані, у роботі виконано розрахунок 

параметрів параболічного тренду вигляду:  
2-6891,5779455,8-52057747ˆ iii tty  . 

Для гіперболічного тренду отримано залежність: 

i
i

t
y

46954887,23
847567370,3ˆ  . 

Графіки побудованих трендів наведено на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Динаміка чисельності населення України у 1986-2015 рр.: 

 фактичні рівні;     - - -  лінійний тренд;       параболічний тренд;   

  гіперболічний тренд 
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Як свідчить аналіз побудованих трендових моделей, протягом останніх 

20 років спостерігається стійка тенденція до зменшення населення України. 

Порівняння прогнозних значень показника з їх фактичними значеннями 

свідчить про те, що найбільш адекватно тенденції у його змінах відображає 

модель параболічного тренда.  

Використання методів статистичного прогнозування дозволяє оцінювати 

майбутні значення соціально-економічних показників на основі статистичних 

даних щодо їх минулих значень, що має велике практичне значення для 

державного та регіонального управління. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ» 

 

Вантажоперевезення являють собою процес, під час якого здійснюється 

транспортування різних вантажів з одного місця в інше. Залежно від того, що 

саме треба перевезти, обирається відповідний різновид транспорту. 

Існує безліч сайтів в Україні з вантажоперевезень, але в них не має 

зручності та легкості  у користуванні для звичайної людини. Але ця система 

спрямована на підвищення ефективності організації вантажоперевезень 

піднявшись на новий рівень. 

Вантажоперевезення – на перший погляд звичайний сайт, за яким 

прихована сучасна система реалізації даних. Система, де кожен бажаючий може 

залишити свою заявку на свій вантаж, а перевізник обирає собі вантажі для 

перевезення. 

Просто розмістіть замовлення в системі обравши певну категорію і 

отримаєте відразу кілька пропозицій з цінами від перевізників. Обирайте ту 

пропозицію, яка Вам найбільше сподобалася. 

Вантажоперевезення зазвичай розділяють на певні категорії, які 

відповідають їм. Система завжди розширюється, завдяки статистиці даних о 
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вантажоперевезеннях, щоб розширити свої послуги та завоювати більшу 

кількість користувачів. 

Отже, ця система необхідна на сьогоднішній день для зручності 

перевезень вантажу, яка буде рости та удосконалюватись, та бути 

конкурентоспроможною. 
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МАГІЯ ЧИСЕЛ 

 

Магічні числа завжди привертали увагу не стільки своїми 

математичними, скільки прихованими в них, на думку багатьох, містичними 

властивостями. У сучасному світі від містики вже давно відмовилися, але так і 

не відмовилися від теорії магічних чисел, яка тепер знайшла своє нове 

застосування в науці та навчанні. На сьогоднішній день важливо розглянути 

теорію магічних чисел в інших можливих аспектах, з метою пошуку ще не 

активізованих способів її застосування. 

Об'єктом дослідження є магічні числа. 

Предметом дослідження є процес розвитку теорії магічних чисел, їх 

властивостей, практичного застосування. 

Мета даного дослідження – вивчити процес розвитку теорії магічних 

чисел, їх властивості та розглянути способи їх практичного застосування в 

житті людини. 

Завдання дослідження: 

 визначити властивості магічних чисел; 

 розглянути можливі сфери застосування магічних чисел на 

практиці. 

Магія чисел – поняття суперечливе. Вірити в це чи ні? Кожен вирішує 

сам. Але слід пам’ятати, що чим більше ви вірите в щось, тим більше це 

зустрічається на вашому шляху. Всі впливи чисел на долю людини вивчає 
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нумерологія, яка вважається одним із родів математичної науки. Як сказав 

Піфагор: «Якщо є у цьому світі якісь закони, яким підпорядковується все, то це 

лише математичні». 

Також нумерологію вважають псевдонаукою, але цікаво, що навіть у 

сучасні часи більшість людей та навіть держав свідомо чи несвідомо 

піддаються впливам фатуму чисел. 

Важливо помітити, що магія чисел у нумерології – поняття збірне, що 

включає в себе не тільки можливість аналізу долі й особистості конкретної 

людини, але й прогнозування подій у глобальному масштабі. Так, наприклад, 

звертаючись до історії США, можна привести цікавий і непояснений дотепер 

факт зв'язку між іменами й долями двох президентів Америки – А. Лінкольна й 

Дж. Кеннеді. Обоє в минулому вибрані в Конгрес із різницею рівно в 100 років, 

обоє в минулому вибрані президентами – знову ж з віковим інтервалом в 100 

років між подіями. Характерно, що й убивці обох президентів народилися з 

різницею в сторіччя – один з'явився на світ в 1839 році, інший – в 1939 році. 

Нумерологія – це наука, яка об’єднує в собі науку математику та 

філософію. 

Багатьом, мабуть, знайоме судження давньогрецького вченого і філософа 

Піфагора: «Всі речі можна представити у вигляді чисел». 

Грецький філософ Піфагор ввібрав всі свої знання про окультне значення 

чисел під час перебування в Єгипті. Після повернення в Грецію він заснував 

школу філософії, яка чудово задовольняла інтелектуальні потреби того часу. У 

таємницю вчення присвячувалося дуже обмежена кількість людей. 

Чим важче і складніше ставало вчення, тим менше залишалося тих, хто 

міг похвалитися, що є «обранцем вчителя»; в результаті цього була заснована 

окультна ієрархія, яка спорудила нездоланну перешкоду між учнями і тими, 

кого вони називали «звичайними людьми». 

Після смерті Піфагора багато його учнів поклали початок своїм власним 

філософським школам. Всі вони глибоко відрізнялися в розумінні того, чому 

вчитель навчав їх насправді. Зрештою плутанина ще більш посилилася через 

виступи батьків християнської церкви, що засуджували все окультне вчення як 

«вихідне від диявола». Одним з найбільших навчань Піфагора було вчення про 

окультні цінності чисел. Це вчення ґрунтувалося на аксіомі, що числа 

приховують і містять в собі таємницю Всесвіту. У цьому Піфагор, безперечно, 

має рацію, але його послідовники так ускладнили правила, яким він учив, що 

під кінець деякі могли слідувати до великої істини, яка лежала в основі його 

мудрості. 

І це повністю науковий зміст без релігійних ідей. Ще одне відкриття — 

очисний музичний фактор у житті. І деякі вважають, що найпростіші числові 

відносини, які ми називаємо музичними інтервалами були відкриті саме 

Піфагором. І ці відкриття в музиці привели до того, що всі речі, по суті , числа. 

Таким чином, щоб зрозуміти світ навколо нас, ми повинні знайти числа в речах. 

Пізніше, в процесі історичного розвитку людства, згідно спостережень 

були виявленні значення всіх чисел та їх впливи на людину. Зрештою, всі ці 
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знання звелися до тлумачення одноцифрових чисел, що дозволяє кожному, а не 

лише нумерологу, дослідити себе та оточуючих за допомогою чисел. 

Практичні заняття підтверджують це твердження.  

А тепер замислимося, яку ж роль грають числа в нашому життєвому 

просторі? Адже будь-яка наука побудована на датах, числах, часі? Загалом, весь 

соціальний світ побудований в Числовому еквіваленті. 
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ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ INTERNET ДЛЯ МАРКЕТИНГУ 

 

Сьогодні найбільший вплив на розвиток суспільства мають інформаційні 

технології (ІТ). Їх використовують майже у всіх сферах. ІТ застосовують в 

організаціях різних типів, особливо доцільно їх використовувати в комерційних 

організаціях. 

Мережа Internet є одним з найбільших феноменів XXI сторіччя, адже її 

розвиток вносить революційні зміни в різні сфери діяльності людей і впливає 

на них. В галузі економіки внаслідок впровадження Internet відбуваються 

трансформації бізнес-процесів, що свідчить про появу глобальної мережної 

економіки. Поєднання Internet з маркетинговою діяльністю створює основу для 

нового напрямку сучасної маркетингової концепції – Internet-маркетингу. 

Дослідження в цій області як іноземних, так і вітчизняних вчених 

вказують на актуальність цього питання [1; 6; 9]. Ці автори приділяють значну 

увагу можливостям та засобам проведення маркетингових досліджень та 

перспективам розвитку Internet-маркетингу на існуючих віртуальних ринках. 

Згідно з даними компанії GFK Ukraine, Internet-середовище в Україні досягло 

критичної маси проникнення (понад 20% населення) вже у вересні 2007 р. [7]. 



166 

 

Отже зрозуміло, що українські підприємства не можуть не 

використовувати Internet в своїй маркетинговій діяльності. Internet-макетинг − 

це теорія і практика організації маркетингу в гіпермедійному середовищі 

Internet [5, с. 7]. У свою чергу,маркетинг – це «система організації і управління 

діяльністю фірми, спрямована на забезпечення максимального збуту продукції» 

[4, с. 164-165]. Зрозуміло, що залучення Internet-простору має сприяти ще більш 

ефективній реалізації продукції підприємства. Завдяки йому зникають часові та 

просторові кордони та відбувається глобалізація виробництва. 

Успіх традиційного маркетингу залежить від комплексу чотирьох 

основних компонентів – продукту (Product), ціни (Price), місця (Place) та 

просування (Promotion). ІInternet-маркетинг не є виключенням, тому ми 

дослідимо його можливості з позицій концепції 4Р. 

1. Продукт має конкурувати з товарами інших виробників та 

представленими традиційним способом або через Internet, тому він повинен 

мати високу якість. Для вивчення пропозицій ринку маркетолог в першу чергу 

застосує пошук в Internet, який дасть змогу компанії вивчати міжнародні й 

внутрішні ринки. Інформаційний пошук забезпечують програмні продукти 

найбільших в світі компаній-виробників – Netscape і Microsoft, а доступ до 

ієрархічних інформаційних ресурсів надають пошукова система Gopher, 

спеціальна служба Archie, система швидкого контекстного пошуку WAIS, 

покажчик комп’ютеризованих архівів Veronica. 

Щоб створити оптимальний набір товарів та послуг необхідна інформація 

про потреби та вподобання споживачів, яку можна отримати завдяки 

анкетуванню, вивченню попиту на товар і ознайомлення з ринковою ситуацією. 

А всі ці відомості маркетолог може отримати через пошук в Internet. Також 

продукт можна адаптувати до індивідуальних потреб і вимог кожного 

споживача, що називають кастомізацією [2, с. 12]. Саме завдяки Internet 

з’явилися широкі можливості для кастомізації. В Internet-крамниці можна 

запропонувати покупцеві змінити параметри товару (колір, матеріал, фурнітуру 

та ін.) за бажанням. Це може бути навіть нанесення ініціалів на обрану річ. 

Наприклад, Internet-крамниця «Shoesofprey»використовує систему кастомізації 

як основний інструмент (рис. 1). 
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Рис. 1 – Приклад кастомізації товару в Internet-крамниці «Shoesofprey» 

Для деяких товарів дуже важливе обслуговування після продажу, це 

гарантія, подовження ліцензії, прийняття претензій та ін. Його реалізація дає 

підприємствам переваги, які допомагають підвищити конкурентоспроможність 

та покращити економічні показники. 

2. Іншою важливою складовою Internet-маркетигу є ціна. Прийнято 

вважати, що ціна в Internet нижче, ніж в традиційному торговому підприємстві 

(крамниці, біржі або майданчику) за рахунок відносно низьких витрат на 

оренду, комунальні послуги, ремонт і дизайн приміщень, заробітну плату 

персоналу та ін. Серед напрямів електронної комерції (їх дев’ять) виділяються 

основні моделі, пов’язані з ціною продукту: продаж товарів та послуг через 

Internet між компаніями – business-to-business або B2B (товарні біржі, торгові 

майданчики в Internet, корпоративні сайти і електронні каталоги); надання 

компаніями товарів та послуг кінцевим споживачам – business-to-consumer або 

B2C (Internet-крамниці, електронні каталоги товарів); можливість здійснення 

угод через Internet між фізичними особами – consumer-to-consumer або С2С 

(електронні аукціони, портали з обміну товарами); надання послуг фізичними 

особами бізнесовим структурам – consumer-to-business або С2В (системи обробки 

цінових заявок) [8, с. 93].  

Завдяки Internet спростився процес відслідковування, порівняння та 

контролю цін, що безумовно корисно і покупцю і виробнику [2, с. 12]. 

Потенційного споживача разом з якістю продукту цікавить його ціна, тому 

підприємства-продавці регулярно здійснюють моніторинг цін у конкурентів. 

У сучасних умовах розвитку маркетингу дуже важливий ефективний 

зв’язок з покупцями, постачальниками, агентами та дистриб’юторами. І служби 

Internet забезпечують цей зв’язок. Засобами суттєвого покращення комунікації 

в бізнес-середовищі є системи миттєвих повідомлень та можливість проведення 

Internet-конференцій [3, с. 368]. 

3. Місцем продажу виступає web-сайт, ефективність якого залежить від 

низки чинників: наявності домену, змісту та дизайну сайту, зручності роботи з 

ним, швидкості, підтримки різних методів оплати, on-line взаємодії з 

потенційними клієнтами, дилерами, бізнес-партнерами, конкурентами та ін. [5, 
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с. 35]. Використання особистого домену дає змогу покращити імідж та 

надійність компанії, а тому є виправданим. Зміст та дизайн web-сайту в 

сучасних умовах мають бути мінімалістичними, щоб не відволікати 

відвідувачів від вивчення інформації та здійснення цільових дій [2, с. 24]. 

Однак не треба впадати в крайнощі, оскільки від привабливості дизайну 

сторінок, докладних відомостей про товар та інформування про альтернативні 

джерела отримання відомостей про компанію залежить бажання користувача 

повторно відвідати сайт. Складний серфінг сторінками сайту, відсутність 

можливості перейти з будь-якої сторінки на інші сторінки, необхідність 

виконання великої кількості безглуздих натискань втомлює і відохочує від 

повторного відвідування. Саме тому передбачена на сайті реалізація 

зрозумілого сценарію дій та розташована інструкція безумовно допоможуть 

користувачеві. Швидкості доступу до інформації перешкоджають наявність на 

сторінках «важких» графічних або відео об’єктів, періодична недоступність 

сайту, on-line комунікація із запізненням та ін. Також важливо передбачити 

(орієнтуючись на уподобання клієнта) альтернативні способи оплати за товар: 

готівкою та електронними переказами. Для реалізації on-line взаємодії має бути 

передбачений сервіс для миттєвого обміну повідомленнями, використання 

реєстрації та анкетування, кнопки для переходу на потрібні сторінки. Перші дві 

можливості для забезпечення взаємодії мають бути не нав’язливими, а сторінки 

бути орієнтованими на відповідну цільову аудиторію. 

Зважаючи на те, що галузь web-розробок одна з найбільш відкритих для 

копіювання, а розповсюдження інновацій в ній здійснюється дуже швидко, то 

достатньо актуальним є використання бенчмаркінга. Бенчмаркінг – процес 

виявлення прикладів ефективного функціонування споріднених підприємств і 

конкурентів з метою покращення особистої роботи [5, с. 36]. Використання 

Internet дає змогу здійснити його достатньо ефективно. 

4. Просування –це комплекс заходів популяризації як сайту, так і товару в 

мережі [6]. 

Науковці переконливо доводять, що всі види реклами в Internet (медійна, 

мобільна, відео та контекстна) на перших порах спрямовані на залучення 

інтересу споживачів до web-сайту підприємства [2, с. 23]. Робота блогерів, 

спільноти в соціальних мережах та пошукова оптимізація також виконують цю 

місію. Internet-маркетинг надає унікальні можливості персоналізації аудиторії 

за рахунок реалізації таргетингу. 

Таргетинг – це націлювання рекламного повідомлення на ту аудиторію, 

яка здатна позитивно сприйняти зміст рекламного повідомлення та планово 

відреагувати на нього (натиснути на оголошення, заповнити форму та ін.) [5, с. 

49]. Найбільш пристосована до таргетингу контекстна реклама. Алгоритм її 

роботи має два сценарії: 

1) контекстна реклама відображається прямо на сторінці результатів 

пошуку та її зміст повністю відповідає пошуковому запиту користувача; 

2) контекстна реклама демонструється на сайтах різноманітної тематики, 

однак її зміст відповідає тематиці попередніх запитів користувача. 
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Якщо користувач шукав чорнила для принтера, то йому достатньо довго 

будуть рекламувати витратні матеріали для цього пристрою. А після 

відвідування електронного каталогу на сайті ювелірної компанії, потенційний 

споживач буде постійно зустрічати банерну рекламу про знижки на ювелірні 

вироби. 

Інтерактивні можливості сучасного Internet дозволяють підприємствам 

безпосередньо контактувати із споживачами, партнерами та постачальниками в 

реальному режимі. Потенційні клієнти завдяки Internet самі можуть ініціювати 

контакт, коли шукають інформацію на сайтах і в пошукових системах. Тобто 

з’являється ефект втягування, який називають PULL-підходом [2, с. 14]. 

Таким чином, сучасним підприємствам Internet дає змогу покращити 

ефективність маркетингових дій. На основі аналізу можливостей Internet для 

комплексу чотирьох основних компонентів маркетингу була доведена поява 

нових можливостей та інструментів для забезпечення максимального збуту 

продукції. 

 

Література 

 

1.  Голик В. С. Эффективность интернет-маркетинга в бизнесе / 

В. С. Голик. – Минск : Дикта, 2008. − 196 с. 

2.  Капустина Л. М. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения 

бренда в Сети : [монография] / Л. М. Капустина, И. Д. Мосунов. – 

Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2015. – 102 с. 

3.  Ковінько О. М Інформаційні технології у маркетингу/ О. М. Ковінько, 

Є. В. Лояніч // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне 

наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. – 2015. – № 6 – С. 266-268. 

4.  Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки 

та менеджменту / Уклад. : О. І. Лесюк, В. В. Титова, Б. П. П’ятничко, 

С. К. Крамаренко. – К. : Спалах ЛТД, 1996. – 312 с. 

5.  Коротков М. В. Интернет-маркетинг: тексты лекций для студентов 

специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» / М. В. Коротков, Д. А. Жук. – Минск : 

БГТУ, 2011. – 166 с. 

6.  Мамыкин А. А. Стратегия и тактика маркетинга в Интернете / 

А. А. Мамыкин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 8-12. 

7.  Окландер М. Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу / 

М. Окландер, І. Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2008. – №3. – С. 29-35. 

8.  Пшенична О. С. Інформатика : навчальний посібник для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки «Маркетинг», 

«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Управління персоналом та 

економіка праці», «Фінанси і кредит». Частина ІІ / О. С. Пшенична. – 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 120 с. 

9.  Хэнсон У. Интернет-маркетинг / У. Хэнсон. – М. : ЮНИТИ. 2002.– 530 

с. 



170 

 

Максименко Євген 

студент 4 курсу математичного фак-ту 

Мильцев О.М. 

викладач 

 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «FREELANCE» 

ЗА ДОПОМОГОЮ PHP ФРЕЙМВОРКУ YII2 

 

Постановка проблеми 

У наш час широко застосовується система заробітку відома як фріланс. 

Внаслідок чого з кожним днем зростає попит та популярність інформаційних 

систем, які реалізують можливість такого виду роботи. 

Більшість користувачів бажають бачити в подібних системах комбінацію 

простоти, зручності користування та багатого функціоналу. 

Для втілення подібної інформаційної системи, яка б задовольняла усім 

бажанням користувачів, у життя, досить вдало підходить концепція CRUD- 

системи. Тому й виникла ідея написання статті, а саме розробка автоматичної 

CRUD – системи яка буде виконувати тільки ті функції котрі вимагає режим 

клієнт-сервер. 

Мета даної статі – розробка інформаційної системи для реалізації 

“Freelance” функціоналу. 

Виклад основного матеріалу та аналіз 

Для розробки програмного комплексу мною був обраний фреймворк Yii2. 

Перерахуємо його переваги [1, 2]: 

–  швидкість – yii2 запускає тільки те що використовується, має потужну 

систему кешування даних та націлений на роботу з AJAX; 

–  безпека – валідація, фільтрація, захист від SQL та XSS; 

–  професійність – yii2 слідує MVC та чітко відділяє логіку від 

відображення; 

–  сучасні технології – Yii є повністю об'єктно-орієнтованим 

фреймворком і використовує всі переваги просунутих PHP функцій; 

–  гнучкість – Yii framework можна легко налаштувати під свої потреби. 

Практично кожен компонент фреймворка є розширюваним; 

–  тестування – Yii тісно інтегрований з Codexception – це чудовий 

інструмент для тестування, який спрощує створення юніт, функціональних і 

інтеграційних тестів при створенні програми; 

–  скорочення часу на розробку – моделей, контролерів, форм, модулей, 

CRUD контроллерiв, моделей та видів за допомогою вбудованому інструменту 

Gii, який власноруч генерує всі перелічені компоненти на основі таблиць бази 

даних. 

Основні поняття 

CRUD – Система для роботи з БД яка реалізує загальний функціонал – 

створення, перегляд, редагування та видалення. 

Фреймворк – платформа, яка визначає структуру програмної системи. 
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Фріланс – система яка дозволяє заробляти не офіційно, працюючи на 

себе, шляхом виконання замовлень від інших людей. 

MVC – (Model View Controller) – шаблон який описує структуру системи. 

Бібліотеки та додатки 

Так як Yii2 являє собою певний конструктор для програміста ми виділимо 

основні бібліотеки та плагіни які використовувалися для розробки нашого 

продукту. А саме [1, 3]: 

– RBAC додаток який дозволяє керувати користувачами у системі, 

підтримує безліч функцій таких як: створення та призначення ролей 

користувачів, видалення користувачів, створення правил користування для 

кожної ролі, дозвіл або заборона тих чи інших шляхів у системі. 

– ActiveDataProvider – свого роду помічник-шаблон для спрощення 

доступу до Бази даних 

– ActiveForm – вбудований віджет який дозволяє легко створювати і 

оперувати формами. 

– JQuery – бібліотека Javascript, яка була використана для встановлення 

залежностей між обраною категорією та під категоріями які їй належать під час 

створення замовлень у системі, та для реалізації дрібного функціоналу системи. 

Висновки 

За допомогою зручного та швидкого фреймворку Yii2 була розроблена 

інформаційна система яка реалізує фріланс послуги, з властивим фунціоналом: 

обробка запитів, створення замовлень, система обміну повідомленнями між 

користувачами, система коментарів, система оплати, система керування 

замовленнями, система прав та ролей, система заповнення бази даних. 
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НАПИСАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ПОСТІВ ТА СТАТЕЙ 

В ТЕМАТИЧНИХ БЛОГАХ 

 

У наше життя все інтенсивніше входить поняття «блогінг». А новомодне 

слово «блогер» можна почути з вуст майже кожного підлітка. Тому 

актуальність цього питання важко перебільшити. Та що ж скривається за цим і 

як саме створюються статті для розміщення в тематичних блогах та сторінках? 

Блог – це веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи 

мультимедія, які регулярно додаються [2]. Для блогів характерні короткі записи 

тимчасової значущості. Їх тематика може бути різноманітною: психологія, 

краса, музика, мода, кіно, політика. Зустрічаються також дуже цікаві та 

нестандартні ідеї для блогів: про здоров’я за комп’ютером, про воду (все про 

воду, користь її, шкода), про олімпійські рекорди, про подарунки (всі ми 

шукаємо що подарувати на свято, чому б не знайти відповідь на це питання в 

блозі), про психології кольору, про немовлят тощо [1; 3; 4; 6; 8; 9]. 

У будь-якому випадку мета практично кожного блогу – створення 

лояльної аудиторії, яка буде його читати. Таким чином, пости, розміщені у 

блозі, повинні бути актуальними та цікавими, а їх перегляд не повинен 

створювати проблем аудиторії. Це, безумовно, доводить важливість умінь 

підготовки змістового наповнення блогу (тобто постів) та володіння 

технологіями для їх розміщення (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Чинники якості тематичного блогу 

 

Які ж бувають пости? Вони бувають трьох видів: пост-стаття, пост-

список і рекламний пост.  

Стаття – публіцистична чи наукова робота, що на підставі аналізу, 

дослідження та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій, ґрунтовно й 

глибоко осмислює й теоретично узагальнює проблеми соціальної дійсності [5, 

с. 639]. Для того, щоб вона була оригінальною та цікавою треба дотримуватися 

трьох основних правил: 

1. Ідея – це вже половина успіху. 

Читачам потрібно те, що може по-справжньому їх зацікавити. У наш час 

важко знайти щось нове, але існує багато шляхів де і як можна почерпнути 
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натхнення, наприклад: переглядаючи  цікаве захоплююче відео, спілкуючись з 

людьми, займаючись своїм yлюбленим хобі або просто спостерігаючи за 

випадками, що трапляються y реальномy житті. 

2. Три кити, на яких тримається пост. 

Бyдь-який текст, твір або замітка обов’язково мають бути розбиті на три 

логічні частини: вступ, основна частина і висновок. І пост не є винятком. 

3. Пости – це цікаво, просто і зрозуміло. 

Пости – це те, що відображає особистість автора та його ставлення до 

відповідної події або факту. Через пости Ви спілкуєтесь з іншими людьми, тому 

важливо не просто писати термінами і маловідомими словами, а демонструвати 

власну думку та ділитися тим, що Вас хвилює. 

Один із найбільш розповсюджених форматів публікацій у сучасній 

блогосфері – пост-список. Вважається, що це – один із найбільш ефективних 

видів web-публікацій з точки зору залучення читацької аудиторії. 

Основні фактори успішного пост-списку:  

1) потрібно обрати актуальну тему; 

2) кожен пункт зі списку повинен мати початок і кінець, що робить 

матеріал лаконічним; 

3) список має бути переконливим; 

4) найбільш акуратні, привабливі та послідовні списки дозволяють 

читачеві зручно і без напруги читати. 

Замовні рекламні пости в блогах – це дуже розповсюджене явище. 

Грамотно написана, цікава та оригінальна реклама приваблює читача та має 

місце бути. 

Секрети до написання рекламного посту: 

1) пост повинен залучати увагу читачів, тому завжди треба вставляти 

картинку або логотип; 

2) писати завжди потрібно самому, ніяких прес-релізів; 

3) писати потрібно правду, інакше можна втратити своїх читачів; 

4) обов’язково інформуйте читача, що це рекламний пост; 

5) публікуйте рекламу тільки за темою блога. 

Друга проблема – володіння інструментами для створення блогу. Раніше 

для того, щоб створити свій блог, обов’язково потрібно було вміти 

програмувати. Зараз більшу частину роботи взяли на себе спеціалізовані 

платформи, на базі яких створюються блоги. Це – WordPress, LiveJournal, 

TypePad та Tumblr [7]. 

Таким чином, на якість блогу впливають його змістове наповнення та 

володіння блогером технологіями спеціалізованих платформ, призначених для 

їх розробки. Щоб вивести свій блог на значну відвідуваність і прибутковість 

потрібно враховувати кожну деталь. Знати основні види постів та правила для 

їх розробки. Однак головне – це те, що блог повинен приносити задоволення не 

тільки читачам, а й самому автору. 

 

 

https://ru.wordpress.com/
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАВАНТАЖЕННЯ РЕЗЕРВУАРІВ ПАЛИВА СКЛАДУ ПММ 

 

Жодна людина в наш час не може уявити своє життя без автомобіля, 

особистого або громадського транспорту. Для заправки автомобілів паливом 

використовуються невеликі заправні станції, а для їх обслуговування – склади 

ПММ (або нафтобази). 

Об'єктом даної роботи є моделювання складу ПММ і виявлення 

особливостей його функціонування. Основне завдання – оптимальне 

завантаження резервуарів з паливом. В процесі роботи складу важлива кожна 

хвилина і важливо якомога швидше заповнити резервуари для подальшої видачі 

палива. 
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У цій роботі розроблено алгоритм оптимального управління 

завантаженням резервуарів палива складу ПММ. Були розглянуті різні типи 

алгоритмів, такі так: евристичний [1] (алгоритм вирішення задачі, що включає 

практичний метод, який не є гарантовано точним або оптимальним, але 

достатній для вирішення поставленого завдання), генетичний [2] (алгоритм для 

пошуку, який створений для вирішення задач оптимізації та моделювання через 

випадковий підбор, комбінування і варіації потрібних параметрів за допомогою 

механізмів, близьких до природному відбору в природі), алгоритм повного 

перебору [3] (метод рішення математичних задач, через вичерпання всіх 

імовірних варіантів. Складність цього алгоритму змінюється, якщо існує багато 

рішень, то повний перебір може не дати результатів протягом декількох років 

або навіть століть). 

На основі розглянутої інформації був розроблений наступний алгоритм, 

який описаний нижче (модифікація повного перебору): 

Вхідні дані: стан резервуарів складу, вид прийнятого палива і його обсяг. 

Вихідні дані: час завантаження і номера резервуарів в які слід 

завантажити кожен з видів палива. 

Крок 1: Отримуємо вхідну інформацію про стан складу і прийняте  

паливо. 

Крок 2: Вибираємо вид палива і перебираємо резервуари, які призначені 

для нього (за всіма видами палива), для кожного допустимого варіанту 

виконуємо кроки 3-7. 

Крок 3: Перевіряємо стан насосів (зайнятий або вільний). 

Крок 4: Перевіряємо стан труб для різних видів палива. 

Крок 5: Перевіряємо чи увійде обсяг палива в резервуари і в які з 

них завантаження пройде швидше за все. 

Крок 6: Якщо не вистачає місця для даного виду палива, 

виводимо відповідне повідомлення із зазначенням з якого резервуара і 

скільки необхідно видати палива, що б був можливий злив. 

Крок 7: Якщо місця вистачає, то розраховуємо час завантаження 

і виводимо номера резервуарів. 

Крок 8: Вибираємо варіант з мінімальним часом. 

Цей алгоритм дозволить найбільш ефективно здійснювати завантаження 

палива складу ПММ і виключити людський фактор, при якому може відбутися 

пролив палива. 
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ПРО МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ НЕОДНОРІДНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

 

Розглядається задача про вимушені коливання струни скінченої довжини 

 із заданим законом коливань її кінців та визначеними початковими умовами. 

В математичному плані задача зводиться до визначення функції двох змінних 

, яка задовольняє неоднорідному диференціальному рівнянню у 

частинних похідних: 

  
(

1) 

неоднорідним граничним умовам змішаного типу: 

  
(

2) 

та довільним початковим умовам: 

 
 

(

3) 

де  – незалежні змінні, ;  – 

задані функції, . 

Розглянуто два методи розв’язання задач наведеного типу. 

Перший метод передбачає виділення у шуканому розв’язку стаціонарної 

частини, тобто розв’язок задачі представляється у вигляді: 

 

де функція  обирається таким чином, щоб вона задовольняла задачі 

 
 

(

4) 

Після отримання розв’язку задачі (4), складаємо нову задачу про 

визначення другої функції  Вочевидь, ця задача буде містити вже 

однорідне хвильове рівняння та відповідні однорідні граничні умови і, таким 

чином, може бути розв’язана методом Фур’є. 
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Другий метод, як і перший, полягає у представленні розв’язку у вигляді 

суми двох функцій: , де, наприклад, перша 

задовольняє неоднорідним граничним умовам і може бути визначена підбором, 

а для другої функції отримуємо нову крайову задачу наступного виду: 

 

 

(

5) 

де . Розв’язок задачі можна визначити шляхом 

представлення останнього у вигляді ряду за власними функціями: 

 
 

(

6) 

де  – власні функції відповідної задачі Штурма-Ліувілля, функції 

 визначаються таким чином, щоб ряд у формі (6) задовольняв 

неоднорідному диференціальному рівнянню та неоднорідним граничним 

умовам задачі (5). Тоді сума  визначає розв’язок вихідної задачі (1)-

(3). 

У якості приклада розглянуто задачу (1)-(3), де покладено 

 Наведеними двома 

методами отримано аналітичний розв’язок задачі: 

 

На рис.1 наведено графічну інтерпретацію розв’язку задачі при 

. 

 
Рис. 1 – Графічна інтерпретація розв’язку задачі 
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Розглянута крайова задача характеризується тим, що її розв’язки повинні 

бути достатньо гладкими і задовольняти рівнянню в кожній точці області 

визначення. Такі розв’язки прийнято називати класичними, а постанову 

відповідної крайової задачі – класичною постановою. Класичні постанови 

накладають досить жорсткі вимоги стосовно гладкості даних та розв’язків, 

наприклад, для розглянутої крайової задачі, класичний розв’язок повинен бути 

двічі неперервно диференційованим в області визначення. 
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РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ТЕОРІЯ ГОЛОСУВАННЯ» 

 

Демократизація суспільних та соціальних процесів призводить до 

необхідності прийняття рішень з урахуванням думок та пріоритетів кожного з 

членів суспільства. Таке урахування пріоритетів є не тільки необхідною, а й 

обов’язковою складовою при проведенні виборів на різних рівнях. 

Як відомо [1-5], більшість рішень у соціальних сферах приймається 

шляхом проведення колективного голосування [1, 3, 6-9], а результати 

проведених виборів зазвичай використовуються для поповнення багатьох 

суспільних установ (вибори парламенту, президента, мера і т. ін.), розвитку 

студентського самоврядування (вибори голів студентських рад різних рівнів, 

голів наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

факультетів та університету взагалі і т.п.), проведення різноманітних конкурсів 

із залученням журі і т. ін. Тому автоматизація і уніфікація процесу отримання 
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оптимальних рішень в задачах прийняття рішень при виборі найкращих 

кандидатів з багатьох можливих є актуальною. 

В даній роботі розроблено науково-методичний комплекс, який включає: 

–  конспект лекцій (що надає теоретичне обґрунтування з основ теорії 

голосування та на практичних прикладах показує застосування теоретичних 

основ теорії голосування до розв’язання практичних задач); 

–  методичні вказівки до здійснення самостійної роботи; 

–  методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт; 

–  презентації; 

–  пакет тестових завдань; 

–  питання для самоперевірки отриманих знань. 

Крім того, у роботі розроблено програмний продукт «Vibor», написаний 

на мові програмування С++, що дозволяє провести автоматизований вибір 

оптимальної кандидатури з багатьох можливих за правилами Кондорсе [2, 7-9], 

більшості [1, 3, 6, 9-10], відносної більшості [1, 2, 4, 9, 11], Копленда [1, 3, 9, 12, 

13], Борда [2, 7, 9, 13], Симпсона [1-3, 7, 8, 14] та ін., а також дозволяє 

здійснити ранжирування осіб-претендентів за ступенем значущості методами 

безпосереднього та попарного ранжирування [1, 9, 12, 14]. 

Запропонований програмний продукт може бути впроваджений в систему 

університетів задля використання при проведенні як виборів студентського 

самоврядування, так і при виборі переможців різноманітних конкурсів. 

Розроблений ж весь науково-методичний комплекс може бути використаний в 

навчальному процесі при вивченні курсу «Системи та методи прийняття 

рішень». 
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ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА КОЛИВАЛЬНІ ЯВИЩА. 

СИНУСОЇДАЛЬНА ЗОВНІШНЯ СИЛА ТА РЕЗОНАНС 

 

Коливаннями називаються рухи і процеси, які характеризуються певною 

повторюваністю в часі. Коливання, при яких величина, що коливається, 

змінюється за законом косинуса (або синуса), називаються гармонійними. 

Гармонійні коливання такої величини описуються виразом: 

)()( 00   tñîsAtx ,     (1) 

де A– амплітуда коливання; 0 – кутова (або циклічна) частота [рад/с]; 

0 – початкова фаза коливань в момент часу t = 0. 

Гармонійним осцилятором називають коливальну систему з одним 

ступенем свободи, зміна стану якій підпорядковуються гармонійним законом. 

Диференціюючи вираз (1) двічі, нескладно отримати рівняння вільних коливань 

гармонійного осцилятора: 

02
02

2

 x
dt

xd
 .     (2) 

Якщо врахувати тертя в механічній системі (або опір на контурі), то  

рівняння (2) прийме більш загальний вигляд: 

,02 2
0  õõõ           (3) 
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де 2 – параметр, що характеризує зміну амплітуди коливань у зв'язку з 

втратою енергії. 

Рівняння (2) і (3) є лінійними однорідними диференціальними рівняннями 

другого порядку, і є прикладами лінійної динамічної системи. Порядок 

рівняння збігається з числом незалежних початкових умов, які необхідно задати 

в фіксований момент часу, щоб однозначно визначити розв’язок. Крім порядку 

диференціального рівняння використовується також поняття числа ступенів 

свободи. Воно дорівнює порядку диференціального рівняння, поділеному на 

два. Рівняння другого порядку відповідає системам з одним ступенем свободи. 

Лінійний осцилятор – це система з одним ступенем свободи. 

Розв’язок рівняння (3) визначає вільні (власні) коливання. Вільними або 

власними називаються такі коливання, які відбуваються в системі виведеної з 

положення рівноваги і наданій самій собі (наприклад, металева кулька на 

пружинці або на нитки). Розглянемо розв'язок рівняння (3). Характеристичне 

рівняння має вигляд: .02 2
0

2  kk  Його корені: 2
0

2
2,1  k . 

Залежно від величини підкореневого виразу (або величини 
0


  ) 

розглядаються три випадки: 

 1 . Коливання з самого початку експоненціально загасають. Мають 

місце аперіодичні коливання. 

 1 . В цьому випадку може мати місце тимчасове зростання, але 

потім – експоненціальне загасання. 

 1 . Випадок слабо згасаючих коливань. 

Щоб коливання були незатухаючими, необхідно компенсувати втрати 

енергії, обумовлені силами опору. Це можна зробити, впливаючи на систему 

зовнішньої силою. 

Вимушені коливання гармонічного осцилятора описуються лінійним 

неоднорідним диференціальним рівнянням другого порядку: 

).(2 2
0 tFõõõ    

Рівняння пружних коливань без опору при наявності періодичної 

зовнішньої сили має вигляд: 

)sin(2
0 taõõ   .            (4) 

Загальний розв'язок однорідного рівняння можна представити у вигляді 

)sin()( 00   tAtx , 

де A  та   – довільні константи інтегрування. 

Якщо 0  , тобто якщо частота зовнішньої сили не збігається з 

частотою власних коливань системи, то частинний розв'язок неоднорідного 

рівняння шукаємо у вигляді ,sincos)( tNtMtx    де constNM , , 
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визначаються шляхом підстановки функції )(tx  в рівняння (4), тоді 

)(
,0

22
0  


a

NM . Відтак, загальний розв'язок рівняння (4) має вигляд: 

t
a

tAtx 


 sin)(sin()(
22

0

0


 , 

тобто результуючий рух складається з власних коливань з частотою ω0 і 

вимушених коливань з частотою ω. 

Якщо 0  , тобто частота зовнішньої сили збігається з частотою 

власних коливань системи, то частинний розв'язок неоднорідного рівняння (6) 

шукаємо у вигляді 

)sincos()( 00 tNtMttx   .         (5) 

Підставляючи (5) в (4), знаходимо, що 0,
2 0

 N
a

M


, звідки 

tt
a

tx 0
0

cos
2

)( 


 . Загальний розв'язок (4) матиме вигляд 

tt
a

tAtx 0
0

0 cos
2

)sin()( 


 
.              (6) 

Другий доданок в правій частині (6) показує, що в цьому випадку 

амплітуда коливань необмежено зростає при необмеженому зростанні часу t 

(рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Резонанс 

 

Це явище, яке виникає при збігу зовнішньої сили з частотою власних 

коливань системи, називається резонансом. Вимушені коливання та резонанс 

широко використовуються в техніці, особливо в акустиці, електротехніці, 

радіотехніці та інших областях. Явище резонансу використовується в тих 
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випадках, коли з великого набору коливань різної частоти хочуть виділити 

коливання цілком певної частоти. Резонанс використовується і при 

вимірюванні дуже слабких періодично повторюваних величин. Однак в ряді 

випадків резонанс - небажане явище, тому що може привести до великих 

деформацій і руйнування конструкцій. Резонанс доводиться враховувати при 

конструюванні машин і різних споруд. Розв’язок багатьох подібних завдань 

зводиться до математичного моделювання процесів у вигляді формули, тобто у 

вигляді функціональної залежності. 
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ 

 

Для моделювання поведінки споживача зазвичай використовується так 

звана теорія корисності (теорія поведінки споживача, теорія споживчого 

вибору) – розділ науки, який вивчає споживчі переваги, а також розподіл коштів 

споживача на придбання деяких товарів і послуг з метою задоволення його 

потреб, тобто вивчає сукупність взаємопов'язаних принципів і закономірностей, 

керуючись якими індивід формує і реалізує свій план споживання різних благ, 

орієнтуючись при цьому на найбільш повне задоволення своїх потреб [1-8]. 

Основним постулатом при цьому виступає те, що споживачі прагнуть 
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максимізувати корисність, або задоволення, що отримується від витрачання 

фіксованого доходу [2, 4, 8-10]. 

При цьому під корисністю [1, 3-5, 11] розуміють ступінь задоволення в 

кількісному вираженні, яку отримує суб'єкт споживання (споживач) деякого 

блага (тобто засобу, що задовольняють потребу споживача) чи виконання будь-

якого дії. Поведінка ж споживача являє собою сукупність деяких показників, 

які характеризують його дії – це споживацькі переваги, структура споживання, 

попит на товари й послуги, засоби використання доходів [5, 10-13]. 

Для моделювання поведінки споживача найчастіше використовуються 

такі моделі споживчого вибору, як задача споживчого вибору, модель Стоуна та 

модель із урахуванням компенсованої зміни ціни, яка є продовженням 

зазначених моделей. Розглянемо кожну з моделей окремо. 

Задача споживчого вибору [1, 3, 5] в загальному випадку формулюється 

наступним чином: необхідно знайти кількості благ nxxx ,...,, 21 , які 

задовольняють системі обмежень Ixp
n

i
ii 

1

 при умові 0ix   ni ,1  та 

доставляють екстремум функції корисності    nxxxfXU ,...,, 21 , де ip  

фіксовані ціни на і-е благо nxxx ,...,, 21   ni ,1 , I  заданий дохід споживача, а 

 nxxxf ,...,, 21  задана функція корисності довільного вигляду, яка описує 

взаємозв'язок між обсягом спожитих благ і рівнем отриманої корисності. 
В порівнянні із задачею споживчого вибору, модель Стоуна [1-3, 7-9, 14] 

формулюється наступним чином: потрібно знайти кількості благ nxxx ,...,, 21 , які 

задовольняють системі обмежень Ixp
n

i
ii 

1

, Iap
n

i
ii 

1

 при умовах 0ix , 

0ia   ni ,1  та доставляють екстремум функції корисності 

     



n

i
iin

iaxxxxfXU
1

21 ,...,,


, де ip  фіксовані ціни на і-е благо  ni ,1 , 

ia  мінімально необхідні кількості і-го блага  ni ,1 , які мають бути придбані 

у будь-якому випадку і не є предметом вибору, i  ступені значущості і-го 

блага  ni ,1 , причому 0i , 1
1




n

i
i , а     



n

i
ii

iaxXU
1


 задана 

функція Стоуна [1, 6, 8-10, 15]. 

Модель із урахуванням компенсацій [2, 6, 10, 13-15] є логічним 

продовженням задачі споживчого вибору та моделі Стоуна, враховує зміну ціни 

в процес моделювання поведінки споживача та формулюється наступним 

чином: необхідно знайти кількості благ nxx ,...,1 , які задовольняють системі 

обмежень задачі споживчого вибору (або моделі Стоуна) та доставляють 

екстремум функції корисності  XU , причому в даному випадку ціни ip  на і-е 

благо nxx ,...,1   ni ,1  в процесі змінюються на деяку величину (в декілька 
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разів) і, для досягнення попереднього рівня корисності споживача, потрібно цю 

зміну компенсувати за рахунок збільшення величини доходу I . 

Кожна із представлених математичних моделей описує поведінку 

споживача на ринку споживчих послуг в залежності від існуючих зовнішніх 

умов (фіксовані або змінні ціни благ), можливостей (обсяг доходу) та цілей й 

пріоритетів (функція корисності) споживача. Крім того, існують такі 

характеристики споживача, які впливають на його поведінку [14, 15]. Так, 

наприклад, великий вплив на них роблять фактори культурного, соціального, 

особистого і психологічного порядку. Здебільшого ці фактори не піддаються 

контролю з боку діячів ринку, але їх обов'язково слід брати до уваги. Ці моделі 

як раз дозволяють це зробити в повному обсязі. 

Крім того, потрібно зауважити, що кожна з розглянутих моделей дозволяє 

відповісти на два взаємозалежних та досить важливих для споживача питання: 

1. Яку комбінацію (набір) благ вибере споживач при фіксованих цінах і 

доході? 

2. Як зміниться вибір споживача при зміні доходу або цін? 

Саме відповіді на ці питання й дозволяють застосовувати зазначені 

моделі при моделюванні поведінки в тому числі й окремо взятого споживача в 

повсякденному житті. 

В даній роботі здійснено порівняння зазначених підходів до моделювання 

поведінки споживача в умовах компенсованої та некомпенсованої зміни цін на 

блага. Для наочної демонстрації результатів порівняння за кожною моделлю 

розглянуто приклад, який дозволяє отримати та проаналізувати порівняльні 

результати моделювання поведінки споживача. Усі задачі в процесі розв’язання 

зводяться до задач на умовний екстремум та розв’язуються методом 

підстановки та методом множників Лагранжа. Тому отримані розв’язки є суто 

аналітичними. 

Отримані в роботі результати можуть бути застосовано при моделюванні 

окремо взятого споживача в умовах обмеженості ресурсів з метою максимізації 

своєї вигоди, оскільки в житті доводиться постійно стикатися з розв’язанням 

подібного ряду задач. Крім того, подані результати дослідження можуть бути 

впроваджено в навчальний процес при вивченні курсу «Математична 

економіка». 
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IНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АГРЕГАЦІЇ ДИНАМІЧНОГО 

КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

 

Cоціальні мережі – невід’ємна частина сучасного інформаційного 

простору. Кількість і різноманіття соціальних мереж вимагає від соціально 

активного користувача ведення списку реєстраційних даних, щонайменше ім’я 

користувача та пароль. Сама наявність такого списку зменшує захищеність 

приватних даних. Одним зі способів подолати проблему є використання 

менеджерів паролів, локальних або онлайнових. 

Робота з кожною соціальною мережею окремо вимагає освоєння різних 

інтерфейсів користувача, що призводить до збільшення зусиль та часу на 

вивчення та використання сервісів соціальних мереж, зменшуючи час на 

спілкування. Аналіз показав, що виявляється можливим сформулювати рутинні 

задачі доступу та роботи із будь-якою соціальною мережею. 

Агрегатори соціальних мереж, такі як Fuse, Alternion [1, 2] вирішують 

задачі організації уніфікованого інтерфейсу та менеджменту персональних 

даних у соціальних мережах, але не вільні від недоліків, в першу чергу за 

рахунок обмежень щодо додавання нових соціальних мереж, обмежень 

безкоштовного користування, відсутності певних специфічних функцій. 

Метою даної роботи є розробка open source агрегатора соціальних мереж, 

що об’єднає більшу частину можливостей інтерфейсу користувача популярних 

соціальних мереж України з використанням стандартів «клієнт-сервер», Web 

2.0 та REST API. Інтерфейс агрегатора буде розроблено як односторінковий 

додаток (мова JavaScript, середовище AngularJS), для збереження даних буде 

використано документ-орієнтовану СУБД, логіка агрегатора буде реалізована у 

скриптовій мові програмування Python. 

У результаті, агрегатор дозволить підвищити ефективність взаємодії 

користувача з програмним забезпеченням соціальних мереж. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ПОПИТ/ПРОПОЗИЦІЯ» 

 

На сьогоднішній день у мережі інтернет існує безліч сайтів, інтернет-

магазинів, веб-сервісів та інших ресурсів. Одним із них є електронна дошка 

оголошень [1, 2]. 

Електронна дошка оголошень функціонально подібна звичайній: це сайт, 

де кожен бажаючий може вивісити своє оголошення, а всі відвідувачі сайту – 

прочитати його. Електронна дошка оголошень, як правило, поділена на кілька 

тематичних розділів, відповідно до змісту оголошень. Існують такі популярні 

дошки, як olx.ua [3], ria.ua [4] з безліччю категорій, де можна додати фотографії 

об’яви, опис, ціну та інші поля, або переглянути інші об’яви. 

Проте, в них або зовсім немає, або існує лише одна категорія «Віддам 

безкоштовно» та «Прохання». Тому важливим є створення нового виду дошки 

оголошень «Попит\Пропозиція», яка є унікальним проектом в Україні на 

сьогоднішній день. У цього виду є ряд переваг над іншими дошками [5]:  

 деревоподібна структура категорій «Прохання»; 

 відсутня залежність від грошових об’яв, що виключає будь-яке 

шахрайство; 

 модерація кожної об’яви та відповіді на об’яву, яка не пропускає 

договорів між автором та відповідачем за межами сервісу для виключення 

шахрайства; 

 повна безкоштовність сервісу; 

Таким чином, ця система дуже важлива для багатьох верств населення. 

Цей вид дошок оголошень буде дуже корисним та популярним у нашій країні 

через відсутність аналогів, повного виключення шахрайства та безкоштовний 

сервіс. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ДАНИХ КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

Система моніторингу кліматичних умов для організації контролю 

температури, відносної вологості повітря та тиску складається з відповідних 

датчиків вимірювання. Дані, отримані на датчик, перетворюються в електричну 

величину. Це обумовлено тим, що електричний сигнал простіше передавати на 

великі відстані (висока швидкість обміну інформацією), легко обробляти 

(висока точність обробки даних), а також швидкодією [1]. 

Для вимірювання температури використовуються терморезистивні 

датчики, засновані на принципі зміни електричного опору (напівпровідника або 

провідника) при зміні температури. Вперше вони були розроблені для 

океанографічних досліджень. Основним їх елементом є терморезистор – 

елемент, що змінює свій опір залежно від температури навколишнього 

середовища. 

Напівпровідникові датчики реєструють зміну характеристик p-n переходу 

під впливом температури. У якості термодатчиків можуть бути використані 

будь-які діоди або біполярні транзистори. Пропорційна залежність напруги на 

транзисторах від абсолютної температури дає можливість реалізувати досить 

точний датчик. 

Термоелектричні перетворювачі – інакше, термопари, діють за 

принципом термоелектричного ефекту, тобто завдяки тому, що в будь-якому 

замкнутому контурі (з двох різнорідних напівпровідників або провідників) 

виникає електричний струм, в разі якщо місця спаїв відрізняються за 

температурою. Так, один кінець термопари (робочий) занурений в середу, а 

інший (вільний) – ні. Таким чином, виходить, що термопари – це відносні 

датчики і вихідна напруга буде залежати від різниці температур двох частин. І 

майже не буде залежати від абсолютних їх значень. 

Пірометри – безконтактні датчики, які реєструють випромінювання, що 

виходить від нагрітих тіл. Основною перевагою пірометрів (на відміну від 

попередніх температурних датчиків) є відсутність необхідності поміщати 

датчик безпосередньо в контрольоване середовище. В результаті такого 

занурення часто відбувається спотворення досліджуваного температурного 

поля, не кажучи вже про зниження стабільності характеристик самого датчика. 

Датчик тиску є ємнісним осередком. Ємнісний метод заснований на 

залежності зміни електричної ємності між обкладинками конденсатора і 

вимірювальної мембрани від тиску. Основною перевагою ємнісного методу є 
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захист від перевантажень, а також забезпечення високої стабільності 

метрологічних характеристик, зменшення впливу температурної похибки за 

рахунок малого обсягу рідини безпосередньо в осередку. 

Контролер, до якого підключаються датчики, повинен бути доступним. 

Arduino коштує недорого і має мінімальний рівень входження. Підключення до 

комп'ютера здійснюється за допомогою послідовного порту. Будемо 

використовувати USB2Serial адаптер, як поширене і недороге рішення [2]. 

Оскільки контролер може розташовуватися на деякій відстані від комп'ютера, і 

контролерів на одному порту може бути декілька, в протоколі обміну повинні 

бути передбачені захист від спотворення даних і можливість адресації приладів. 

Комплекс повинен зберігати в базі даних історію всіх вимірювань (наприклад, 

MySql, SQLite). Всі програми для роботи з контролером повинні однаково 

працювати на різних платформах без серйозних доопрацювань (наприклад, 

Python, PhP, Java). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 

МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ІГОР 

 

Об'єктом дослідження в даній роботі виступає сільськогосподарський 

процес. 

Метою даної роботи є розробка програмного продукту, що дозволяє 

автоматизувати та уніфікувати процес математичного моделювання 

сільськогосподарських процесів за допомогою методів теорії ігор. 

Відомо [1, 4], що сільськогосподарські процеси відносяться до класу 

складних систем, моделювання яких є важко формалізованою задачею, в силу 

необхідності врахування не тільки великої кількості факторів, що описують 

процес дослідження, але і їх різнотипності. 

Аналіз ряду розглянутих сільськогосподарських процесів дозволив 

виділити множину альтернатив і умов, в яких зазначені альтернативи можуть 
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знаходитися. Ця обставина дала можливість звести розглянуті задачі до задач 

теорії ігор в умовах неповної інформації і ризику. 

У даній роботі розглядаються задачі в галузі сільського господарства, 

математичні моделі яких мають назву «ігри з природою». 

В теорії ігор з природою для вибору оптимальних стратегій 

використовується цілий ряд критеріїв оптимальності, серед яких можна 

виділити: критерій Вальда, критерій Гурвіца, критерій Севіджа, критерій 

Байєса-Лапласа, критерій Ходжа-Лемана, критерій Гермейєра та інші [2-5]. 

Прийнято виділяти два класи задач теорії ігор з природою [4, 6, 7]: 

1) прийняття рішень в умовах ризику (стохастичні задачі); 

2) прийняття рішень в умовах невизначеності. 

У нашій роботі розглядається задача, розв’язання якої здійснюється за 

допомогою методів теорії гри з природою в умовах невизначеності (якщо існує 

нестача інформації про можливості появи станів природи). 

В даній роботі представлено програмний продукт, розроблений в 

середовищі NetBeans мовою програмування Java, який спрямований на 

знаходження оптимальної стратегії учасників гри за допомогою зазначених 

критеріїв оптимальності. 

Розглянемо практичну задачу: Деяке сільськогосподарське підприємство 

виробляє пшеницю. Посівна площа пшениці становить 100 га. Магазин має 

договір з підприємством про закупівлю всієї виробленої пшениці за ціною 

4 грн. за 1 кг. 

Сільськогосподарське підприємство може прийняти одне з трьох рішень 

при вирощуванні пшениці з різними витратами на виробництво: 

Альтернатива 1: Провести повну обробку рослин від хвороб (вартість 

6 млн. грн.); 

Альтернатива 2: Провести часткову обробку рослин (вартість 

4 млн. грн.); 

Альтернатива 3: Не проводити обробку рослин (вартість 2,5 млн. грн.). 

Залежно від розвитку хвороб і умов погоди (зовнішнього середовища) 

можливі наступні ситуації: 

Можливий стан природи 1: Умови для розвитку хвороб несприятливі; 

Можливий стан природи 2: Умови для розвитку хвороб звичайні; 

Можливий стан природи 3: Умови для розвитку хвороб сприятливі. 

Необхідно визначити оптимальну стратегію підприємства, якщо значення 

врожайності пшениці (ц/га) залежно від розвитку хвороб і рішень підприємства 

представлено матрицею гри поданого у табл. 1 виду. 

 

Таблиця 1 – Вхідні дані сільськогосподарського підприємства, згруповані 

за його стратегіями та можливими станами природи 

 

Стратегії 

сільськогосподарсь

кого 

Розвиток хвороб рослин 
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підприємства 

 В1 В2 В3 

А1 260 260 260 

А2 255 200 1450 

А3 250 100 40 

 

На рис.1 наведено початкові данні (матриця гри) та оптимальні стратегії 

підприємства, обрані за критеріями прийняття рішень. 

 
Рис.1 – Вікно вводу та виводу даних 

 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

оптимальним варіантом дії (стратегією) аналізованого підприємства є повна 
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обробка рослин від хвороб у випадку, якщо керівництво не готове до ризику, 

тобто підприємство отримує гарантований результат. У протилежному випадку 

та при наявності статистичної інформації про умови розвитку хвороб на 

розглянутій території, а також визначенні ступеня можливого ризику 

відповідальною особою, оптимальним варіантом (стратегією) буде часткова 

обробка рослин від хвороб. 

Розроблений програмний продукт дозволяє отримати оптимальні рішення 

задач прийняття рішень в умовах неповної інформації та ризику. Даний 

продукт може бути використаний як на підприємствах при визначенні стратегії 

дій, так і в навчальному процесі. 
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ЛОГАРИФМІЧНА СПІРАЛЬ – ЦЕ ЖИТТЯ НАВКОЛО НАС 

 

У XXI столітті обчислити значення будь-якого числового виразу навіть 

для учня початкової школи не проблема, якщо поряд є телефон або інший 

сучасний пристрій, який обов’язково включає в себе функцію «Калькулятор».  

А чи задумувались ви про те, що робили люди до кінця XX століття, а саме: як 

знаходили значення числових виразів, які, наприклад, містили у собі множення 

і ділення десяткових дробів з трьома або чотирма знаками після коми? Навіть 

ваші дідусі і бабусі , коли навчались в школах, не маючи калькуляторів, 

виконували обчислення за допомогою таблиць логарифмів та логарифмічної 
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лінійки. Близько 350 років вони залишалися надійними апаратами для 

наближених, але швидких обчислень. Мало хто з нас зараз бачив, а тим більше 

використовував ці прилади на практиці, адже час іде, наука і техніка рухаються 

вперед, і на зміну логарифмічній лінійці прийшов мікрокалькулятор. Взагалі, 

коли у дорослої людини, що закінчила школу кілька років тому, запитати: «Що 

ви знаєте про логарифми?» Цілком ймовірно, відповідь буде такою: «Це щось 

пов’язане з математикою, але щось зовсім незрозуміле». Цікаво, чому така 

відповідь? 

Коли учні старших класів ознайомлюються з поняттями «логарифма» та 

«логарифмічної функції», ці поняття виявляються абсолютно новими для них. 

Звичайно, вчитель дає означення, намагається пояснити, формує вміння 

перетворювати вирази з логарифмами. Учні досліджують властивості 

логарифмічної функції і, в кращому випадку, отримують деякі знання про 

використання логарифмів в різних сферах життєдіяльності людини. Але за 

браком часу й його обмеженістю на вивчення даної теми, вчитель не має 

можливості показати всю «різноманітність» і «велич» логарифмів та 

логарифмічної функції. 

Першим вченим, який відкрив цю дивовижну криву, був Р. Декарт (1596 – 

1650р.). Вже в кінці XVII ст. багато властивостей «дивовижної спіралі» були 

досліджені Якобом Бернуллі.  

Логарифмічна спіраль - крива з «твердим» характером. Вона не змінює 

своєї природи при багатьох перетвореннях, до яких чутливі інші криві. 

Стиснути та розтиснути цю спіраль щодо її полюсів - те ж саме, що повернути 

її на певний кут. Цю властивість логарифмічної спіралі було відкрито Якобом 

Бернуллі, назвав він її «spira mirablis» — «чудова спіраль». Особливості 

логарифмічної спіралі вражали не тільки математиків. Її геометричні 

властивості, зокрема інваріантність (збереження кута), дивує і біологів, які 

вважають саме цю спіраль свого роду стандартом біологічних об'єктів різної 

природи. 

Навіть учням початкової школи буде дуже цікаво дізнатися, що насіння 

соняшника розташоване не абияк, а по логарифмічній спіралі; виявляється , що 

метелик летить на світло теж по логарифмічній спіралі. По логарифмічних 

спіралях розташовуються дзьоби папуг, по мірі зростання молюска Nautilus, 

збільшується в розмірах і його раковина, закручуючись по логарифмічній 

спіралі , а також роги таких ссавців як архари (гірські кози), закручені за 

логарифмічною спіраллю. Один з найбільш поширених павуків, епейра, 

сплітаючи павутину, закручує нитки навколо центра за логарифмічною 

спіраллю. 

За логарифмічною спіраллю закручені і багато галактик, одна з них 

галактика «Водоверть». Розглядаючи пристрій вуха, можна помітити орган, 

який називається равликом. Він являє собою спірально закручену трубку, 

утворену з 2,5 витків. Логарифмічні лінії в природі помічають не лише 

математики, а й художники, наприклад, це питання надзвичайно хвилювало 

Сальвадора Далі. Логарифмічна спіраль  застосовувалася для вираження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/NGC_5194
http://uk.wikipedia.org/wiki/NGC_5194
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тривожних, бурхливих подій. На картині проведена золота спіраль, по якій 

розташовуються основні фігури композиції. У гідротехніці по логарифмічній 

спіралі вигинають трубу, що підводить потік води до турбіни. Завдяки такій 

формі труби втрати енергії при зміні напряму течії в трубі виявляються 

мінімальними і напір води використовується з максимальною продуктивністю. 

Великий німецький поет Йоганн Вольфганг Гете вважав логарифмічну спіраль 

навіть математичним символом життя і духовного розвитку.  

Отже, метою роботи є популяризувати серед молоді вивчення 

математики, шляхом висвітлення прикладних аспектів застосування 

досліджуваного матеріалу; поглибити знання про системи координат; 

навчитися будувати графіки деяких функцій у полярній системі координат, що 

не вивчається у програмі середньої школи; ознайомитися з методами й 

пристроями обчислення, що використовувалися раніше. 

Взявши за основу матеріал роботи, можна організувати кілька засідань 

математичного гуртка в початковій школі для учнів 3-х-4-х класів, задля 

формування в них пізнавальної компетентності. Виявляється, що логарифми 

оточують нас в нашому житті практично скрізь. Тому знання правил 

обчислення логарифмів і їх властивостей допоможе розібратися в багатьох 

питаннях, які ставить перед нами життя.  
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РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ» 

 

Кожного дня людина стикається із проблемами прийняття рішень, 

проблемами знайдення їх покращень (найкращих рішень) з точки зору 

поставленої мети. В математиці такі проблеми зазвичай описуються за 

допомогою так званих операцій [1-7], тобто будь-яких заходів (або систем дій), 

що об'єднані єдиним задумом та спрямовані на досягнення певної мети. 

Операції в свою чергу виступають предметом вивчення теорії дослідження 

операцій [1, 5, 7-11], яка займається побудовою, аналізом і застосуванням 
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математичних моделей прийняття оптимальних (найкращих в деякому сенсі) 

рішень. 

До задач дослідження операцій зазвичай відносять [1-5, 7, 8, 12]: 

–  задача оперативно-виробничого планування; 

–  задача розподілу ресурсів; 

–  задачі про дієту; 

–  задачу про рюкзак; 

–  задачу про розкроювання; 

–  транспортну задачу; 

–  задачу про використання виробничих потужностей і т. ін. 

В даній роботі розроблено науково-методичний комплекс за темою 

«Основні задачі дослідження операцій», в якому основна увага зосереджена на 

основних задачах лінійного програмування та який включає: 

–  конспект лекцій (що надає теоретичні відомості з основних задач 

дослідження операцій, форм запису їх математичних моделей й основних 

методів розв’язання, а також на практичних прикладах показує їх застосування 

до розв’язання задач практики); 

–  методичні вказівки до здійснення самостійної роботи; 

–  методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт; 

–  презентації; 

–  пакет тестових завдань; 

–  питання для самоперевірки отриманих знань. 

Крім того, у роботі розроблено електронний довідник «ZadachiDO», що 

дозволяє отримати систематизовані знання зі змістовних й формалізованих 

постановок основних задач лінійного програмування [1, 5-12]; з основних форм 

моделей задач лінійного програмування [2-4, 7, 8, 12]; правил зведення задач 

лінійного програмування, поданих у загальній формі [1, 3, 6-8, 10], до задач у 

канонічній [1-3, 7, 10-12] та стандартній (симетричній) [1, 7-9, 12] формах; з 

основних форм запису моделей задач лінійного програмування (розгорнута, 

матрична, векторна форми) [1, 2-4, 7, 8, 12]; з проведення автоматизованого 

вибору оптимальних розв’язків шляхом застосування графічного методу [1, 3-5, 

7, 10] та симплекс-методу [1, 2, 4-8, 11] розв’язання задач лінійного 

програмування. 

Запропонований електронний довідник може бути придатний для 

використання у повсякденному житті в якості довідкового інструменту при 

вирішені різноманітних практичних задач, пов’язаних із знаходженням 

оптимальних (з точки зору заданої мети) рішень. Розроблений ж весь науково-

методичний комплекс може бути використаний в навчальному процесі при 

вивченні курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій». 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ СЕКРЕТАРЮ ШКОЛИ 

 

Динамічний розвиток науково-технічного прогресу став причиною появи 

сучасних потужних комп'ютерних технологій. Сьогоднішні темпи 

комп'ютеризації перевищують темпи розвитку всіх інших галузей. Без 

комп'ютерів і комп'ютерних мереж не обходиться сьогодні жодна середня 

фірма, не кажучи вже про великі компанії. Це пояснюється необхідністю 
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швидкого реагування на високі темпи накопичення інформації та прийняття 

відповідних своєчасних рішень. 

Вказана ситуація відноситься також до системи освіти, середньої школи 

як її типової ланки зокрема. За невеликий час виникла суттєва необхідність у 

створенні та використанні інформаційних систем вирішення проблем 

електронного документообігу середньої школи, тобто системи автоматизованої 

допомоги секретарю школи. 

Саме тому, виникла потреба у створенні програмного продукту, який 

полегшить роботу секретарів шкіл, допоможе підвищити продуктивність праці, 

скоротити затрати часу на обробку інформації. 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – індивідуальний комплекс 

технічних і програмних засобів, призначений для автоматизації професійної 

праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран 

або друк необхідних йому документів. 

Досліджуючи різні точки зору сутність АРМ можна визначити також 

наступним чином. 

АРМ – це проблемно-орієнтований програмно-технічний комплекс, що 

включає технічні та програмні засоби, інформаційне та методичне забезпечення 

для вирішення завдань користувача в деякій предметній області і оперативного 

задоволення його інформаційних і обчислювальних запитів безпосередньо на 

робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ. 

АРМ притаманні такі ознаки: 

 доступна користувачеві сукупність технічних, програмних, 

інформаційних та інших засобів; 

 можливість створення і вдосконалення проектів автоматизованої 

обробки даних в конкретній сфері діяльності; 

 здійснення обробки даних самим користувачем; 

 діалоговий режим взаємодії користувача з ЕОМ, як у процесі 

вирішення завдань конкретної предметної області, так і в процесі їх 

проектування [1]. 

Створення АРМ передбачає, що основні операції з накопичення, 

зберігання та переробки інформації покладаються на обчислювальну техніку, а 

фахівець виконує частину ручних операцій, що вимагають творчого підходу. 

Спеціальне прикладне програмне забезпечення застосовується 

користувачем для контролю виробничо-господарської діяльності, зміни значень 

окремих параметрів в ході рішення задач, а також введення/виведення даних 

автоматизованої інформаційної системи відповідно поточним потребам.  

Метою роботи є створення програми, що дозволить автоматизувати 

роботу секретаря школи. 

Дані, що зберігаються в інформаційній системі, мають бути легко 

доступними та надані у виді, в якому вони потрібні для конкретної виробничої 

діяльності. При цьому не має істотного значення спосіб зберігання даних. 

Суттєвою вимогою є достовірність інформації, своєчасність та обмежені 

витрати [2]. 
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Види діяльності секретаря школи, які можна автоматизувати, завдяки 

створеній програмі: 

 отримує для директора школи і його заступників відомості про 

працівників школи; 

 здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників школи, 

засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор 

школи (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, 

повідомлення дня наради і їх реєстрацію), за дорученням директора школи веде 

і оформляє протоколи засідань і нарад: 

 передає і приймає інформацію щодо роботи школи; 

 друкує за вказівкою директора школи різні документи і матеріали; 

 веде діловодство, формує справи у відповідності з затвердженою 

номенклатурою, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає в архів; 

 приймає особисті заяви працівників, учнів і їх батьків (осіб, які їх 

заміняють), документи на підпис директору школи; 

 здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в школі, веде 

книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок 

[3]. 

Об’єктом дослідження є автоматизоване робоче місце секретаря школи. 

Методи дослідження: порівняльний, експериментальний, моделювання. 

Програмний продукт, який створено в результаті виконання роботи, 

дозволяє полегшити роботу секретаря школи, підвищити продуктивність праці, 

скоротити витрати часу на обробку інформації. 

Програмний продукт дозволяє реалізувати такі функції: 

 робота з посадовими інструкціями працівників; 

 розробка та перегляд необхідних нормативних документів; 

 введення на кожного працюючого індивідуальної картки даних; 

 введення щомісячного табелю робочого часу працівників для 

розрахунку заробітної платні. 

Система розроблена в програмному середовищі Borland Delphi 7. Delphi 

являє собою високотехнологічний інструмент програмування, в основі якого 

зібрано багато важливих властивостей і особливостей. 

Візуальна технологія розробки є однією з них та допомагає швидко 

розробляти програми шляхом розміщення на формі стандартних компонентів. 

При цьому відповідний програмний код автоматично генерується Delphi. 

Використання даної технології звільняє розробника від багаточасової роботи по 

створенню інтерфейсу користувача і дозволяє приділити більше уваги 

внутрішній організації програми і обробці даних. 

В результаті роботи було спроектовано та розроблено  програмний 

продукт, який має полегшити роботу секретаря школи, підвищити 

продуктивність праці, скоротити витрати часу на обробку інформації. 

Створений програмний продукт планується використовувати для:  

 перегляду, редагування штатного розкладу школи; 
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 роботи з особистими картками працівників; 

 побудови звітів; 

 ведення табелю робочого часу працівників; 

 роботи з посадовими інструкціями. 

Перспективи розвитку цього проекту – нарощування функціональності та 

оптимізація інтерфейсу користувача. 
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ПОШУК ТЕРМІНОЛОГІЧНО НАСИЧЕНИХ ПІДМНОЖИН 

СТАТЕЙ У КОЛЕКЦІЯХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

 Для досконалого вивчення певної предметної галузі за допомогою 

наукових статей, публікацій або книг тощо потрібно перш за все зібрати повну 

та змістовну колекцію документів. Для цього краще було б звернутися до 

фахівців даної предметної області за допомогою в оцінюванні 

репрезентативності колекції. Цей спосіб, однак, не завжди доступний. По-

перше, це може зайняти певний час, який фахівці навряд мають вільним. По-

друге, така консультація може коштувати немало. Саме у таких випадках 

можна використовувати методику онтологічного інжинірингу OntoElect для 

коректного вимірювання статистичної репрезентативності колекції документів 

у довільних предметних галузях.  

Методика OntoElect [1] призначена для максимізації відповідності 

отриманої онтології до тих критеріїв, що ставлять фахівці з предметної галузі, 

використовуючи оцінку, що відображає думки фахівців. Підхід для оцінювання 

репрезентативності колекції оснований на вимірюванні насичення 

семантичного (термінологічного) відбитку у колекції документів. 

 Метою даної роботи є експериментальна перевірка методики 

онтологічного інжинірингу OntoElect щодо границь її застосовності у 

коректному вимірюванні статистичної репрезентативності наборів документів 

на основі показників семантичного насичення.  
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 Експеримент повинен враховувати декілька параметрів, що можуть 

мати вплив на вимірювання і, як наслідок, на результати вимірювання 

насиченості. Ці параметри беруться до уваги при відповіді на наступні питання: 

1. У якому напрямку доречно формувати набори даних для вимірювати 

насичення: у хронологічному, контр-хронологічному, двосторонньому, 

випадковому? 

2. Чи впливатиме розмір сегментів даних на виміри насичення? Чи існує 

оптимальний розмір фрагменту даних? 

3. Який з методів екстракції термінів (UPM [2] або ManchesterTerMine 

[3]) дозволяють отримати адекватні та якісні набори термінів? 

Відповіді на ці питання будуть знаходитися шляхом виконання 

експериментів в реальних промислових умовах за допомогою методики 

OntoElect. 

Експерименти виконуються на колекції документів TIME, що складається 

з 437 наукових статей за період часу з 1994 року по 2014 рік. Всі документи 

проходять етап конвертації з pdf до txt, а далі починається етап формування 

наборів даних.  

Перша серія експериментів виконана для кожного з чотирьох напрямків 

(хронологічного, контр-хронологічного, двостороннього, випадкового) з 

розміром сегментів даних 20. Набори даних сформовані спеціально для методу 

екстракції термінів UPM таким чином, що кожен документ не повинен містити 

абзаців та переносів. Перший сегмент даних містить 20 документів. Наступний 

сегмент містить документи з 1 сегменту з додаванням ще 20 документів. Таким 

чином отримуємо 22 сегменти.  

 Отримані дані експерименту за методикою OntoElect візуалізуються 

за допомогою графіків з показниками eps, thd та thdr%. Подальший аналіз 

графіків дає змогу зробити висновки про досягнення термінологічного 

насичення (або недосягнення) та оцінити статистичну репрезентативність 

колекції документів. На рис. 1 зображені результати перших 4 експериментів 

виміру термінологічного насичення. 

 
Рис. 1 – Результат вимірювання насиченості 

для різних напрямків формування наборів даних 
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 Таким чином, за допомогою серії експериментів можна зробити 

висновок про придатність методу для коректного вимірювання статистичної 

репрезентативності наборів документів на основі показників семантичного 

насичення. 
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ВАЖЛИВІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

В РІЗНИХ НАУКАХ 

 

Сучасні дослідники, серед яких можна зустріти психологів, педагогів, 

соціологів, економістів, біологів, інженерів та інших, в своїй діяльності часто 

стикаються з проблемою аналізу отриманих емпіричних даних. Для обробки і 

аналізу отриманої інформації зазвичай використовуються методи математичної 

статистики, які дають можливість перевіряти достовірність отриманих 

результатів та вірно їх інтерпретувати.  

Математична статистика – це галузь математики, яка розробляє раціональні 

прийоми систематизації, обробки і аналізу даних спостереження масових явищ з 

метою встановлення характерних для них статистичних закономірностей та 

використання їх для наукових і практичних висновків.  

Методами статистичної обробки даних називають розрахунки, на основі 

яких формуються результати для подальшого аналізу та систематизації 

показників, отриманих в ході дослідження. Знання основних принципів та 

правил використання методів статистичної обробки даних дає змогу [1, с. 4]: 

 інформативно описувати результати експерименту; 

 встановлювати ступінь достовірності, подібності та відмінності 

досліджуваних об’єктів на основі результатів вимірювання показників; 

 аналізувати наявність або відсутність залежності між показниками; 

 кількісно описувати ці залежності; 

 виявляти інформативні показники; 
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 проводити аналіз та інтерпретацію даних, отриманих у ході 

дослідження. 

Методи описової статистики застосовуються для обчислення мір 

центральної тенденції (середнє, мода, медіана) та мір розкиду даних (розмах, 

дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації). Отримання цих 

показників дає змогу досліднику зробити висновки про вибірки, що 

досліджувалися. На основі результатів невеликих за обсягом груп (вибірок), 

завдяки статистичним критеріям, можна отримати висновки щодо генеральних 

сукупностей. Для цього застосовується методи перевірки статистичних гіпотез. 

Для аналізу взаємозв’язку між великою кількістю змінних використовуються 

багатомірні методи: кластерний і факторний аналізи, регресійний та 

кореляційний аналізи, багатомірне шкалювання, латентний аналіз. Ці методи 

дають змогу виявити статистичні зв’язки між величинами, що були отримані у 

ході експерименту.  

Зазвичай математична статистика необхідна експертам відповідних 

галузей для обробки та аналізу даних, отриманих під час досліджень чи 

експериментів, завдяки ним перевіряються сформульовані на початку роботи 

статистичні гіпотези. Цей метод наукового дослідження займається не тільки 

статистичними описом результатів спостережень, але й побудовою та 

перевіркою математичних моделей, що містять поняття ймовірності, а також 

порівняльним аналізом даних. Так, наприклад, для експериментальної 

педагогіки характерні дослідження, мета яких полягає у виявленні ефективності 

педагогічних засобів шляхом порівняння досягнень різних груп учнів або однієї 

групи у різні періоди часу. У біології та медицині експерти проводять 

порівняльну оцінку результатів на основі отриманих біометричних показників, 

що дає можливість визначати ефективність препаратів чи методів лікування. 

Для цих цілей використовуються методи перевірки статистичних гіпотез, 

основна ідея яких полягає у виконанні наступних кроків [2; 3]: 

 формулювання нульової та альтернативної гіпотези; 

 обрання статистичного критерію для перевірки цих гіпотез; 

 обчислення емпіричного значення критерію; 

 визначення по таблицям критичних значень критерію 

критичного значення; 

 порівняння емпіричного і критичного значень критеріїв; 

 визначення гіпотези, що приймається. 

Таким чином, для успішного використання математичної статистики у 

дослідженнях спеціалісту необхідно володіти всіма її доступними методами, 

розуміти їх загальну сутність, пам’ятати вимоги окремих методів до даних, та, 

найголовніше, вміти обирати «правильний» критерій для подальшого аналізу 

даних. Розуміння цих факторів є необхідним, так як коректна інтерпретація 

отриманих результатів потребує чіткого розуміння теоретичних основ 

використовуваних методів. 
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ШЛЯХИ ЗАСВОЄННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УЧНЯМИ 5 КЛАСУ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

 Збагачення активного словника учнів, оволодіння українським 

мовленнєвим етикетом значною мірою повинно здійснюватися засобами 

української фразеології. Уміння правильно і доречно користуватися у своєму 

мовленні фразеологізмами є ознакою високого рівня оволодіння 

мовою.Практика шкільного викладання мови свідчить, що учні не знають 

значень фразеологізмів, не вміють знаходити їх у тексті та використовувати у 

своєму мовленні. Саме цим і зумовлена актуальність нашого дослідження. 

Метою нашої статті є визначення шляхів засвоєння учнями 

фразеологічного багатства української мови та ролі фразеологізмів у мовній 

підготовці школярів. 

 Українська фразеологія та проблеми, що пов’язані з її вивченням у 

шкільному курсі української мови, завжди були в центрі уваги багатьох 

дослідників: Б. Ларіна, Ю. Прадіда (семантика фразеологізмів); Д. Баранника, 

В. Коптілова (стилістичний аспект фразеологізмів); О. Горбача, А. Івченка, 

(історія та етимологія фразеологізмів); М. Баранова, І. Олійника, М. Пентилюк, 

О. Хорошковської (принципи відбору фразеологічного матеріалу); І. Синиці, 

Г. Костюка, Л. Виготського (ефективні шляхи збагачення мовлення учнів). 

З поняттям «фразеологія» учні докладно знайомляться в п’ятому класі, 

вивчаючи джерела української фразеології, їх значення та стилістичну роль 

фразеологізмів. Але початкові уявлення про скарби української фразеології 

подаються вже у початковій школі, і відбувається засвоєння фразеологізмів в 

основному практично, при цьому вчителемвраховуються відповідні принципи їх 

відбору: ступінь засвоєння учнями фразеологізмів; доступність фразеологізмів 

для розуміння їх школярами; наявність фразеологізмів у творах, рекомендованих 

для позакласного читання; виховна вага фразеологізмів [1, с. 186-187]. 



205 

 

 Сучасна методика пропонує чимало методів для осмислення 

фразеологічних явищ: метод спостережень та аналізу мовних явищ, метод 

зв’язного викладу матеріалу, метод вправ. Але головне завдання, що стоїть 

перед учителем на уроці під час опрацювання фразеологізмів, –показати 

образність, виразність, емоційність фразеологізмів. 

 Методисти та досвідчені вчителі-словесники визначають прийоми 

роботи з фразеологізмами (семантизація фразеологічного матеріалу та прийоми 

формування умінь і навичок використання фразеологічного матеріалу у 

мовленні та мові) і пропонують систему тренувальних вправ з фразеології, 

завдання якихформуватимуть уміння учнів знаходити в тексті і доречно 

використовувати в мовленні фразеологізми, пояснювати їх значення, визначати 

синтаксичну роль, добирати іншомовні відповідники, розмежовуючи фраземи 

за значенням тощо[1, с. 185].Особливої уваги заслуговує робота вчителя-

словесника щодо ознайомлення учнів з фразеологічними словниками, оскільки 

вони повинні стати і довідниками, і посібниками для виконання різних видів 

тренувальних вправ. 

 Проаналізований педагогічний досвід учителів-словесників 

свідчить, що у систему тренувальних вправ з фразеології слід включати такі 

завдання: поясніть значення фразеологічних зворотів …;доберіть чи випишіть з 

художніх текстів весільні фразеологізми, солдатські, наймитські усталені 

звороти; запишіть фразеологізми про українські символи та обереги, свята, 

традиції на основі художньої літератури і власних життєвих спостережень. 

Слушними є поради вчителів про виняткову важливість використання на 

уроках української мови народознавчого компоненту, що стосується історії, 

культури, побуту українського народу, його ментальності, а також 

регіонального компоненту, що реалізується через слова, речення. 

 Переконані, що зацікавлять учнів ігрові елементи у процесі 

вивчення фразеологізмів. Наприклад: загадки-жарти (чи буває душа в п’ятах? 

чи є ноги у книжки? у якому фразеологізмі згадується таблиця множення? що 

можна ламати без рук і без усякого знаряддя? коли беруть ноги на руки? чи 

можна сказати: майстер на обидві руки?); лото «фразеологізми»; завдання 

«відгадай, що це» («на нього кидають слова і гроші, коли їх не цінують»; «його 

радять шукати у полі, коли хтось безслідно зник»; «він є в голові легковажної, 

несерйозної людини»; «через них пролітають, як через отвір»; «вони не квіти, а 

в’януть»; «їх розвішують, як білизну, особливо дуже довірливі»); казкові 

фразеологізми («по бороді текло, а....»; «ні в казці сказати, ні....»; «не думати, не 

гадати....»; «скоро казка мовиться, та....»; «піди туди, не знаю куди,....»; «у 

тридев’ятім царстві,....»). 

На нашу думку, одним із важливих елементів роботи з вивчення 

фразеологізмів є використання візуальних засобів: 
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 Отже, знання фразеологічних скарбів української мови, розуміння їх, 

правильне вживання є безсумнівним показником емоційного мовлення. Тому 

необхідно виробляти навички вмілого вживання фразеологізмів у повсякденній 

мовній практиці. Робота з фразеологізмами дозволяє розширити фразеологічний 

запас учнів, ознайомити з нормами етикету в спілкуванні, з особливостями 

українського національного етикету, сприяє реалізації комунікативної, 

соціокультурної, мовленнєвої та діяльнісної змістових ліній навчання 

української мови. 
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ЗЕМЛЯ У ВИМІРАХ УРБАНІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ  

(ЗА НОВЕЛОЮ «ЗЕМЛЯ» Н. БІЧУЇ) 

 

Сучасне літературознавство не залишається осторонь актуального на 

сьогодні  питання екології, і саме тому в науковий обіг було введене поняття 

екокритики, яка вивчає зв’язки екології та літературознавства. Екокритика (або 

«зелені студії») – «галузь літературознавства, що вивчає міждисциплінарний 

аспект взаємозв’язків художньої літератури і довкілля, в тому числі для аналізу 

й осмислення шляхів виправлення сучасної екологічної ситуації» [4, с. 52].  

Урбанізація та урбоекологія все частіше стають домінантними аспектами 

в питанні природозбереження довколишнього середовища. У зв’язку з цим у 

дослідницьких колах і постає питання протистояння міста й села. Сучасна 

людина з кожним роком все більше надає перевагу мегаполісу, покидаючи 

сільську місцевість. Наслідком цього стає вимирання сіл, втрата сільської 

культури, занепад агроекономіки, виснаження природних ресурсів. 

Один із яскравих прикладів протистояння міста і села представлено в 

новелі Н. Бічуї «Земля» (1999). Поряд із тим, що письменницю називають 

«обраницею муз» [2, с. 133], «безсумнівною королевою жіночої прози» 

(Вал. Шевчук) [5, с. 45], вона, за визначенням В. Єшкілєва, є ще й «предтечею 
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урбаністичної прози» [5, с. 45]. У творах Н. Бічуї, що відзначаються 

медитативністю, психологічністю, історизмом, урбаністичний мотив дійсно 

став домінантним. 

Земля є традиційним мотивом для українського письменства. Так, в 

однойменній повісті О. Кобилянської вона стає причиною братовбивства, у 

романі У. Самчука «Марія» – спонукою до катарсису одного з головних героїв, 

у кіноповісті О. Довженка «Земля» – засобом звеличення хліборобської праці. 

Проте в новелі Н. Бічуї образ землі розкривається під новим кутом зору, 

далеким від шаблонних уявлень: «Земля, яка б не була, разила мене, бо не 

викликала в уяві нічого, крім викопаної насвіжо, готової прийняти труну 

могили. Так, так, звичайно, я знаю: земля – хліб; земля – життя; земля – 

годувальниця; земля багатство, і скарби, і глибинні джерела, і зелені трави, і 

любов, але також і могила. Що ж могла порадити з собою…» [1, с. 19]. Земля 

асоціюється в наратора зі страхом та смертю, і це певним чином є моментом 

автобіографічним, адже дитинство Н. Бічуї припадає на роки війни та 

повоєнних репресій. 

Каталізатором неприязні оповідачки до землі став випадок, коли вона 

дитиною опинилася посеред лісу в грозу: «…а я вже не мала сили бігти, падала 

як трава, тулилася до землі, а земля була холодна, байдужа, відштовхувала 

мене, відпихала…» [1, с. 19]. Коли двоє хлопчаків, щоб угамувати її істерику, 

починають бити дівчинку, до почуття страху додається ще й почуття 

нестримної образи на землю. Дитячий страх назавжди закарбувався в пам’яті і 

залишив незгладимий відбиток, від якого жінка не може позбутись навіть 

дорослою. Проте, праця на землі дивним чином притягує героїню: «Робота 

справляла мені приємність. Таку дивну й болючу приємність, якої я ще не 

зазнавала ніколи в житті» [1, с. 19].  

Протилежне ставлення наратив демонструє до міста. Для героїні місто – 

це уособлення життєвого спокою, затишку, рівноваги. Воно дає відчуття 

стабільності, бо може «порятувати від усього» [1, с. 20]. Оповідачка відкидає 

всі вади урбаністичного суспільства, ідеалізує місто, підкреслюючи його 

довершеність: «Я не розпитуючи могла знайти в місті потрібний напрямок. 

Досить же було відірвати від нього, від непорушної і розумної логіки вулиць, 

від гармонії чітких ліній площ і провулків, досить було опинитись поза межами 

міста – і всі дороги губились … усе йшло довкола мене коловоротом…» [1, 

с. 20]. Припускаємо, що у цих рядках звучить ставлення до міста самої Н. Бічуї, 

що позиціонує себе виключно його жителькою. 

В описі міста – не абстрактному чи збірному – проступають риси Львова: 

«Нічого мені не треба, опріч тих вулиць, саме тих, тільки тих завулків, де ніяк 

не можуть розминутися два трамваї… А також тієї говірки, бистрої, насиченої 

чудними інтонаціями… А також тих імен, старовинних і повнозвучних, котрі 

дають тут своїм дітям не через те, що так велить мода, а з любові до тієї 

повнозвучності. Роксоляна, Дзвенислава, Любомир…» [1, с. 22]. Тут звучить 

безмежна любов авторки до Львова, яку вона не раз підкреслювала в інтерв’ю. 
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Працюючи на землі, героїня ніби потрапляє на сеанс психотерапії, який 

допомагає розставити правильні акценти в житті, зробити потрібні висновки. У 

душі оповідачки відбувається справжнє протистояння: земля і місто –полюсні 

поняття на початку новели – сходяться воєдино: «Міста ж стоять на землі, і як 

би високо не рвалися вони, якби хоробро не зрікалися долу, видираючись у 

гору … міста все одно стоять на землі» [1, с. 23].  

Психологізм новели виведено авторкою на цілковито новий рівень: через 

особисту історію персонажа передано протистояння природи і міста, їх битву за 

душу людини. Медитативність твору дає змогу проникнути в найпотаємніші 

думки головної героїні як носія урбаністичної філософії життя й зрозуміти, що 

«ця її любов до міста – це все одно любов до землі» [3].  
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ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ КАРПАТСЬКОГО СЕЛА В  ПОВІСТІ 

М.МАТІОС «МОСКАЛИЦЯ» 

М. Матіос займає особливе місце в сучасній українській літературі ХХІ 

століття. Дослідники, вивчаючи доробок письменниці, неодноразово називали 

її найпрацездатішою та найплодовитішою українською письменницею. 

І.Набитович зазначає, що «її проза - один із провісників надходження нової 

культурної епохи, нового літературного світобачення і світосприйняття». 

М.Матіос  присвоювали звання «прими української літератури», «знахарки 

троякої ружі», «найпліднішої письменниці України», критики ж подеколи 

називають її «чортиком, що вискочив з табакерки». 

М.Матіос майстерно переплітає в своїх творах модернізм і романтизм, 

масовість та елітарність, її творчість охоплює широке коло читачів (як зазначає 

сама М.Матіос, вона «чітко знає статус, вік і стать своїх читачів — від 

http://litakcent.com/2012/07/17/chas-ta-svidomist-u-novelah-niny-bichuji
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академіка до домогосподарки» [4,c.69]), що також характеризує 

багатовимірність майстерності письменниці. П.Загребельний стверджував, що 

М.Матіос «сміливо виступила проти панування модних теорій і літературних 

настроїв, рішуче відкинула приписи всіляких деконструктивізмів, 

постмодернізмів та інших «-ізмів», а також правил політичної обережності й 

суспільних табу…»[1,c.16]. 

Повість «Москалиця» належить до так званої «гуцульської саги», в основі 

якої лежить доля жінки, народженої від російського солдата й приреченої на 

вічну самотність. Події, зображені в повісті, відбуваються на тлі складних 

історичних обставин та кривавих подій в Україні ХХ століття. 

В сюжетну канву М.Матіос вміло вплітає велику кількість звичаїв, 

обрядів, замовлянь, вірувань, за допомогою яких створюється колоритний образ 

буковинської місцевості та світоглядні позиції тогочасної людини. 

І. Набітович наголошує: «Світобачення героїв Марії Матіос балансує на 

межі між ритуально-мітологічним та релігійним простором, інколи, застигаючи 

на їх межі…» [2,c.14]. Отже,  релігійна свідомість героїв сягає не тільки 

християнських традицій, а й вплітає строкатий фольклор давнини, а саме 

язичницького періоду та мітогологічно-ритуальне сприйняття. Так, наприклад, 

авторка вводить християнські свята Маковея, святого Іллі, Головосіки, святих 

Петра й Павла, які виконують ритуально-літургійну функцію, і завдяки яким 

обчислюються точно окреслені дати: «За тиждень до Головосік у Панську 

Долину вперше…влетіло чуже військо», «…на Петра-Павла 1915 року Катрінка 

неждано вродила дитину…», «На Маковея 1914 року Петра Северина 

…забрали на цісарську війну» [2,c.193].  

Традиції, пов’язані з міфологічними віруваннями, можна 

продемонструвати на прикладі щезника, з яким за чутками водилася 

Москалиця: «…Онуфрійчукова москалиця не менше не більше – лише висиділа 

Того…Ну, Того самого – щезника»[2,c.196]. За повір’ям гонихманика треба 

зігрівати сорок діб під пахвою, щоб після того як він народиться допомагав 

господині по господарству. Крім того, щоб щезник мав більшу силу це повинна 

робити незаймана дівчина. Крім опису створення нечистого, авторка вводить й 

пояснення як його можна виявити в хаті: «…улив молока в бляшанку, засунув 

під сходи, присолив трохи… А за якусь хвилину як загуркотить на 

горищі…»[2,c.197].  

Образ щезника неодноразово використовувався в українській літературі. 

До нього звертався М.Коцюбинський в «Тінях забутих предків», Леся Українка 

в «Лісовій пісні», П.Колесник в «Терен на шляху», Дара Корній в 

«Гонихмарнику», Г.Вдовиченко в «Тамдевін». У просторіччі щезника ще 

називають куций, гаспид, куцан, антипко, арідник та ін.; зважаючи на те в якій 

природній зоні живе ця нечиста сила може мати назву очеретяника, польовика, 

домовика, водяного, лісуна, гайовика та ін. 

Особливе місце в повісті займає ще одне демонологічне створіння – образ 

гадини. В «Словнику символів культури України» гадюці надається 

амбівалентна семантика: з одного боку «Гадюка – це символ енергії життя; 



210 

 

воскресіння і водночас смерті; кругообігу явищ; інтуїції; глибокої мудрості; 

прихованих знань; духовних скарбів», з іншого «Гадюка - символ злоби, люті, 

підступності, лукавства, знаряддя кари Божої, спокуси»[3,c157].  Для Северини 

гадина стала рятувальницею, яка допомогла господині залишитися у власному 

домі: «чи то так помогла гадюка, чи так на небі стали зорі, але фронт обійшов 

як Панську Долину, так і довколишні хутори…» [2,с.231]. У повісті авторка 

детально зображує обряд, пов’язаний з тим, як слід поводитися з гаддям: «Та 

перед цим незмінним ритуалом  вона щоразу незмінно хрестила на всі сторони 

хату, тоді хрестилася сама – й опускала праву руку на дно кошика» [2,с.212]. У 

цих рядках ще раз продемонстровано синкретизм християнських та 

язичницьких традицій. 

У «Москалиці» М.Матіос передає есхатологічні  уявлення та традиції 

гуцулів про перехід у потойбічний світ. Смерть представлена  в образі Білої 

Панни, яка забирає Северину з земного життя: «Але по неї прийде не Жінка – 

Панна. Ось вона чомусь стоїть за вікном – Северинина пишна Панна, ніби 

щойно з-під вінчальної крони…», «Але своїша – таки оця мудра Панна-

Жінка…бо нараз вона щодуху втягує Северину в білу свою намітку, ніби хоче 

сховати під непорочним своїм укривалом» [2,с.231]. 

Використання авторкою традицій та звичаїв, міфологічної та біблійної 

інтертекстуальності сприяють розкриттю життєвих колізій та душевних 

переживань  крізь призму гуцульського колориту.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Застосування комп’ютерної техніки в усіх галузях, активізація та 

індивідуалізація навчання, використання креативних технологій навчання 
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змінили роль і місце викладача в навчальному процесі. Проблема використання 

технології змішаного навчання у школі, що створює нові можливості реалізації 

принципів індивідуалізації та диференціації навчання, позитивно впливає на 

розвиток пізнавальної діяльності учнів, їх творчої активності, свідомості, 

реалізує умови переходу від навчання до самоосвіти, набуває особливої 

гостроти та значимості. 

Проблеми інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТ), 

зокрема змішаного навчання blended-learning, та впровадження їх в освітній 

процес були в центрі уваги багатьох як вітчизняних, так і закордонних 

дослідників: А. Андрєєва, П. Беспалова, В. Бикова, Л. Горбунової, А. Єлізарова, 

М. Жалдака, Н. Корсунської, В. Кухаренка, Н. Морзе, О. Овчарука, Є. Полат, 

О. Рибалко, А. Семибратова, В. Солдаткіна, О. Тіхомірової, Е. Тоффлера та ін.. 

Метою статті є визначення особливостей та сутності ІКТ в моделі 

змішаного навчання та шляхи використання цієї технології на уроках 

української мови та літератури. 

За визначенням науковців В. Кухаренка, Ю. Триуса, А. Стрюка, змішане 

навчання – це цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в 

умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів 

освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій 

традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання при 

наявності самоконтролю учня за часом, місцем та темпом навчання [1]. Отже, 

blended learning – це освітня концепція, в рамках якої учень отримує знання і 

самостійно (онлайн), і очно (з викладачем). 

За своєю суттю blended learning – це поєднання традиційної класно-

урочної системи та сучасної цифрової освіти. Основними елементами моделі 

змішаного навчання є лекційні та практичні уроки, семінари, практичні 

завдання (самостійні та контрольні роботи, реферати, доклади та ін.), навчальні 

матеріали (підручники, методичні посібники), онлайн спілкування (чат, форум, 

e-mail), індивідуальні та групові онлайн проекти, віртуальна класна кімната, 

аудіо та відео лекції, анімації та симуляції. 

Система змішаного навчання має свої позитивні сторони: забезпечує 

індивідуальну підтримку учнів; надає більше часу для співпраці з учнями та 

вчителями; збільшує продуктивність, покращує викладання та навчання; батьки 

мають доступ до навчальної діяльності дитини. Серед мінусів змішаного 

навчання вчені виділяють такі: вчителю потрібен час для створення змістового 

наповнення процесу навчання, що потребує навчання вчителів, окрім цього, й 

учні повинні бути готовими до такого процесу навчання [2]. 

Проаналізований досвід використання технології змішаного навчання 

дозволив виділити шляхи її використання на уроках української мови та 

літератури. 

До основних технологій викладу та презентації матеріалу з «Морфології» 

на уроках української мови можна віднести такі: 1. Друковані матеріали, 

електронній тексти, 

підручники, 
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публікації, опорні конспекти зберігаються на спеціальному сайті, а відповіді 

учнів коригуються та оцінюються за допомогою електронних носіїв, 

електронною поштою, через Інтернет. 2. Використання аудіо- та відеокасет, 

дисків, веб-конференцій, телеконференцій, теле- та радіотрансляцій, аудіо-, 

відео- та комп’ютерних конференцій сприятиме візуалізації навчального 

процесу. Заслуговують на увагу інтернет-ресурси з відео-лекціями з мовних 

дисциплін (https://www.youtube.com/watch?v=TwXcLCew35Q; 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=XKfu_5mWMjc). 3. Навчання засобами інформаційної мережі 

Інтернет, комп’ютерних технологій, програмного забезпечення. Для 

вдосконалення граматичних навичок учнів можна запропонувати самостійну 

роботу з програмами, які містять довідковий матеріал з граматики, тренувальні 

вправи, а також лексико-граматичні тести різних рівнів складності. Робота з 

такими програмами надає учням можливість здійснювати самоконтроль, а 

також об’єктивно оцінювати рівень своїх знань. Це позитивно впливає на 

рівень їх самосвідомості та усвідомлення необхідності глибоких і міцних знань. 

Отже, застосування технологій змішаного навчання на уроках української мови 

є синтезом традиційних й інноваційних методик, еволюцією від застосування 

традиційних засобів навчання до сучасних (комп’ютер, інформаційні он-лайн 

ресурси). 

Отже, змішане навчання (blended learning) дозволяє сучасному вчителю-

словеснику поєднувати накопичений позитивний досвід здійснення класичного 

навчання з сучасними інноваціями. Змішане навчання забезпечує 

синергетичний ефект та високу ефективність навчання, формує нову 

особистість ХХІ століття. Це вимагає підвищення кваліфікації викладача та 

поступової підготовки учнів до навчального процесу в нових умовах. 
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СОЦІАЛЬНА Й ПСИХОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ 

ЖІНКИ У ТВОРАХ І. КАРПИ ТА К. МОТРИЧ 

 

На сучасному етапі розвитку постмодерністського письма окреслилась 

необхідність на прикладі творчості І. Карпи та К. Мотрич дослідити зміну 

гендерних ролей чоловіка і жінки в сучасному житті, а саме: стосунки статей, 

адекватність героїв гендерним стереотипам, почуття й дії, які змушують їх 

віднаходити власні статуси в структурі соціальних ролей. 

Головним засобом розкриття явищ дійсності у творах К. Мотрич є 

психологічна обґрунтованість поведінки. Письменниця акцентує увагу на 

жіночому «я». У її творах взаємодіють зовнішній і внутрішній сюжети, які 

розкривають динаміку почуттів жінки. Як і І. Карпа, письменниця намагається 

обґрунтувати вплив буденності на формування та еволюцію жінки, сильної й 

успішної. К. Мотрич порушує низку важливих філософських тем: проблеми 

буття й призначення людини в соціумі, соціальні стани людини, динаміка 

психіки та внутрішнього буття, зумовлені стосунками з навколишнім світом. 

Людина в художньому доробку К. Мотрич вирізняється складним 

психологізмом, трагізмом, в основі якого особиста драма пошуку гармонії. 

Змальовуючи історично-національні та суспільні сфери, авторка фокусує 

тематично-смислові опозиції: жінка-держава, жінка-нація, жінка-політика. 

Але якщо в К. Мотрич образ сильної й незалежної жінки-супергероя лише 

вимальовується, то в романах І. Карпи – це вже цілком сформована особистість, 

яка не бажає коритися патріархальному суспільству. Відмінність між їхніми 

життєвими установками в тому, що героїня І. Карпи «непристойно» порушує 

усталені норми й цінності, поводячи себе абсурдно й безглуздо [1, с. 19]. 

Силою волі й витримкою наділена героїня роману К. Мотрич «Перед 

храмом любові та болю». Життя жінки-письменниці складається з постійних 

турбот (догляд за дитиною, тяжко хворою матір’ю), які щодня їй потрібно 

долати: «По дорозі заходжу в гастроном, займаю одночасно кілька черг… раз 

по раз вибігаю й зиркаю, чи Мар’яна [дочка] стоїть коло візочка» [2, с. 131]. 

Внутрішня суперечність, що веде до зміни соціальних ролей, 

психологічних станів, сучасна жінка переживає надто складно, оскільки 

розширилися межі її базових потреб, і, що важливо, вона здатна задовольнити 

головні з них на різних рівнях і в різних перспективах. І будь-яке посилення 

почуття незадоволеності зумовлює деструктивні наслідки – затяжну психічну 

кризу, яка виявляється в девіантній поведінці чи втраті самотності [1, с. 10]. 

К. Мотрич зображує головну героїню роману у трьох іпостасях: дочка, 

мати, дружина. Жінка з відповідальністю ставиться до свого обов’язку, через 

що не може реалізувати себе як письменниця. Окрім проблеми тяжкого 

жіночого життя виринає проблема батьків та дітей. Із шести дітей тільки 
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героїня піклується про стару матір, хвору на параліч, хоча й живе далеко, а 

сини рідко заходять до мами. Устами маленької донечки Мар’янки 

«глаголиться» уся суть, що «від дочок більше толку, ніж від синів» [2, с. 130]. 

Залежно від властивостей психіки героїні І. Карпи, внутрішня боротьба 

між «добром» і «злом» відбувається по-різному. Антагонізм протилежностей у 

житті Тріші Торнберґ характеризується категоричним запереченням 

загальноприйнятого способу й стилю життя, поведінки, мислення (зовнішній 

опір і внутрішня ностальгія). Перебуваючи в напруженому психологічному 

стані Тріша Торнберґ відчуває апатію, нігілізм, песимізм, посилення психічної 

нестабільності. Ще трохи – й буде справжній «вибух» емоцій, особистісний 

хаос [1, с. 11-12]. 

Однією з головних причин внутрішньої неузгодженості жінки у І. Карпи є 

її протест проти стереотипів. Це жінка-бунтарка, яка прагне виставити на показ 

своє внутрішнє «я», «бо найбільший сором – намагатися бути не-собою. А 

найбільший кайф – дурити всіх, що ти – то не ти» [1, с. 92]. 

К. Мотрич показує, як важко реалізуватися жінці-письменниці, котра з 

усіх сил намагається довести свою правоту в тоталітарній країні. За допомогою 

слів Музи, авторка запевняє, що все найкраще, що творить жінка – це її сім’я: 

«Я була не права, – тихо каже вона на вухо: все краще, що ти написала – ось, – 

скошує очі на воркітливе дитя: То пісня всіх твоїх пісень. Ніжнішої і кращої не 

заспіваєш» [2, с. 136]. 

Як митець, К. Мотрич бачить світ крізь поетичний спектр. Усе навкруг 

пронизано жовто-золотим кольором соняшників і сонця. Ця теплота 

переноситься й на людський світ. Письменниця, користуючись образно-

метафоричними засобами, показує, що жінка – не жінка, а втомлений віл. 

Проте, І. Карпа у романі «Bitches Get Everything» наголошує, що постійна 

боротьба та неврівноважений психічний стан жінки, лише позбавляє поваги до 

себе, виступаючи головним психологічним регулятором, що змушує 

утримуватись від шкідливих для соціуму, але не для себе, дій і вчинків. Щоб 

відновити гармонійний мікрокосмос, необхідно затратити значні соціо- та 

психоенергетичні зусилля. Тріша переосмислює сенс власного існування в 

результаті прямої загрози її життю. 

Отже, у романах «Bitches Get Everything» І. Карпи та «Перед храмом 

любові та болю» К. Мотрич по-різному змодельовано процеси соціальної та 

психологічної трансформації особистості жінки в сучасному суспільстві. 

Сучасна жінка у їхніх романах не йде протоптаною стежкою. Але якщо у 

К. Мотрич це завжди сильна особистість, то І. Карпа не боїться зобразити 

оголений нерв жіночої душі, прикладом чого є висновок Тріші Торнберґ [1, с. 

112]. Кожна героїня докладає чимало зусиль, щоб віднайти найбільш прийнятні 

форми поведінки, відповідні образові «Я», згармонізувати власний космос. То 

ж майбутнім дослідникам варто відшукати соціально-психологічні паралелі 

жіночих образів у контексті сучасної української прози. 
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ПОЕЗІЯ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ У ШКОЛІ 

 

Однією з основних тенденцій реформування української літературної 

освіти є введення у шкільну програму творів сучасних письменників. За 

програмою шостого класу вивчається збірка Ігоря Калинця «Дивосвіт». Це цикл 

поезій, де ми зустрічаємося з вітром і дощем, громом і веселкою, криничкою і 

димом, які наділені людськими рисами: радіють, пустують, сваряться. Ігор 

Миронович Калинець народився 9 липня 1939 року в місті Ходорові на 

Львівщині в сім’ї службовця. Живе і працює у Львові. Почесний доктор 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Його збірка «Дивосвіт» налічує 20 поезій: «Стежечка», «Вітер», «Хмара», 

«Блискавка», «Грім», «Дощик», «Калюжа», «Веселка», «Метелик», 

«Криничка», «Камінь», «Туман», «Роса», «Павутинка», «Дим», «Ліс», «Сніг», 

«Місяць», «Сонце», «Зірка». З них лише п’ять виносять на текстуальне 

вивчення у школі. 

Перший вірш – «Стежечка». Темою твору є зображення стежечки, що 

мандрує з ліричним героєм світом природи. Ідеєю твору виступає звеличення 

довкілля, всього живого, що оточує людину. За допомогою метафори, 

І. Калинцю вдалось зобразити стежечку як живу людину: стежечка виросла, 

біжить, перескакує, цвьохає, збочує, топче. Також твір збагачений риторичними 

окликами («…ого, як ти виросла!», «на всенський світ!»), епітетами («світ 

красний»), порівняннями («як дзиґа»). Поезія починається зі звертання до 

стежечки як до маленької дитини. Все це переплітається з возвеличенням 

природи, німим закликом її любити («але ж світ красний, голова крутиться»). 

Вірш спонукає дітей поглянути на природу з боку свідомої дорослої людини, 

ставитись до тієї ж стежечки, як до одухотвореної істоти. 

Наступний – «Блискавка». Поезія наснажена пафосом  уславлення краси. 

Автор не розмежовує, навіть ототожнює, красу природи (блискавки) і людську 

красу. Головною героїнею виступає блискавка – «королева темряви». Краса 

важлива не тільки зовнішня, а й внутрішня – саме це автор хоче донести до 

читача. Ця думка простежується, коли дзеркало відповідає «королеві», воно це 

робить «похапцем», тобто боїться її, адже вона може завдати йому шкоди. Ми 
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бачимо паралель між віршем та казкою О. С. Пушкіна «Казка про мертву 

царівну та сімох богатирів». Антагоніст вірша змальований з цієї казки.  

Риторичне питання «Хто на світі найгарніший?» також запозичене з казки. І 

знову ж таки, метафори виступають засобом зображення явищ природи і 

предметів у людському обличчі («дзеркало відкаже», «королева зблисне 

світлом»).  

Третій – «Веселка». Знову основним постає зображення краси, але на цей 

раз, краси української дівчини. У поезії розповідається про кохання Веселки і 

Соняшника. Показано українські традиції – «надягла веселка стрічок». Історія 

кохання описана в українській манері: дівчина «взяла коромисло і пішла до 

річки», а «перестрів її князенко». Та фінал запозичений з «Попелюшки» Шарля 

Перо – «золотий черевичок в руці». Підкреслює цей момент риторичний оклик 

«Поміряла веселка – якраз на ніжку!». 

Ідея поезії «Криничка»  дещо відрізняється від попередніх творів. Тут 

прославляється криничка як образ життєдайності, описується важливість води. 

Помічаємо ми це ще на  початку твору, коли кажуть, що герой «спить глибоко-

глибоко», а криничка «ще глибше». Її називають підземною матір’ю, маючи на 

увазі те, що вона живить всю природу, всіх живих істот.  

Тема вірша «Дим» передається першим рядком – «втік дим від вогнища». 

У творі наявні описи різних запахів: готування їжі, робота в саду, робота на 

промисловості. Хоч дим і втік від вогнища, але вони один без одного існувати 

не можуть. Про це свідчить фінал твору, коли дим «вистрибнув» з вікна 

трамваю. Казковість викладу відображена у тому, що дим є одухотвореним, він 

ніби живе своїм життям, втікає та вирішує повернутись. 

Отже, поезії Ігоря Калинця мають специфічний виклад та достатньо 

складний для сприйняття шестикласників зміст. У дітей можуть виникнути 

певні труднощі з розумінням текстів, тому слід аналізувати твори в процесі 

уроку, під керівництвом учителя. Попри це поезії І. Калинця зі збірки 

«Дивосвіт» досить цікаві. Саме такий незвичний виклад явищ природи та такий 

погляд на предмети допомагає розвивати у дітей всебічне світосприйняття, 

відкривати очі на глобальні проблеми та розвивати фантазію. 

 

 Література 

 

1. Калинець І. Книжечка для Дзвінки / І. Калинець. – К.: Веселка, 

1991. – 48 с. 

2. Андрухович Ю. Бібліотека Ї [Електронний ресурс] / 

Ю. Андрухович. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/gk-

il.htm 

 

 

 

http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/gk-il.htm
http://www.ji.lviv.ua/ji-library/pleroma/gk-il.htm


217 

 

Белименко Марина 

Студентка 5 курсу філологічного фак-ту 

Наук.кер.: профессор Хом’як Т.В. 

 

ВИНЯТКОВІСТЬ ОБРАЗУ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ РОМАНУ «СОЛО 

ДЛЯ СОЛОМІЇ» В. ЛИСА 

 

Особливою рисою художнього тексту як одиниці комунікації є його 

антропоцентричність. Тобто пізнання та відображення світу у творах художньої 

літератури спрямовано в першу чергу на пізнання людини, а всі подані події є 

засобом її всебічного зображення. 

Людина – це центр, через який проходять координати, що визначають 

предмет, завдання, методи, ціннісні орієнтири літератури.  

Роман В. Лиса «Соло для Соломії» за жанровими ознаками є романом-

біографією. Як зазначає сам автор, «передмову до роману написав Тарас 

Прохасько, який назвав «Соло для Соломії» життєписом. Можливо, це й 

життєпис, а може, це просто якась така розповідь чи пісня про жіночу долю. Бо 

я цей роман побудував не просто як біографію, а за законом пісні. Там три 

частини, які мають заспів, приспів і фінал. Заспів поступово набирає сили, 

приспів відображає суть, пришвидшується, а фінал взагалі йде в темпі. Я хотів, 

щоб роман звучав за законами пісні – не завжди веселої, адже у нас багато 

журливих пісень» [1]. Жанрові параметри твору визначаються як творчим 

задумом – стилізація до пісенного твору, так і часо-просторовими концептами 

(життя жінки від народження до похилого віку). 

У романі Володимира Лиса «Соло для Соломії» художній час і художній 

простір – це реалізація авторської ідеї, багатоаспектність якої врівноважується 

конкретністю зображеного і складає певну систему звернену в напрямку 

формування глибинного архетипу підсвідомого. Через долю центральної 

героїні письменник демонструє долю покоління українців, історичний «зріз» 

епохи, на яку припала Друга світова війна, колективізація, репресії, 

Хрущовська відлига і Брежнєвські «заморозки», здобуття Україною 

незалежності.  

Т. Прохасько в передмові до роману зауважив: «Величезна цінність 

роману «Соло для Соломії» полягає в тому, що він є історією цілого людського 

життя – від початку і до кінця. Нам дуже часто бракує саме такої картини світу. 

Адже тільки знаючи всю історію людини, можна зрозуміти, чому і як вона 

чинить у кожному окремому епізоді свого тривання. До того ж історія Соломії 

тільки називається солом. Насправді в романі все так, як у найсправжнішому 

житті, коли біографія одного не віддільна від біографії тих, хто поруч. І поруч 

не фрагментарно, а глибоко, неперервно і довго» [3, с. 6]. 

Роман є спробою відтворення історії цілої нації через зображення власної 

історії типової представниці народу. Володимиру Лису вдалося створити такий 

образ, який є близьким кожному своєю щирістю, живою енергією. 
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У творі описано долю трьох Соломій – представниць трьох поколінь, та 

головна увага зосереджена на середній. Можна сказати, що В. Лис подає 

хроніку її життя, але з проекцією в майбутнє, бо залишає героїню ще в доброму 

здравії («На ногах тримаюся, і казати щось можу, і памнять, Бог дав, не 

одибрало» [3, с. 354]).  

Протягом розгортання сюжету навколо Соломії виникає ореол 

винятковості. Цьому сприяють кілька чинників. Перший – літературно-

художній антропонім. У класичній українській літературі традиційно 

домінують імена-штампи Марія, Катерина (від таких героїнь нічого 

оптимістичного чекати не доводиться). «Ту жінку звали Марією. Саме так 

думав назвати головну героїню свого роману. Але подумав, що в українській 

літературі вже і так багато жінок з цим іменем. Зрозумів, що треба шукати нове.   

У процесі роботи прийшла ідея назвати її Соломією. Потім зрозумів, що саме 

таким має бути її ім`я»[2]. Можнаприпустити, щоім’яголовноїгероїні роману 

«Соло для Соломії» – цеалюзія до образу біблійноїжінкиСоломії, згадки про 

яку неодноразовофіксуються вБіблії. Ім’я Соломія не є «затертим» завдяки 

надміру частому застосуванню в побуті. Воно асоціюється з українською 

старовиною, автентичністю. У перекладі з єврейської Соломія означає «мирна». 

Титульна героїня Володимира Лиса цілком відповідає такій характеристиці. 

Вона дарує ближнім мир і злагоду, любов і турботу. У селі жінку називають 

білою відьмою, але не завдяки якимось магічним діям (Соломія не чаклує, не 

зцілює) – вона від народження має особливий дар подобатися людям, 

закохувати їх у себе. Як то буває, цей дар приносить героїні не лише благо, а й 

чимало клопотів. 

В. Лис щодо роману «Соло для Соломії»зауважив: «Давно 

хотіврозповістиісторіюжінки, вписану у ХХ ст. Так, як написав історіючоловіка 

у «Столітті Якова» [1]. Йомуце вдалось. Через долю 

середульшоїСоломіїрозкрито долю українськоїжінкиізЗахідноїУкраїни, 

ізПолісся, якійвипаложити у ХХ-му ст. з його проблемами й катаклізмами. 

Автор створив жіночий портрет на тліепохи. Як вона сприймалавоєнні та 

повоєнніподії, якдолалатівипробування, які давала доля, як часом протистояла, 

а часом пристосовувалась до цьогожиття. 

 

 Література 

 

1. Ковалевська Є. Володимир Лис: жіночі образи мені цікавіші 

[Електронний ресурс]/ ЄвгеніяКовалевська. – Режим доступу: 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2013/11/131125_book_2013_intervie

w_lys_ek 

2. Корженко С. «Без Соломії історія українського народу була б 

неповною» – у Києві презентували новий роман Володимира Лиса 

[Електронний ресурс] / Світлана Корженко. – Режим доступу: 

http://gazeta.ua/articles/culture/_bez-solomiyi-istoriya-ukrayinskogo-narodu-bula-b-

nepovnoyu-u-kiyevi-prezentuvali-novij-roman-volodimira-lisa/526999?mobile=true 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2013/11/131125_book_2013_interview_lys_ek
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2013/11/131125_book_2013_interview_lys_ek
http://gazeta.ua/articles/culture/_bez-solomiyi-istoriya-ukrayinskogo-narodu-bula-b-nepovnoyu-u-kiyevi-prezentuvali-novij-roman-volodimira-lisa/526999?mobile=true
http://gazeta.ua/articles/culture/_bez-solomiyi-istoriya-ukrayinskogo-narodu-bula-b-nepovnoyu-u-kiyevi-prezentuvali-novij-roman-volodimira-lisa/526999?mobile=true


219 

 

3. Лис В. Соло для Соломії [текст] / Передм. Т. Прохасько / В. Лис. – 

2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 368 с. 

4. Матвєєва О.  Художній текст і антропоцентризм[Електронний 

ресурс] / О. О. Матвєєва. – Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/11/131.pdf 

5. Ситченко А. Літературознавчі засади осягнення художнього образу 

[Електронний ресурс] / Анатолій Ситченко. – Режим доступу: 

http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1955.html 

 

Бєрковська Анастасія 

студентка 4 курсу філологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Горбач Н.В.  

 

СЦЕНАРІЇ ХРОНОТОПУ 

В МЕТАСЮЖЕТІ РОМАНУ Н. ШЕВЧЕНКО «ПОДВІЙНІ МІРАЖІ» 

 

Активного розвитку в сучасній українській літературі набув жанр 

фентезі. Аналіз історії його розвитку, порівняння зразків фентезі в різних 

національних літературах свідчать про наявність  повторюваних смислових 

елементів – фентезійний метасюжет.  О. Міхалік визначає метасюжет  як 

«наскрізний гранично узагальнений сюжет, свого роду смисловий інваріант 

(схему, «кістяк»), який включає набір повторюваних елементів, що по-різному 

втілений у переважній більшості творів того чи іншого автора і забезпечує 

єдність його художнього світу» [1, с. 5]. Повторювані елементи можуть 

розглядатися на рівні системи персонажів, організації простору, часу тощо.  

Нашою метою є розгляд просторового і часового аспекту організації 

фентезійного метасюжету в романі Н. Шевченко «Подвійні міражі».     

Усупереч тому, що дія фентезі найчастіше розгортається у далекому 

минулому, майбутньому або світі з альтернативним літочисленням,  події  

аналізованого твору відбуваються в реальному часі.  Будь-яке датування подій 

у романі відсутнє, проте їхнє тривання обмежується періодом одного вечора і 

ночі:  «Існує давня легенда: раз на сто років древній бог збирає разом сімох 

різних людей, які занапастили життя собі та іншим. Він доправляє «обраних» у 

таємне місце, котрого не знайти на жодній мапі, і залишає там на ніч. До ранку 

доживуть не всі. Але кожен, хто врятується, отримає шанс прожити власне 

життя наново. Зробити інший вибір. Виправити всі помилки» [2, с. 7].  Лише 

протягом цього часу семеро персонажів повинні будуть виправити помилки і 

визначити свою майбутню долю. Події за рамками окресленого проміжку часу 

розкриваються у ретроспективних епізодах. Цей прийом допомагає читачеві 

з’ясувати обставини, через які персонажі опинилися в автобусі, що везе їх на 

«випробування долі». 

Просторова організація творів фентезі передбачає реалізацію концепції 

добро – зло  у реальному і паралельному світах. Вона може моделюватися за 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/11/131.pdf
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1955.html
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такими схемами: або події відбуваються в паралельному вимірі, куди й 

потрапляє головний герой, або ж головному героєві доводиться в реальному 

просторі боротися зі злом, яке прийшло з паралельного виміру. Цей аспект 

метасюжету фентезі у романі Н. Шевченко реалізований повною мірою. Проте, 

двосвіття у Н. Шевченко своєрідне: кожен із її персонажів має альтернативні 

сценарії свого майбутнього, які оприявлюються залежно від їхньої поведінки. 

Так, для хірурга Павла Вільгельмовича Штоса, який у реальному житті довів 

хвору до смерті, не надавши їй медичної допомоги, накреслюється паралельна 

реальність, у якій він рятує молоду пацієнтку.  А шляхи подружжя Геника та 

Юлії, в якому жінка не хотіла мати дітей, у паралельному майбутньому 

розходяться: Геннадій створює сім’ю з іншою жінкою, Юлія ж, вбивши 

ненароджену дитину, позбавляє себе гідного майбутнього. 

Паралельний світ у романі  «Подвійні міражі»,  як і  містичні «наглядачі», 

не є втіленням зла.  Так, Інгольв, який колись був берсерком і знищував усе на 

своєму шляху, тепер має в собі навіть щось людське. Мойра, не дивлячись на 

повну відстороненість і байдужість до долі персонажів, зла їм також не зичить. 

Джерелом зла тут виступають помилки персонажів, їхні гріхи. 

У свідомості персонажів реальний і паралельний світи часто накладаються: 

«Ліда підійшла до мікроавтобуса, розгорнула чохол з інструментами та 

відсахнулася, тамуючи крик. Замість гайкових і розвідних ключів, які дбайливо 

полірував шофер, у відповідних нішах лежали акуратні скальпелі, ножі, кліщі, 

сріблясто-сірі, сяючі, всі, як новенькі, але деякі – з буро-іржавими плямами на 

поверхнях лез. Жінка не втрималася, провела пальцем по одному, на вигляд 

найчистішому скальпелю, зойкнула – гострий! – простягнула руку, аби 

покласти дорожній набір хірурга (чи, може, Джека-Різника) на місце, й 

отетеріла. Чохол обернувся на крихітну коричневу хмаринку і повільно 

розчинився в повітрі. Обриси інструментів якусь мить ще сяяли прямо під 

носом у збентеженої Ліди, а потім також зникли, і сліду не лишилося» [2, с. 58].  

Відчуття містичності підсилюють характерні для фентезі персонажі з 

надприродною силою («– А тепер – дозвольте відкланятися, – сказав вихований 

блондин і зник. – Бережіть себе, – мовило відлуння його голосу і також 

розтануло») [2, с. 102–103]), фантастичні властивості локусів (« Тут і справді 

був вокзал. Звідсіля ходили потяги в минуле») [1, с. 102] тощо. 

Фентезійний простір зазвичай змальовується детально. У романі 

Н. Шевченко також маємо розлогі описи, пейзажі: «Погода зіпсувалася 

несподівано навіть для гір. Щойно сяяло в усій своїй золотавочервоній красі 

бабине літо, аж ось нізвідки налетіли хмари, чорні та страшні, немов неситі 

круки, і несамовито закружляли над здобиччю — купкою переляканих, 

збентежених людей. Ударив грім, здійнявся шалений вітер, багряне листя 

зграйкою обскубаних метеликів подалося у вирій. Важкі, довгі краплі дощу, як 

свинцеві цвяхи, устромлялися в голови та тіла беззахисних подорожніх і 

частішали з кожним наступним ударом грому, аж доки не перетворилися на 

суцільну мокру стіну, такий собі крижаний водоспад, від якого годі було знайти 

порятунку…» [2, с. 60]. 
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Отже, розглянувши своєрідність хронотопічної реалізації фентезійного 

метасюжету в романі Н. Шевченко «Подвійні міражі», можемо стверджувати 

його відповідність, попри деякі розходження, фентезійному канону.  
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ТЕСТОВА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ PLICKERS 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

В умовах реформування сучасної школи тестові технології займають гідне 

місце серед різних інноваційних технологій, адже саме вони дають можливість 

виявити рівні засвоєння навчального матеріалу. Застосування тестових методик 

на уроках є незамінним для діагностики з метою корегування підготовки учнів і 

набуває великого значення в умовах підготовки учнів до участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні знань з української мови та літератури. 

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі завжди була в центрі уваги багатьох учених та вчителів-

словесників: О. Авраменко, Г. Бійчук, В. Бикова, О. Дем’яненко, Г. Дігтярьова, 

М. Жалдака, Б. Житомирського, Ю. Жука, О. Ісаєва, Н. Морзе, М. Лапчика, 

Г. Михаліна, Т. Папернова, О. Пироженко, Н. Побірченко, Є. Полат, 

О. Співаковського, А. Уліщенко, М. Шкіля, В. Шуляр. Заслуговують на увагу і 

праці дослідників щодо проблеми оцінювання навчальних досягнень та 

особливостей застосування тестових технологій: А. Анастазі, В. Авансова, 

І. Булах, Н. Гронлунда, Л. Коваленко, А. Майорова, Н. Пастушенко, 

М. Челишкової. Але проблема використання тестової технології Plickers на 

уроках української мови та літератури майже недосліджена, у цьому і полягає 

актуальність нашої роботи [1]. 

Мета статті – проаналізувати особливості тестової програми Plickers та 

визначити шляхи використання цієї технології на уроках мови та літератури. 

З метою перевірки знань, умінь та навичок учнів учитель може 

використовувати тестові зошити для проведення поточного, тематичного 

оцінювання учнів та при підготовці до ЗНО. Але така перевірка тестів 

(підрахунок балів та переведення тестового балу в оцінку) займає багато часу. 
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Також можливе використання тестових платформ та ресурсів з готовими 

онлайн-тестами або їх можна створювати самостійно, але необхідною умовою 

проведення таких тестів є наявність комп’ютерів, підключених до мережі 

Інтернету в класі. За умови відсутності відповідного матеріально-технічного 

обладнання та ресурсів у нагоді може стати проста у використанні технологія 

перевірки знань учнів Plickers. Вчитель вдома працює в інтернеті, а на уроці 

використовує смартфон, або планшет та картки з QR кодами. Застосовувати 

комп’ютерні тестові програми можна на будь-якому етапі уроку: при вивченні 

нового матеріалу, закріпленні, при повторенні, на узагальнюючих уроках, і 

тому програма Plickers стане у нагоді вчителю-словеснику. 

Plickers використовує планшет або телефон учителя для того, щоб 

зчитувати QR-коди з карток учнів. Картка у кожного учня своя, її можна 

повертати, що дає чотири різних варіанти відповіді. У додатку створюється 

список класу, і за допомогою якого можна з’ясувати, як саме кожен учень 

відповідав на питання. Plickers будує діаграми відповідей і дозволяє одразу 

дізнатися, яка частина класу зрозуміла навчальний матеріал, а кому потрібна 

додаткова допомога. Для контрольних тестів така система, мабуть, не годиться, 

тому що учні будуть намагатися вивідати відповіді один одного, але це 

відмінне рішення для отримання миттєвого відгуку від класу [2]. 

Наведемо власний досвід використання програми на уроці мови. 

Витративши мінімальну кількість зусиль, мені вдалося привернути додаткову 

увагу до уроку, додавши цей цікавий вид опитування. Попередньо необхідно 

було розробити ряд тестів з теми «Правила вживання апострофа». Оскільки цей 

урок був комбінованим, то мав на меті перевірку знань учнів. У класі 29 осіб, 

тож, щоб прискорити перевірку і отримання результатів на уроці було 

застосовано програму Plickers. 

У якому рядку всі слова пишуться з апострофом. 

А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний; 

Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати; 

В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка; 

Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин. 

Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа. 

А Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є; 

Б розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка; 

В транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник; 

Г конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний. 

У процесі роботи з цим додатком учні ставлять багато питань, окрім 

основної теми уроку. Учням цікава техніка зчитування камерою смартфона 

(планшета) QR-кодів, питання синхронізації мобільних пристроїв. Зазначимо, що 

додаток Plickers може бути використано як на уроках мови, так і літератури. 

Після тестування автоматично була створена діаграма успішності класу, що 

визначила слабкі сторони у вивченні конкретної теми. Використання Plickers в 

навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто є рішенням 

однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства. 
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Процес організації навчання школярів з використанням Plickers дозволяє 

зробити урок цікавим, яскравим і різноманітним за формою; фіксувати 

результати оцінюванняі без виставлення оцінки, пришвидшити отримання 

результатів контролю та налагодити зворотній зв’язок з учнями. Отже, 

результатом систематичного застосування програми Plickers на уроках є 

активізація пізнавальної діяльності учнів, зростання інтересу школярів до 

предмету, підвищення ефективності та результативності уроку. 
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ЖАНРОВА ПРИРОДА РОМАНУ А. ЧАПАЯ «ЧЕРВОНА ЗОНА» 

 

Характерною особливістю сучасного літературного процесу є жанрова 

нестабільність, поєднання літературних жанрів та напрямків, злам традиційних 

уявлень і докорінна зміна майже всіх жанрових моделей. Такі динамічні 

процеси сучасного літературознавства відповідають жанру антиутопії. Сучасна 

антиутопія із літературного жанру трансформувалася в проектування моделі 

навколишньої реальності. Це трактується спорідненням антиутопії із 

прикордонними типами досліджень – філософськими та соціологічними. 

В українській літературі жанри утопії і антиутопії формувалися пізніше, 

ніж у західній. Фрагменти антиутопії в українській літературі засвідчує роман-

пантопія «Сонячна машина» В. Винниченка. Елементи антиутопії можна 

зустріти також у творчості епохи «Розстріляного відродження»: «Я 

(Романтика)», «Мати» М. Хвильового, «Фавст» Г. Косинки та поетична збірка 

«Дні» Є. Плужника. Сучасні суспільні процеси  зумовлюють появу нових 

творів з раніше забороненою тематикою. Елементи антиутопії зустрічаємо у 

творах «Гибель Києва» В. Грузина, «Труба» А. Крима, «Бот» М. Кідрука, 

«Остання справа полковника Принципа» С. Постоловського, «Час 

смертохристів: Міражі 2077 року» Ю. Щербака, «Червона зона» А. Чапая. 

У романі-антиутопії «Червона зона» перед читачем відкривається 

особлива картина людської культури – картина тоталітарного суспільства, 

поділеного на зони: у зеленій живуть заможні люди, а у червоній – бідні. 

Антиутопія є спробою чесного, раціонального дослідження людського буття та 

шляхів розвитку цивілізації. «Червона зона» на сьогодні є малодослідженою. 

https://www.plickers.com/
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Саме тому актуальність теми дослідження зумовлена назрілою потребою 

системного, внутрішньо несуперечливого наукового осмислення художнього 

світу антиутопії «Червона зона» А. Чапая.  

«Червона зона» А. Чапая відправляє нас у майбутнє, а саме Київ 2050-х 

років. Період розвитку подій стає зрозумілим з контексту: «Сходи ще сталінські 

– їм понад сто років» [2, с. 13], «Друга половина двадцять першого століття, а 

ми помираємо від води, кишкової палички» [2, с. 26]. Здається, що час 

антиутопії уповільнює біг, «звідси – неодмінна спроба зазирнути у майбутнє, 

«дописати» історію, зазирнути у завтрашній день, при цьому закамуфлювати 

стрибок у часі» [1]. 

Художній час в цьому літературному жанрі – один з основних сюжетних і 

жанротворчих елементів. В «Червоній зоні» ніби відтворене вічне теперішнє. В 

романі історичне минуле виступає опозицією до сучасного: «Ти знав, що до 

2020-х смертність від тюбика, наприклад, падала? Тоді ще лишалися 

безкоштовні програми лікування» [2, с. 30]. Минуле – це цивілізований стан, 

теперішнє – нецивілізований, тобто виникає опозиція: цивілізований – 

нецивілізований.  

Простором антиутопії є держава з тоталітарною системою управління. 

Держава, описана у «Червоній зоні» А. Чапая відноситься до держав з 

жорстокою системою управління. Подається інформація про витоки 

суспільного поділу на зони – ідея була взята у США: «Не всі США були однією 

грін-зоною, хоча, щоб переселитися туди, й потрібна була грін-карта. Всередині 

самих Штатів існували зелені та червоні зони. Й саме звідти пішла мода 

відокремлювати зелені зони стінами – грін-зони тоді називалися gated 

communities, тобто спільноти за воротами» [2, с. 39]. Невідомо, у чиїх руках 

влада, яка контролює все життя населення, здійснює управління над 

правоохоронною системою, яка, у свою чергу, інспектує поділ на зони. Груба 

фізична дія використовується, перш за все, по відношенню до бідних. Проте і 

жителі green-зон зазнають впливу насадження ідеології, світогляду і можуть 

бути покарані у разі відхилення від загальноприйнятих норм: «...без узгодження 

вивісив дані у свій блог на сайті агентства. Мене звільнили, а за запис у блозі 

вибачилися перед публікою як за маніпулятивний» [2, с. 29]. 

У «Червоній зоні» читач майже не зустрічає ліричних описів природи, а 

урбаністичні пейзажі своєю барвистістю підкреслюють приреченість того, що 

відбувається, є фоном життя простих людей: «У першій хаті по праву руку були 

вибиті шибки. Здається, там ніхто не жив. Дах покошений, черепиця місцями 

провалилась і зяяла чорними дірами» [2, с. 18]. У зеленій зоні пейзажів також 

немає – тут панує машинна цивілізація. Суспільство, спокушене технікою, 

відмовилося від усього природного. Техніка повністю підкорила людство собі. 

Так головний герой описує зелені зони: «Всі вони були безпечні, все під 

охороною блеквотерів із кулеметами на блокпостах дванадцятиметрових стін» 

[2, с. 13]. 

Життя в «Червоній зоні» є запрограмованим, у ньому немає місцю хаосу. 

В досліджуваному романі немає описів зовнішності головного героя, 
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згадуються лише деталі «уніформи», завдяки якій герой стає частиною 

загального обличчя суспільства ред-зони. Конфлікт у сюжеті виникає внаслідок 

відмови особистості від своєї ролі у цьому ритуалі. Герой обирає власний шлях. 

Без цього немає динамічного сюжетного розвитку. Людина відчуває себе у 

важкій іронічно-трагічній взаємодії зі встановленим суспільним порядком, який 

є ритуалізованим. Єдиний спосіб виявити своє «я» – її особисте, інтимне життя.  

Антиутопія часто вступає у дискусію з утопією, проте це не обов’язково 

буде суперечка з конкретною утопією або автором, хоча і таке є можливим. 

Пафос «Червоної зони» за своєю суттю спрямований проти цілого ряду утопій, 

зокрема проти проектів соціальної рівності. Таким чином, антиутопія 

сперечається з цілим жанром, намагаючись завжди надати своїм аргументам 

цікавої форми.  
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РОЛЬ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ У ГУМОРЕСЦІ 

ОСТАПА ВИШНІ «БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР» 

 

Власні назви в художніх творах здебільшого належать до тих мовних 

засобів, які дають максимальну можливість передати одночасно смисловий та 

емоційний аспекти тексту. Саме тому конотоніми останнім часом почали 

досліджувати все частіше, а  явище онімної конотації стає предметом 

дослідження в українському мовознавстві: В. Н. Ніконов, О. І. Бикова, В. Г. 

Костомаров, Ю.П.Вишенська, Н. В. Муравйова, Н. В. Ботвина, Г. Д. Томахін, А. 

А. Чернобров, Г. П. Лукаш.  В українському мовознавстві давно й успішно 

антропонімну й топонімну конотацію вивчав Є. С. Отін, який  заклав підвалини 

цього напряму вітчизняної ономастики й довів, що на відміну від денотативних 

топонімів і антропонімів, додаткові смислові нашарування у власних назвах 

несуть переважну, або й головну смислову функцію в текстах [4, 3]. Втім 

дослідження у визначенні специфіки власних назв як особливої текстової 

категорії тривають, і, здається, ще далекі від завершення. Метою цієї статті є 

встановлення функцій літературних конотонімів. Матеріалом дослідження 

служили літературні топоніми й антропоніми, вжиті в одній із гуморесок 

Остапа Вишні – відомого майстра надавати звичайним назвам алюзивного 

характеру. 

http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_5.htm
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Аналіз літературних конотонімів у гуморесці «Бенгальский тигр» 

дозволяє зробити припущення, що топоніми здатні виконувати не тільки свою 

пряму й початкову функцію – номінативну, але й обростають вторинним, 

додатковим змістом, стають у художньому тексті експресивно-оцінними 

замінниками власних назв, часто створюють алюзію чи контраст. У 

невеличкому творі гуморист вживає близько півтора десятка топонімічних назв, 

серед яких загальновідомі й маловідомі пересічному читачеві. Стилістична роль 

менш відомих онімів тільки на перший погляд здається вжита для відтворення 

національного колориту. Так, наприклад, у гуморесці представлені такі назви 

географічних об’єктів: «На Бенгалію з Києва треба їхати так. Як минете 

Мотовилівку, Васильків і Фастів – беріть не на Бердичів, а на Жмеринку» [1, с. 

260].  Мотовилівка – село в Україні, у Фастівськму районі Київської області; 

Васильків – місто обласного підпорядкування у Київській області; Фастів – 

місто обласного значення Київської області, районний центр.  Бердичів і 

Жмеринка – невеликі українські міста. Насправді автор описує один із 

найпопулярніших маршрутів залізницею українців, який подорожують з Києва 

на південь України. Майже всі потяги, які прямують на південь чи південний 

захід неминуче проїжджають такий маршрут, який у народі давно став 

загальновідомим. Отже, топоніми тут є алюзією напрямку. 

Те ж саме можемо сказати й про наступний контекст: «Потім на 

Вапнярку, Роздільну й доїздіть до Одеси. З Одеси на Дарданелли, потім на 

Суецький канал, звідтам уже не так далеко до Індії» [1, с. 260]. Втім тут іще 

чіткий аспект контрасту: українські залізничні станції в зіставленні з 

загальновідомими географічними назвами світу створюють глибокий 

підтекстний контраст. 

Крім топонімів, письменник уживає іншомовні гідроніми. Наприклад, 

одну з найбільших річок Азії – Брахмапутру – гуморист свідомо відтворює з 

помилкою, створюючи ефект комічного: «Слово «Брамапутра», щоправда, 

щодо вимови трудне, але, їхавши на пароплаві, ви частіше його самі собі 

проказуйте, щоб навчитися його вимовляти, а то буде й вам, як Данилові 

Кіндратовичу, що приїхав уже до Індії, а там і запитав:  –  Де тута, –  питає, 

–  Бутрамабра?» [1, с. 260 ]. Крім цілком виправдано створеного комічного 

ефекту, у такий спосіб  додатково наголошується на соціальному статусі 

персонажа, його походженні й малоосвіченості. Особливо  конотовано  

антропонім на позначення лорда у творі: «Ніякої політики ми торкатись не 

будемо, а то ще допишемося до того, що лорд Сесіль-Кисіль подасть в палату 

лордів ніби білль про те, що треба більше з Бенгалії вивезти худоби та 

пшениці, бо й грецьким монархістам треба, і польсько-шляхетським жовнірам 

треба, і гітлерюгендові треба, і бандерам треба.» [1, с. 263]. Таке на перший 

погляд дитяче римування очевидно використано з метою створення контрасту 

між соціальним статусом лорда й діями, які приписує йому автор. 

Отже, гуморист Остап Вишня вміло надає додаткової конотації 

загальновідомим онімам, що в його текстах стають конотонімами й виконують 
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відразу кілька функцій: служать алюзією, контрастом, є засобом творення 

комічного ефекту. 
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ МАРУСІ  

В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ В. ШКЛЯРА 

 

Художній доробок сучасного українського письменника В. Шкляра 

глибоко філософічний, він привертає увагу літературознавців, адже в ньому 

знайшли відображення загальнолюдські проблеми, які хвилюють 

суспільство. Осмислення українського літературного процесу ХХ–XXІ ст. 

передбачає дослідження як еволюції стилів загалом, так й індивідуальної 

своєрідності окремих його учасників. 

Актуальність порушеної проблеми зумовлена відсутністю спеціального 

науковогодослідження, присвяченого осмисленню специфіки образу головної 

героїні в романі В. Шкляра «Маруся».  

Згідно зі специфікою досліджуваного питання, методологічну базу 

склали роботи О. Вертія, О. Галича, П. Іванишина та ін. 

Мета роботи – з’ясувати особливості художнього моделювання образу 

головної героїні в романі В. Шкляра «Маруся». 

Вагому роль у структурі художнього твору відіграє образ-персонаж, 

який несе вирішальне смислове наповнення, «здатен задовольнити потреби 

сучасності в ідейному, філософському, психологічному та художньому 

планах» [2, с. 214], стає «ядром» художньої структури. Саме таким ядром, 

символом, феноменом культурної пам’яті, національним метатипом є героїня 

Маруся. Можна стверджувати, що в романіВ. Шкляра «Маруся» символічно 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_48_31
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як на рівні етнічно-ментального простору, так і на рівні системи образів 

відображено модус «національного буття», який, за визначенням 

Є. Більченка, є сукупністю топосів «дійсного буття людини, що визначають 

горизонти її вкоріненості, «Край» її особистого родового, етнонаціонального 

існування» [1, с. 201]. 

Маруся Соколовська стає на захист честі й прав українського народу, 

продовжуючи справу своїх братів, які загинули за незалежність України, 

підхоплює їхній символічний заклик – «будемо тримати Україну!». Твердо й 

рішуче вона налаштована на перемогу, на боротьбу й жодної думки про 

поразку: «...Ви думаєте, що мені потрібна війна? ... Я жінка ще молода, я 

хочу жити, але що робити? Все, що тільки було у нас, розбито і 

розграбовано ... Нині, як бачите, мене оберігати нікому, а навпаки... Я 

оберігаю...[3, с. 86]. Змальовуючи Марусю, В. Шкляр презентує 

узагальнюючий образ української дівчини.  

Художня логіка роману демонструє те, що митець відходить від 

стереотипного погляду на роль жінки, яка реалізується тільки в іпостасях 

матері та дружини. Маруся Соколовська виконує місію сучасної 

визволительки власного народу, апріорі сильної людини. Це прочитується в 

контексті першоджерела.Актуалізація фольклорної площини 

романуйасоціативної історичної площини, пов’язаної з визвольними 

змаганнями українського народу перших десятиліть ХХ ст., дає змогу 

усвідомити, що героїня В. Шкляра – творець національного міфу, який 

підтримує українство за часів тоталітарного режиму. Письменник відображає 

потенціал інтелектуалки, здатної змінити хід історії. Характерно, що він 

звертається саме до образу жінки, яка в епоху чергового національного 

«безчасся» виконує провідну роль. 

Незважаючи на стать, тендітну статуру та вік дівчини автор художньо 

моделює казковий, титанічний, навіть дещо містичний образ героїні. Марусю 

насамперед зображено за допомогою різноманітних типів світовідчуття: 

трагічно, лірично та героїчно. Перед читачем постає водночас вродлива й 

сувора, жорстка, слабка та сильна дівчина, яка не жаліла ворогів і рятувала 

своїх людей, ризикуючи власним життям. Маруся очолює тисячне військо. 

Вона – отаман, якого неможливо не полюбити, «бо то була дівчина із 

золотою косою, що спадала на ліве плече з-під козацької смушевої шапки» 

[3, с. 56]: «Від нині тепер називайте мене Марусею. Це найупертіше жіноче 

ім’я. Я не покірна!» [3, с. 51]. Бойовий загін Марусі добре вишколений, 

непогано озброєний, твердо виконує накази отаманші й готовий прийти на 

допомогу галичанам без роздумів. Із повагою вона ставиться до вояків: 

«…мої люди не потребуюсь нагород. Я шаную своїх козаків, мені немає кого 

з них вирізняти» [3, с. 41].  

Навіть у вирі кривавих подій, не полишає місце в її тілі та душі почуття 

кохання, пристрасті й любові. Автор не оминув і моментів ідилії:«…вона 

вміла любити і ненавидіти…» [3, с. 166]. Особливо щемке враження справляє 

палке кохання із поручником УГА Мироном Гірняком.  
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В. Шкляр узагальнив етнографічні деталі, які, іноді з елементами 

гіперболізації, ненав’язливо, побіжно, без зайвої деталізації, але впевнено 

переносять читача в стихію народного життя, як, наприклад, під час опису 

одягу та зовнішнього вигляду Марусі: «…полотняні штани, шевронові 

чобітки з острогами, туга домоткана сорочина, підперезана шкіряним 

паском» [3, c.66]. 

Автор кількома рядками зумів одночасно підкреслити тендітність, 

гармонійність Марусі та теплі родинні стосунки з матусею: «…купала 

Сашуню у дерев’яних ночвах, купала наче маленьку…» [3, с. 113]. «Після 

домашньої купелі (мамо-мамо, ви навіть змили мені любистком коси), вона 

зодягла шовкову сукню, взула нові черевички, наділа навіть золоті сережки» 

[3, c.115]. 

Глибоко виражений емоційний естетизм і «чуттєвість» Марусі – у 

зверненні та глибоко пережитому відтворенні почуттів героїні, або, як 

зазначає П. Іванишин, «модусах екзистенції» [2, с. 58].– таких, як туга, 

радість, турбота, жаль, страх та ін. Засобами художнього слова, прозаїку 

вдається передати «чуттєве» й змусити відчути «надчуттєве» в яскравому 

образі героїні та сценах народного життя. Спостерігаємо й тяжіння до 

кордоцентризму,численні апелювання до «серця»: «–Я кохаю тебе, я 

пам’ятаю про тебе щохвилини – сказав він. Маруся обняла його, але в її 

обіймах було більше смутку, ніж пристрасті» [3, с. 58]. 

Назва твору «Маруся» спонукає до смислових модифікацій, зміст яких 

розкривається в етнокультурній сфері. Ім’я Маруся трактують як традиційне 

українське ім’я біблійної постаті єврейського походження.  

Отже, звернення В. Шкляра до образу сильної жінки не є випадковим, 

адже загартованість головної героїні пов’язана не тільки зі складними 

життєвими перипетіями (смерть братів), а й комплексом тих чинників, які 

становлять генетичну пам’ять. У контексті досліджуваного роману Марусин 

образ прочитується в міфологічному ключі й може ототожнюватися з 

образом жінки-творця національного міфу.  

Прагнучи відобразити нові явища в суспільно-політичному житті 

боротьби за незалежність, письменник звернувся до нових засобів 

зображення героїні. У центрі уваги митця – гострі душевні конфлікти й 

суперечності, гострі психологічні проблеми. Важливі злободенні соціально-

економічні питання розв’язуються ним шляхом зображення складного 

психологічного життя героїні, її почуттів, настроїв, роздумів. 

Письменник, створюючи образ, рідко звертається до безпосередньої 

авторської характеристики; він розкриває свою героїню у дії, через її вчинки, 

самохарактеристику, або спостереження іншої дійової особи. Характеристика 

героїні через бачення її іншим персонажем створює враження її повної 

суверенності, незалежності від автора,надає їй більшої наочності, життєвої 

правдивості. 

Отже, В. Шкляр використав традиції і проявив новаторство в 

зображенні образу жінки в романі «Маруся». Письменник змалював Марусю 
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як національну героїню, яка сконденсувала у своєму характері найсуттєвіші 

риси національної свідомості, підводячи українську літературу до розвитку 

літературного процесу на фоні нової суспільної ситуації, коли за логікою 

розвитку цього літературного процесу література надалі повинна була 

відобразити жінку, застосувавши новий перехід до пізнання й відображення 

її образу в літературі, змінивши до деякої міри понятійний апарат, але 

дотримуючись вірності класичній традиції у ставленні до героїні як осередку 

духовності в суспільстві. 
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ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ Т. ШЕВЧЕНКА 

В ПОВІСТІ В. ДАРДИ «ЙОГО КОХАНА» 

 

Жанр художньої біографії продовжує активно розвиватися й набувати 

нової якості. Однією з найважливіших її жанрових рис є творче змалювання 

життєвого шляху конкретно-історичної особи, реалізоване на основі справжніх 

документів і подій свого часу з глибоким зануренням письменника в її 

духовність і внутрішній світ, соціальну та психологічну природу історичних 

діянь [1, с. 337]. Життю й постаті Т. Шевченка присвячено низку художніх 

біографій (У. Бекбаулов «Тарас на Аралі» (1975), С. Васильченко «В бур’янах» 

(1938), З. Легкий «Тарасові страсті» (2006), О. Іваненко «Тарасові шляхи» 

(1961), О. Ільченко «Петербурзька осінь» (1988), Л. Смілянський «Поетова 

молодість» (1960–62),З. Тулуб «В степу безкраїм за Уралом» (1984), Вас. 

Шевчук «Син волі» (1984), «Терновий світ» (1986) тощо).Художню 

шевченкіану поповнив і Володимир Іванович Дарда оповіданнями «Земля, яку 

сходив Тарас» (1961), повістю «Його кохана» (1964) та романом «Переяславські 

дзвони» (1990). Мета нашого дослідження полягає у висвітленні художньої 

рецепції образу Т. Шевченка в повісті «Його кохана». 
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Твір присвячено першому приїзду Т. Шевченка на Україну у 1843 році: 

«… вирвався ж він з Петербурга, як кажуть, ні гроша за душею, – студент 

студентом, та ще й недавній кріпак. Щоправда, «Кобзар» вже побачив світ, 

наробив великого шуму, приніс гучну славу, але нітрохи не применшив його 

матеріальної скрути – нічого ж не одержав за свої твори» [2, c. 6]. Митець, 

орієнтуючись на психологічний принцип відтворення біографічного матеріалу, 

розкрив внутрішній стан Т. Шевченка. Подорожуючи Україною, головний 

персонаж згадує безталанне дитинство, що пройшло у злиднях, у недитячих 

труднощах та поневіряннях; думає про нелегке життяукраїнців: «як і раніше, 

люди весь вік роблять на когось, а самі мають менше за всіх. Землю потом 

своїм поливають, а про неї лише мріють, хліб трудом своїм кривавим 

здобувають, а самі шматку раді…» [2, c. 47]. Головний персонаж ставить 

болючі запитання, мучається ними: доки страждатиме в безправ’ї і злиднях 

український народ? Чим він завинив перед богом? Коли настане людське життя 

для всіх? Чи може й надія марна?Тож, можемо констатувати, що автор із 

великою увагою поставився до духовного життя історичної особи. 

У змалюванні образу Т. Шевченка спостерігаємо синтез внутрішньоїі 

зовнішньої характеристик. Із перших сторінок повісті головний герой постає 

звичайним, скромним студентом, який нещодавно звільнився з кріпацтва: «Та 

це ж наш Кобзар! – … всі затовпились коло Тараса, намагалися познайомитись 

ближче, почути голос, потиснути йому руку» [2, c. 9]. По-панськи вбраний,  

серед рідні почував себе незручно: «Що одяг, одяг – то пусте, аби серце 

залишилося вірне народові…» [2, c. 50].Т. Шевченко у творі «безпосередній, 

лагідний» із «ніжним співучим голосом, опуклим високим чолом, 

примруженими сіро-блакитними очима» [2, с. 69], мав уперту вдачу: «вже коли 

мені щось хоч раз зайшло в голову, то хоч роди, а давай. У цьому я маю велику 

схожість із моїми впертими земляками»[2, с. 34]. 

Опосередкована характеристика – важливий засіб змалювання головного 

героя. Для В. Рєпніної Т. Шевченко мудра, чиста, благородна й незвичайна 

людина, святий геній. У моменти читання творів Шевченком, княжна бачила в 

ньому не людину, а якусь неземну істоту, великого генія, «якому від бога дано 

потрясати людські серця, чарувати їх, брати у свої руки – легко й 

ніжно…»[2, с. 75]. Для В. Капніста – Т. Шевченко «велика людина, і слід 

рахуватися з його власними настроями та бажаннями»[2, с. 21]. Автор 

неодноразово наголошував, що душа Т. Шевченка «чутлива до всього 

людського, а надто до тепла, якого він дуже мало зазнав за своє холодне, 

непривітне життя»[2, с. 92].Найяскравіше бунтівну натуру головного 

персонажа розкрито в історії з листом Лукашевича, який доставив у завірюху 

Каленик: «ні, ви тільки погляньте! – закричав болісним криком. Як можна так 

знущатися над людиною? Кат! Феодал! Собачник! Найнегідніший негідник! А 

ще намагається вдавати із себе людину, культурного діяча… Сорочку 

вишивану носить і не соромиться згадувати про Україну… А насправді – 

паскуда!» [2, с. 136–137]. До Т. Шевченка приходить усвідомлення того, що вся 

панська милість до народу, то фальш: «Лукашевич вперше грубо й підступно 
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потоптав його віру в людей, жорстоко нагадав, що пан є пан…» [2, с. 144];«пан 

завжди залишається паном, щоб він не базікав, яким би він не намагався 

виставити себе перед сторонні очі. Рано чи пізно, а настають хвилини, коли 

вовче нутро проступає крізь овечу шкуру»[2, с. 139]. Автор констатує, що «ні 

добра й чиста княжна Варвара, яка бозна навіщо так віддано покохала його; ні 

вродлива, заміжня вже Ганнуся; … ні молоденька обмежена попівна з 

Кирилівки Федося, – жодна з них не стала і не могла стати його коханою, бо не 

могла пересилити його велику любов до знедоленого народу, до рідної України, 

поневоленої й сплюндрованої, для щастя якої він жив і боровся, на яку дивився 

й не міг надивитись, яку слухав і не міг наслухатись, долею якої терзався, 

надіями якої полум’янів» [2, с. 152]. Із цієї причини, за авторським 

переконанням, Т. Шевченко так і не одружився. 

Отже,В. Дардів повісті «Його кохана»вдалося змалювати образ 

справжнього патріота й особистість із високими моральними якостями. 

Т. Шевченко постає багатогранною людиною, неоднозначним. Одночасно і 

бунтарем, і романтиком, і людиною з ранимою душею.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЗВИЩ 

УЧЕНИКОВ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ №27 

ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ 

 

В настоящее время прозвища привлекают самое пристальное внимание 

исследователей, которые рассматривают данный идентификатор в различных 

аспектах. Первые попытки систематизации прозвищ проводились с учетом 

расположения их по семантическим группам и относились еще к XIX в. 

(Снегирев, Ефименко, Сахаров и др.). Семантический принцип классификации 

преобладает в трудах нынешних исследователей, занимающихся сбором и 

описанием прозвищ (Е.В. Ухмылина, К.Н. Давыдова, М.Ю. Беляева, Т.Б. 

Блецвак, В.А. Фроловская и Т.Н. Чайко и др.). 

Прозвища – сложное языковое явление, поэтому они рассматриваются  и 

с лингвистической, и с экстралингвистической сторон. В лингвистическом 

плане эта категория исследуется в составе антропонимического поля в качестве 
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составляющей периферийной зоны. Среди антропонимов эта периферия 

поддерживается наибольшей близостью к апеллятивной лексике.  

Актуальность настоящей работы связана, прежде всего, с 

необходимостью изучения семантики школьных прозвищ как потенциального 

фактора влияния на именуемого. 

Цель исследования заключается в выявлении и обобщении лексико-

семантических классов прозвищ учеников 5 – 11-х классов общественно-

гуманитарной гимназии № 27 г. Запорожья. 

Прозвища занимают особое место и в детском коллективе, в котором 

«прозвищное самосознание» реализуется личностью наиболее ярко и активно. 

Дети, в отличие от взрослых, имеют небольшой опыт общения и часто 

неспособны сразу определять качества характера человека, понимать его 

сущность, а прозвища дают им такую возможность, так как семантика данных 

наименований всегда хорошо «читаема».  

Исследование семантики прозвищ школьников общественно-

гуманитарной гимназии № 27 г. Запорожья позволяет выделить следующие 

группы:  

1. Прозвища, образованные от фамилий учеников, являются наиболее 

частотными. Способы номинации данных прозвищ связаны с тем фактом, что в 

школе учителя чаще называют ребят по фамилии. В результате фамилии у всех 

«на слуху», и трансформировать их в индивидуальные прозвища очень легко. 

Например: Кудрявцев → КУдр, Кузьмин → КУзя, Александров → Алекс, Беляев 

→ БелЯш, Панасенко → ПанАс.  

2. Прозвищ, образованные от личных имен используются реже: 

Виктория → Вик(к)и, Надежда → ДИна (Надин → Дина), Маргарита → 

МаргОша.  Некоторые прозвища лишь отчасти напоминают официальные 

имена носителей: Анна → АнчОус, Екатерина → КотЁна, Марина → 

МариУполь, Ольга →  ОленЁнок, Антон→ Тоша.  

3. Самая большая группа связана с характеризующим признаком по 

внешности носителя, что естественно для детей школьного возраста: 

а) Наибольшее количество именований даны ребятам за особенности 

телосложения, в частности, это полнота: ВИнни-ПУх, ЖИрный, КолобОк, 

ПОнчик; атлетичность телосложения: КачОк, ТерминАтор, Мистер Мускул; 

худощавость: БухенвАльд, ГлистА, ДоскА, СкелЕт.  

б) Выделяется подгруппа именований, характеризующих носителей по 

росту. Высокорослые школьники являются обладателями следующих прозвищ: 

ЖирАф, ШвАбра, ШкАф, ШпАла. Низкорослость детей подчеркивается такими 

идентификаторами: ГнОм, ПолторАшка, ЧекУшка, ЛилипУт, Мася.  

в) Небольшое количество прозвищ акцентирует внимание окружающих 

на структуре и свойстве волос учащихся. Основные признаки следующие: 

длина волос или их отсутствие (Лысый, ЧубАка), форма прически (БарАшек, 

Ёжик, КудрЯшка, Сноп), цвет волос (БлондИнка, МоркОвка, СИвая, ЧЁрт).  

4. Наиболее активны в школьной среде поведенческие прозвища и 

данные по специфическим чертам характера.  
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а) Среди поведенческих прозвищ преобладают метафорические 

именования. Школьники получают индивидуальные маркеры за свои 

увлечения: БоксЁр, (увлекается боксом), КУнг-Фу ПАнда (хорошо дерется, 

увлекается восточными единоборствами). Обычные особенности поведения 

учащихся отмечены в таких идентификаторах, как ЛипУчка (девочка 

навязчивая, ничего не может делать в одиночку), ШестЁрка (мальчик старается 

дружить абсолютно со всеми в окружении).  

б) Наделяют друг друга прозвищами школьники и за специфические 

черты характера, что наиболее ярко описывает носителя. Для этого часто 

используются сравнения: с животными (ВорОна – за болтливость, ЖУчка – за 

хитрость); реальными людьми и персонажами (ДомовОй – за веру в мистику и 

потустороннее, ФилОсоф – за мудрость); метафоризируется значение и 

названий предметов неживой природы (ПеченЮшка – девочка добрая, 

приятная в общении, ПтИчий ГрИпп – ипохондрик).  

5. По сходству с известными личностями получили прозвища всего 

несколько школьников: ДжОли (от имени Анджелины Джоли – американской 

актриссы), РЭмбо (воинствующий персонаж американского боевика), 

ШварценЕггер (актер и политик Арнольд Шварценеггер). Двое названы в честь 

футболистов БЕкхэма и КриштиАну РонАлдо.  

6. Современные школьники часто присваивают ребятам прозвища от 

именований популярных вымышленных героев: ВИнни-Пух (мальчик любит 

сладкое), КолобОк (девочка много ест). Имена персонажей заграничных лент 

также использовались для образования идентификаторов: СпАнч-Боб (у 

девочки много вещей с изображением этого персонажа), ХОббит (маленький 

рост у мальчика), ШрЕк (у парня большая голова и маленькие уши, как у героя 

мультфильма).  

7. Несколько школьных прозвищ связано с компьютерной лексикой: 

ВИндоус (хорошо разбирается в компьютерах), ГЕймер (большую часть 

времени проводит, играя в компьютерные игры), ПрораммИст (увлекается 

программированием).  

8. Небольшое количество прозвищ произошло от названий продукции, 

рекламируемой в СМИ: Носитель именования СнИкерс очень любит эти 

шоколадные батончики. Усечение названия известной конфеты «Чупа-чупс» 

привело к тому, что любитель этих конфет стал обладателем метонимичного 

прозвища ЧУпа.  

9. Самая малочисленная группа характеризующих прозвищ – 

ситуативные. Например: девочка ЗолотАя Рыбка и мальчик ЛеприкОн 

получили такие метафоричные идентификаторы, исполняя эти роли в 

школьных сценках и спектаклях.  

Таким образом, в процессе анализа семантики было выделено 9 лексико-

семантических групп прозвищ школьников, которые являются показателем 

личностной оценки и самооценки, отношений в ученическом коллективе. 

Наиболее продуктивными являются классы прозвищ, образованные от фамилий 

(35 %) и личных имен (25 %). Распространенной также является группа 
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внешностных прозвищ (15 %), не уступают ей поведенческие (10 %) и 

прозвища, связанные с характером ученика (5 %). Остальные группы прозвищ, 

связанные с компьютерной техникой, с названиями рекламной продукции, 

ситуативные, в целом, составляют 10 %.  
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КОНЦЕПТ МІФОЛОГІЧНОГО ТА РЕАЛІСТИЧНОГО У 

ТЕТРАЛОГІЇ ДАРИ КОРНІЙ 

 

 Тетралогія романів Дари Корній  («Зворотній бік світла», 

«Зворотній бік темряви», «Зворотній бік сутіні», «Зворотній бік світів») 

з’явилася упродовж 2012-2016 років. Вона поєднала у собі надзвичайне 

переплетіння двох світів, які створюють завершену картину життя такого, яким 

воно є, звичайної буденної реальності та неповторного міфологічного з 

досвідом багатьох поколінь. Дослідженням цих романів займалися С.Гадзицька,   

А.Гурдуз, Л.Романенко. 

Метою статті є дослідження, скероване на аналіз реалістичного та 

міфологічного концепту у романах «Зворотній бік світла», «Зворотній бік 

темряви», «Зворотній бік сутіні», «Зворотній бік світів». 

 Названі романи, маючи у собі міфологічну основу, 

характеризуються філософічністю, оскільки героїні твору – Мальві – 

доводиться робити життєвий вибір (як і кожній людині щоденно). Вона 

повинна вибрати між світлом та темрявою – це питання, на яке не просто так 

звернула увагу письменниця, оскільки люди збайдужіли до своїх дій та 

навколишнього світу. Більшість їх живуть у темряві, втративши своє справжнє 

обличчя: «Найліпше, що можеш вигадати, коли збираєшся загидити і 

занапастити світ, це заселити його смертними нікчемами, тобто людьми. Бо де є 
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смертні, там обов’язково з’являються і заздрість, і ненависть, і манія 

накопичування чогось матеріального, не завжди конче необхідного. Для того 

існує цілий арсенал зброї: грабіжництво, злодійство, вбивства, зради, 

обдурювання, приниження, холуйство, скнарість, шалене бажання карати, а не 

милувати, мститися, а не прощати…». 

 У романі «Зворотній бік світла» авторка на початку знайомить нас 

із Птахою. Вона має багато імен: Перуниця, Берегиня, Матір Слава. 

«Темноволоса, зеленоока, завжди щира і привітна Птаха, незважаючи на свій 

вроджений статус безсмертної, не робила різниці між собою та звичайними 

смертними. Лікувала хворих і травами, і добрим словом». 

Також ми знайомимось зі Стрибогом, богом вітрів. «Гордо піднята 

голова, розпрамлені рамена говорили про його впевненість у собі». Стрибог 

зрікся усього заради коханої( темних побратимів, батька), століттями жив у 

Яровороті, але так і не зміг стати своїм для світлих безсмертних, все ж йому 

притаманні сильні людські почуття. 

Мара – богиня смерті. ЇЇ не можна назвати ані злою, ані доброю богинею. 

Вона дарує смерть і життя. Богиня здатна забрати життя у безсмертних, у богів, 

але може й подарувати безсмертя. «Чорноволоса із блискучим серпом-

молодиком, вона – то «безконечна мудрість». 

 Головною героїнею роману є Мальва – дівчина, яка тільки отримала 

перемінник і ще не обрала сторону світлих чи темних. Оракул визначив її долю: 

призначення на стороні добра  і зла. Якщо вона вип’є з чаші Білобога, то стане 

Діванною – богинею води і річок. Дає життя всьому живому, вічно юна, чарівна 

Діва, що породила на світ Любов, Землю та різні речі на ній: ліси, трави, 

струмки, ріки. Якщо вона вип’є з чаші Чорнобога, то у світі темних стане 

Желею – богинею печалі. У давніх слов’ян вісниця мертвих, неземної краси у 

печалі. Неможливо порівняти Мальву з однією з цих богинь, бо вона ще не 

обрала свій шлях. 

 У романах взаємопереплітаються реалістичне, яке пов’язане з 

дієвими особами(Мальва, Остап, Горпина та інші) та містичне, і кожний герой 

обирає свій шлях, свій зворотній бік. 

Постійно переплітаються: минуле, сучасне і майбутнє; світле, темне і 

сіре; зло і добро; правда і брехня; божественне і земне. 

Коли авторка описує темний світ і його мешканців ми знайомимось із 

темними духами. Пал – повелитель вогню, відповідником якого в українській 

міфології є Сварожич. Посвист – повелитель бурі. У легендах старовинних це 

Перун. Худіч – повелитель мук. Редагаст – повелитель війни. Припекало – 

повелитель облуди і розпусти. Ніян – повелитель покарань.  

Дара Корній художньо моделює світ світлих. Китоврас, який скликав 

Великий Глас. У згадках сказано, що він – кентавр. Переплут, який у романі 

зображений як володар водяних стихій. Посолонь – Учитель безсмертних, 

дитина двох богів – Хорса і Влади. Богиня Жива – богиня життя, весни, 

родючості, народження, жита-зерна, дочка Лади, дружина Дажбога, мати Орія. 
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 Широке коло проблем порушує авторка: проблема життя та смерті, 

вірності та зради, людяності, жертовності, гріхопадіння  та порятунку, сім’ї, 

батьків і дітей, вибору, помсти і прощення, різні погляди молодого та старшого 

поколінь, любові і кохання, непорозуміння, правди і брехні, земного(смертного) 

та небесного(безсмертного), добра і зла, нав’язування ідеалів, тощо. 

Отже, Дара Корній створює свій  фантастичний світ, який не є 

традиційним. Вплітаючи язичницькі вірування, замовляння, закляття, символи, 

божества, темних та світлих янголів поруч зі звичайними  смертними людьми 

творить своє бачення існування між двох вогнів дівчини Мальви, якій на долю 

випадає багато проблем і випробувань. 
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ДУМОВЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

РОМАНА Д. МОРДОВЦЕВА «САГАЙДАЧНЫЙ» 

 

Роман Д.Л. Мордовцева «Сагайдачный» повествует о крупнейшем 

морском походе казаков в Крым под предводительством гетмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного, в ходе которого были разгромлены турецкие города 

и освобождены невольники. Роман представляет собой синтез исторических 

фактов, их фольклорного осмысления и художественного вымысла. 

Обращение к фольклору при создании своих произведений – характерная 

черта творчества украинско-российского писателя, историка и фольклориста 

Д.Л. Мордовцева, который всегда стремился к отображению 

«неофициального», народного видения и передачи народных оценок в 

описании тех или иных исторических событий. Вместе с тем, как отмечает 

исследователь творчества Мордовцева В. Беляев в предисловии к роману 

«Сагайдачный» [1, с. 3-30], «писатель широко использует народнопоэтические 

источники не только для воссоздания исторического и локального колорита, 

атмосферы народного деяния <…>,  этот материал привлекается ещё и потому, 
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что собственно историческая, фактическая основа была недостаточно 

разработана, эпоха в целом освещена тогдашней исторической наукой явно 

неполно» [1, с. 26].  

В анализируемом романе можно проследить интертекстуальные отсылки 

к историческим и лирическим песням, легендам, а также думам. Обращение к 

интертекстуальному анализу дум обусловлено их сюжетообразующей ролью. В 

романе можно проследить отсылки к 7 думам (согласно классификации Е.М. 

Грушевской): «Невільники», «Маруся Богуславка», «Кішка Самійло», «Олексій 

Попович», «Буря на морі», «Хведір Безрідний», «Хвесько Андибер». 

Мордовцев, вероятно, ориентировался на записи дум, представленные Н. 

Костомаровым в его «Истории казачества» [2], о чём свидетельствует порой 

дословное совпадение текстов, зафиксированных Костомаровым, и 

соответствующих эпизодов анализируемого произведения. Вопрос о характере 

обращения Мордовцева к думам остаётся по-прежнему неизученным – этим 

обусловлена актуальность данного исследования. 

Чаще всего думовый интертекст служит источником отдельных 

сюжетных линий и образов героев романа, который представлен 

реминисценциями соответствующих фольклорных сюжетов и цитированием 

отрывков дум. Так, в романе появляются такие персонажи дум, как казак 

Олексий Попович, «друкарь» Федор Безридный и его джура Ярема, бежавшие 

из плена старый гетман Самийло Кишка и войсковой судья Марко Рудый и др. 

Однако нужно отметить, что Мордовцев не ограничивается сюжетом думы в 

изображении вышеперечисленных персонажей. Он расширяет их образы и 

добавляет новые эпизоды с их участием. Так, например, кроме эпизода бури на 

море, Олексий Попович изображается ещё и как один из самых активных 

освободителей Кафы, однако по возвращении на Сечь он, напившись, вступает 

в конфликт с казаками, критикуя установленные порядки, а также с 

Сагайдачным, которого называет «старой собакой» и, сбив с его головы шапку, 

таскает за чуб. Этот поступок Поповича практически параллелен его «грехам», 

описанным в думе [2, с. 696], а следом и в романе [1, с. 118]–это неуважение к 

родителям и старшим, нарушение и попрание установленных порядков. Однако 

если море «прощает» Поповича после его покаяния, то на Сечи казака казнят 

всем войском. 

Дума «Хведір Безрідний» акцентирует внимание исключительно на 

одинокой гибели изрубленного казака в степи, никакие факты его биографии в 

тексте фольклорного произведения не раскрываются. У Мордовцева же Фёдор 

Безридный становится наборщиком Острожской типографии, ушедшим на Сечь 

и отлично проявившем себя в крымском походе. Погибает Безридный, 

возвращаясь из этого похода. Таким образом, Мордовцев дописывает думовый 

сюжет и даёт предысторию героя. 

В отличие от Поповича, Безридного и Самийла Кишки, Фесько Ганжа 

Андыбер из одноимённой думы – не герой романа. Сюжет думы переосмыслен 

и использован для создания одного из эпизодов биографии главного героя – 

гетмана Сагайдачного. 
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Референция думы о Марусе Богуславке в романе является средством 

характеристики сразу двух персонажей: бранки Хвеси, которая помогла казакам 

«взять» Кафу, и Иляша-потурнака – доверенного лица Алкана-паши и героя 

думы о Самийле Кишке. Однако если сама Хвеся противопоставляет себя 

героине думы и говорит: «Я не Маруся Богуславка» [1, с. 222], то, характеризуя 

Иляша-потурнака, Мордовцев пишет, что он «своею охотою потурчился ради 

панства великого, ради лакомства несчастного, подобно Марусе Богуславке» [1, 

с. 184]. Сам герой, глядя на невольников, также вспоминает строки этой думы 

[1, с. 185]. 

Аллюзия к думе «Невільники» (в романе она называется «невольницкой», 

как и в фольклорной и научной традиции), которую исполняет слепец на 

площади в Кафе, передаёт атмосферу турецкого плена и тоску невольников по 

родине. 

Таким образом, думовый интертекст в романе «Сагайдачный», который 

представлен в романе цитатой, аллюзией, референцией и реминисценцией, 

выполняет сразу несколько функций: он может быть источником отдельных 

сюжетных линий и образов героев романа; выступать средством 

характеристики и оценки персонажей; служить способом передачи настроения 

героев или предвестием определённых событий. 
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БЫТ В ПОЭЗИИ ДМИТРИЯ БЫКОВА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ОТЧЕТ») 

 

Быт – это слово индоевропейского происхождения, содержание которого 

связано с обживанием пространства и обитанием человека. [5] Бытом назывался 

повседневный жизненный уклад. Сейчас это многозначное слово,  в «Большом 

толковом словаре» под ред. Кузнецова представлено три его значения: 

1.Условия существования, жизненный уклад какого-либо народа, 

социальной среды(городской, сельский; быт и нравы студенчества); 

2.Повседневная жизнь человека в ее привычных проявлениях; 

установившийся порядокжизни (благоустроенный, семейный); 
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3.Разг. О домашней обстановке, хозяйстве и заботах о его ведении (быт 

заел)[3]. 

Цель нашей статьи заключается в том, чтобы выявить значение быта как 

жизненного уклада народа и как повседневной жизни человекадля лирического 

героя. 

Большое влияние на отражение быта в последующей литературе оказало 

творчество поэтов Серебряного века, в творчестве  которых быт оказался 

амбивалентным. С одной стороны, он становится тождествененным 

мировоззрению, однако противопоставляется вещам более высокого порядка, с 

другой, –быт вечный враг поэта и вдохновения.Он–обыденная рутина, но в то 

же время значим и важен, почти равен бытию.Таким образом, «быт» с начала 

ХХ века в русской литературе обозначаетжизненный уклад, строй собственной 

души, образ мыслей. 

Дмитрий Львович Быков – современный российский писатель, критик, 

журналист, литературовед и публицист. Член Союза писателей СССР с 1991 

года. Автор более десятка романов, сборников поэзии, публицистических 

статей, книг описателях и поэтах (Борисе Пастернаке, Булате Окуджаве, 

Максиме Горьком и Владимире Маяковском), творчество которых повлияло на  

его поэзию.  

В своих стихотворениях он часто изображает обыденные вещи, быт того 

или иного места, то, что окружает лирического героя и воздействует на него: 

мелкие предметы, жизненный уклад представителей различных 

профессий.Часты описания природы – это обычные, привычные тусклые 

пейзажи.Рутина противостоит вещам более высокого порядка или быту, 

который ассоциируется с любимой женщиной. 

В стихотворениях отражается дух эпохи, положение и состояние 

лирического героя во время  распада СССР и в начале ХХIвека.Судьба 

лирического героя, его переживания, проблемы и конфликт с миром передаются 

через предметный мир. Лирический герой чувствует себя чужим везде, нигде и 

никем не принят. Он постоянно находится между двумя берегами, выходец из 

мира, где «Окуджаву поют», «сочиняют стихи» и «любуются вешним закатом», 

а не оттуда, где «охотно ругаются матом», «совершают грехи» и «ничего не 

читают»(стихотворение «Мост»).Ему чужды невежество и вера в ложные 

идеалы, которые характеризуют один из берегов, но и противоположной сторон 

он не принят: 

И во мне непредвиденно видят врага 

Те, что пели со мной Окуджаву. 

Лирический герой не хочет и не может быть отнесен ни к тому, ни к 

другому берегу, он ищет что-то свое, где он создаст собственное место, со 

своим укладом, мировоззрением и бытом. Такое место, он полагает, находится 

рядом с любимой женщиной. Поэтому, когда речь идет о первой любви или 

идеале женщины для героя, то обыденные вещи поэтизируются, каждая 

мелочьстановится значимой. Пропадает ощущение бездуховности при 

упоминании вещей не «высокого порядка», предметы быта становятся 
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воплощением души избранницы.Это касается только того, что находится рядом 

с героем, что создано им и его любимой. Если же герой попадает в чужую 

обстановку, то это Богом забытое место, там отсутствует духовность: 

Нет ни сахара, ни сигарет 

В этом городе, Богом забытом, 

И тебя в этом городе нет, 

В дополненье ко всем дефицитам. 

Правда, церкви на каждом шагу, 

Но на каждой — потеки и пятна. 

(стихотворение «Письмо из командировки») 

Окружающий быт отражает и отчасти формирует человека и его судьбу: 

то, что окружает героя, отражается на нем самом, однако существующую 

обыденность он не признает, считает её признаком пошлости и невежества. Быт 

и описание жизненного уклада приобретают значимость и поэтизируются 

только когда с героем рядом любимая женщина. Отсутствие её означает 

потерянность, невозможность спасения, бездуховность. 
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ПЕРСОНАЛІЯ О. ДОВЖЕНКА ПІД ФОТООБ’ЄКТИВОМ К. ТУР-

КОНОВАЛОВА ТА Д. ЗАМРІЯ В КІНОРОМАНІ «РЕЖИСЕР» 

 

Перегорнуласясторінка… 

Як шкода, скінчився роман 

Про  видатногоукраїнця, 

Про режисера, 

Про митця, 

Про Того Самого,  Довженка… 

А. Скиба [2] 

В історії української літератури назавжди залишаться імена українських 

митців, які творили в Україні, поза її теренами, інколи без власного 

волевиявлення. Не останнє десятиліття сучасна інтелігенція резонує увагу до 

унікальних особистостей. Історики, літературознавці, мовознавці, соціологи, 

філософи мають за мету досліджувати життєпис тих, хто був гідним носити 

звання «українець» і робити все можливе, щоб українці, як народ, не були 

меншовартісними серед інших держав. 

Варто наголосити на двох видатних постатях – Т. Шевченко й 

О. Довженко. Якщо перший – став засновником української літератури, то 

другий – відкрив шлях для українського кінематографу. Тому не дивно, що 

українські сценаристи й режисери К. Тур-Коновалов та Д. Замрій звернули 

увагу на відомих особистостей і висвітлили їхнє життя та творчість у 

кінороманах «Художник» та «Режисер». Своєрідну «белетризовану 

біографію»[1] «Режисер» було надруковано до ювілею від дня народження 

О. Довженка. 

Мета нашого дослідження полягає у пізнанні особистості О. Довженка в 

контексті тогочасної епохи на прикладі кінороману «Режисер». Зауважимо 

також, що постаті О. Довженка присвячено й інші твори, серед них: 

О. Грищенка «З берегів зачарованої Десни», О. Плачинди «Олександр 

Довженко», Ю. Яновського «Майстер корабля». 

Не випадково автори досліджуваного кінороману починають розповідь із 

революційної епохи не лише в плані зображення подій, а й у мистецькій сфері. 

Поряд з О. Довженком, образи митців, культурних і громадських діячів 

постають у невимушеній манері (Є. Бауер, Д. Вертов, С. Ейзенштейн, П. Нечес, 

Д. Ройтман, С. Поллак, В. Холодна та ін.). Зі сторінок кінороману довідуємось, 

що кінематограф зародився ще за царських часів, коли кожна картина 

проходила відбір і отримувала вирок: «з найвищого дозволу Його 

Імператорської Величності» [3, с. 24]. 

На перший погляд може здатися, що про О. Довженка у кіноромані 

згадано лише епізодично, про що зауважила в рецензії на книгу К. Холод: «Я би 
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сказала, що Довженка як режисера і видатної людини замало у творі. Він як 

метеор: спалахнув у декількох моментах і раптово щез на зірковому небі 

роману» [4]. Але автори заздалегідь попереджають, що «на сторінках нашого 

роману ще не раз відхилимось, аби розповісти історію аби навіть кілька, які 

матимуть до життя нашого героя непрямий стосунок … доля людини – це 

шматочок долі світу. І не можна розповідати лише про неї, не згадавши хоча б 

побіжно історію подій, що відбувалися навколо» [3, с. 40]. Така подача тексту, 

де основою є дія, а не моделювання образу, зумовлена жанровою специфікою 

твору (кінороман).  

Питання місця, де виникло українське кіно відпадає одразу. Автори 

проникливо відкривають завісу: «І все ж таки… Одеса чекала на свого 

Майстра» [3, с. 41]. І цим майстром виявився О. Довженко, який із Харкова 

прибув до Одеси, де його чекав Г. Бейзінгерц. Основна авторська увага 

зосереджена на кінематографічній спадщині митця. О. Довженко приїхав у 1926 

році до Південної Пальміри знімати фільм: «Знімемо фільму, якої ще не знімав 

ніхто! Це те, чого навчають у Німеччині. Експеримент! Експресія! 

Новаторство!» [3, с. 45]. Розпочинається майже напівдетективна історія, у якій 

різними сюжетними лініями розгортається розповідь про О. Довженка. У 

романі звучить ім’я митця дещо фамільярно − «Сашко», адже він працював 

художником-карикатуристом у газеті «Вісті ВУЦВК» і саме так підписував 

карикатури і шаржі. Про минуле О. Довженка, сповнене антирадянських 

мотивів, дізнаються тодішні органи, а саме Всеросійська комісія з боротьби із 

контрреволюцією і саботажем і вирішує назавжди стерти ім’я митця з 

кінематографу. Залежно від обставин, настрою, ситуацій та й загалом стану 

душі, на сторінках кінороману О. Довженко залишається незламним. Авторам 

твору, на нашу думку, було принципово показати ще й любовну лінію життя 

режисера. Дізнаємось від Ю. Солнцевої про першу зустріч: «… а сьогодні на 

знімальний майданчик прийшов один хлопець – високий і гарний. Назвався 

Олександром <…> певно, він дуже добрий, і в ньому є такі вогники, які всіх 

людей навколо запалюють» [3, с. 144]. Такі деталі доповнюють образ відомого 

режисера. 

Отже, у кіноромані «Режисер» К. Тур-Коновалов та Д. Замрій 

запропонували оригінальне бачення самодостатньої особистості та її складної 

епохи. Художня рецепція образу О. Довженка приваблює документальністю, 

прагненням до об’єктивності. 
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 ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ У РАННІЙ ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

Патріотичні мотиви у ліричних творах – це  вияв любові поета до 

Батьківщини, відданості народу, готовність боротися за свободу рідної землі. 

Література формує уявлення про патріотичну свідомість, виховує дух 

патріотизму. Вона знайомить із традиціями й культурою народу, прославляє 

героїчне минуле, формує думку про значущість людини в світі. У творчості 

багатьох українських письменників-класиків наявні патріотичні мотиви 

(Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Симоненка, І. Франка, О.Довженка, 

М. Вороного. ) 

Є патріотична лірика й у творчому спадку поетеси-шістдесятниці Ліни 

Костенко, зокрема й у її перших збірках «Проміння земля» (1957), «Вітрила» 

(1958), «Мандрівки серця» (1961). Як справжня письменниця, Ліна Костенко 

небайдужа до долі рідної Батьківщини. Також авторка часто звертається до 

історичний минулого і подій,нібито хоче закликати народ згадати про героїчну 

славу українців. Майже кожна поезія високодуховна й патріотична. 

У ранній ліриці авторка згадує про біль, що заподіяла війна. Тема війни 

наявна у вірші «Мій перший  вірш написаний в окопі...». Спогади про 

жахливі події, як відбувалися у повоєнні роки, страх маленької дівчинки, який  

залишився у пам’яті:  «Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од 

вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите не війні» 

[1,с.31]«О перший біль тих не дитячих вражень, який він слід на серці залиша! 

Як невимовне віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа?!» [4, с.31 ]. 

Духовність людини нероздільно пов’язана з її патрiотизмом. Яскравим 

зразком поезiї, що iлюструє цю думку, є вiрш «Вже почалось, мабуть, 

майбутнє…». Складний фiлософський сенс його дотичний як до проблеми 

iсторичної пам’ятi, так i до проблеми людської духовностi.   Майбутнє 

починається кожної митi. «Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже 

почалось… Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось!» [1, с.390 ]. Наше 

життя – це миттєвiсть мiж минулим i майбутнiм. Поетеса окреслює систему 

духовних цiнностей, якi варто брати з собою в майбутнє з безперервного 

потоку днiв, що минають. «Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього 

дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня» [4, с. 390]. 
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Основна сутнiсть духовних орiєнтирiв поетеси – у предковiчнiй пам’ятi 

Роду i Народу, у зв’язку поколiнь. У своїх віршах вона возвеличувала волю й 

незалежність козацького духу. Таким прикладом є вірш «І засмiялась 

провесiнь: – Пора! –..» Слова Чорний Шлях і Великий Луг, повертають читача 

у козацькі часи, національне-визволення народу. У в цьому вірші відчувається 

героїчні  і непереможені корені минулого.    

В історії України були часи, коли заборонялось не тільки говорити 

рідною мовою, але й згадувати культуру та історію. Тому у ранній творчості 

Ліни Костенко розповідь про чужі народи є ніби зашифрованою історією 

України. Поетеса сподiвалась на розумiння читача, на його вмiння читати «мiж 

рядками». Ось саме таким чином – «мiж рядками» – вiрш «Мiсто Ур». «..о 

найнещасніший народ, що, переживши такі струси, не пережив своїх глупот?!». 

«..Ідуть роки. Ідуть століття. Хтось щось руйнує. Хтось і створює. А місто Ур 

зсипає сміття, зсипає сміття на свою історію» [10, с.360 ]. 

Отже, Ліна Костенко у своїх ранніх поезіях змогла передати могутність і 

величність України й водночас смуток і жаль – випробування, які випали на 

долю нашою рідної країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ГРУПУВАННЯ 

НАЙМЕНУВАНЬ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Серед лексичних шарів, які складають основний словниковий фонд мови, 

належне місце займає лексико-семантична група назв кольорів. У сучасній 

українській мові колірна характеристика предметів та явищ дійсності 

відбувається через розгалужену, якісно й кількісно розвинену лексико-

семантичну групу – систему кольоропозначень. 

Дослідженням семантичної структури назв кольорів в українській мові 

займались О. Дзівак, А. Кириченко, Л. Критенко; семантичні поля назв кольорів 

досліджували В. Московіч, Н. Пелевіна та ін. 

Лексико-семантична група слів – це об’єднання слів, що семантично 

співвідносяться одне з одним і належать до однієї частини мови. Одним з 

найважливіших завдань вивчення лексико-семантичних груп у сучасній 
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українській літературній мові є визначення їхнього системного характеру. 

Шлях до розв’язання цієї проблеми повинен лежати через дослідження 

конкретних лексико-семантичних груп [1, с. 124]. 

Завдяки можливості зміни кожного кольору у трьох напрямках, які 

характеризують колірний тон, насиченість і світлість, усі кольори, що існують у 

природі, утворюють тримірну систему. Ця система є безперервною і 

замкненою: усі кольори зв’язані один з одним безперервними переходами, і між 

кожними двома кольорами існує багато таких переходів. При поступовій зміні, 

шляхом безперервних переходів, один колір може бути переведений в будь-

який інший [3, с. 160]. Так, наприклад, жовтий колір при змішуванні з червоним  

дає оранжевий, який при поступовій зміні може бути переведений у світло-

червоний [2, с. 1308], червоний [2, с. 1597], темно-червоний [2, с. 1448] і т.д. 

Для будь-якого кольору потенційно можливий цілий ряд назв, у яких 

кожне слово підкреслює окремий аспект одного спільного змістового поняття. 

На основі лексичного матеріалу, зафіксованого у «Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови» за  редакцією В. Бусела, простежимо 

лексико-семантичне групування червоного кольору: «червоний» – який має 

забарвлення одного з основних кольорів спектра, що йде перед оранжевим; 

кольору крові та його близьких відтінків [2,  с. 1597]. Цей самий тон, але з 

певними відтінками і насиченістю передають слова: багряний (густо-червоний, 

пурпуровий) [2, с. 62], поетичне червлений (темно-червоний) [2, с. 1597], 

багровий (густо-червоний з легким синюватим відтінком) [2, с. 54], пурпурний 

(темно-червоний або яскраво-червоний з фіолетовим відтінком) [2, с. 1189], 

бордо, бордовий (темно-червоний) [2,  с. 1189], буряковий (темно-червоний з 

синюватим відтінком) [2, с. 103], вишневий (темно-червоний, кольору стиглої 

вишні) [2, с. 162], малиновий (який має колір ягоди малини; темно-червоний) [2, 

с. 1189], гранатовий (діал.) (темно-червоний) [2, с. 258], багристий (який має 

багряний відтінок) [2, с. 54], кров’яний (який має колір крові; червоний, 

багряний, яскраво-червоний) [2,   с. 590], кіноварний (яскраво-червоний) [2,      

с. 541],  рубіновий (кольору рубіна; червоний, яскраво-червоний) [2, с. 1277], 

поетичне ясно-червоний (світло-червоний) [2, с. 1650], червоногарячий (який 

має колір вогню; яскраво-червоний) [2, с. 1597], яро-червоний (яскраво-

червоний) [2, с. 1648], червчатий (яскраво-червоний) – заст., шарлаховий 

(яскраво-червоний) [2, с. 1598], рожевий (світло-червоний), ясно-рожевий [2, с. 

1650], мідний (червоно-жовтий), мідно-червоний (червоний з жовтим відтінком) 

[2, с. 1279], рудий (червоно-жовтий) [2, с. 1277], оранжевий (середній між 

червоним і жовтим) [2, с. 852], оранжево-червоний (червоний з оранжевим 

відтінком) [2, с. 852]. 

Отримані дані про  внутрішньоструктурну організацію червоного кольору 

дають можливості розширення і створення  цілісного образу лексико-

семантичної мікросистеми кольороназв української мови. 
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ЗІТКНЕННЯ СВІТОГЛЯДІВ І РЕАЛІЙ У С ЕЛІ ТА МІСТІ КІНЦЯ  

ХХ СТ. (ЗА РОМАНОМ В.МАСТЄРОВОЇ «СУЧА ДОЧКА») 

 

У сучасній українській літературі донедавна тема показу суспільства в 

часи «перебудови», людей «до» і «після» неї була досить популярною. На її 

основі писали свої твори В. Мастєрова, Д. Корній, В. Лис, І. Роздобудько та 

інші.  

Роман «Суча дочка» В. Мастєрової ще не ставав об’єктом дослідження 

науковців. У своїх дослідженнях суголосні теми розглядали О. Свириденко, 

О. Пресіч, О. Романенко та інші.  

Метою дослідження є виявлення рис сільського та міського простору в 

аналізованому романі, а також елементів народного життя дорадянської 

культури (вірування, ремесла тощо). 

Актуальність розвідки зумовлена тим, що обраний нами твір, попри свою 

популярність, ще не був досліджений жодним науковцем.  

У романі В. Мастєрової «Суча дочка» можна побачити певні виміри, що 

протиставляються один одному. Найяскравіші – це село і місто. Певною мірою, 

вони і є тим, що руйнує життя головної героїні – Олени.  

У просторі «село» поряд із «цивілізованою» сучасністю існують і старі  

устої, релігія, віра в містику і магічні сили. Мати головної героїні забороняє їй 

стригти коротко волосся, змушує носити довгу спідницю, навіть попри моду на 

протилежне. Сільські жителі, хоч і не ходять до церкви, але ще вірять у Бога, 

пам’ятають деякі молитви.  

Загалом сформулювати риси сільського простору можна так:  

- збереження народних звичаїв (ремесла, вірування і т.д.);  
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- розподіл на «псевдоверхи» (голова колгоспу, його секретарі і 

т.д.) і «низи» (прості колгоспники), при чому «псевдоверхи» повністю 

підпорядковані керівним органам влади;   

- збереження народних стереотипів (засудження Олени, як 

покритки).  

Усе це можна показати на конкретних прикладах.  

Коли Олена приносить прийомного сина, Іванка, до рідної хати, її мати 

спочатку жахається і засуджує дівчину. Батько ж радіє онукові та витесує для 

нього із дерева люльку зі словами: «То нехай чужі у колясках сплять, а наш 

буде у колисці» [1, с. 27]. Ці слова ще раз вказують те, що в селі усе ще 

зберігається та давня культура українців, хоч і у вигляді певних елементів 

побуту. У цьому випадку – різьбярство.   

Водночас, у селі також відчувається вплив партії. Іноді згадують про 

радянську репресивну машину. Наприклад, голові колгоспу, Данилу 

Павловичу, погрожують, наголошуючи: «І пощади не жди. Спочатку тебе й 

парторга заслухаємо на бюро, а потім буде видно, що з вами робити» [1, с. 43]. І 

навіть коли Олена йому пропонує засіяти яру пшеницю, обмінявши її насіння 

на ліс, щоб підняти прибутковість колгоспу в короткі строки, голова не одразу 

погоджується, а після згоди просить не вказувати це у звіті: «Про пшеницю 

поки мовчи. ... Сорок гектарів – це небагато, щоб у рай заїхати, але досить, щоб 

наші голови з оцими шапками ... полетіли» [1, с. 57].   

Одна з найяскравіших другорядних постатей, баба Партизанка, є 

знахаркою попри всі заборони радянської влади. Її талант до лікування під час 

війни, у її молодості, допоміг завести близьке знайомство з військовим, який 

потім дуже допомагав їй до кінця її життя, навіть проживаючи у Ленінграді і 

маючи генеральський чин. Тому можна сказати, що цей типовий персонаж з 

«низів» має вплив на місцеві «верхи» через свої зв’язки.  

Партизанка є також наставником для Олени, вона відкриває їй шлях до 

народних знань, вірувань, давніх магічних ритуалів. Вона радить Олені, що і як 

робити, розвиває містичні сили, які вона має від народження. Смерть цієї 

літньої жінки чимось нагадує смерть Григорія Сковороди. Партизанка знає, 

коли помре і від чого. Така вже в неї сила – бачити і відчувати майбутнє.  

У просторі «міста» все інакше. Тут поширений атеїзм. Влада партії і 

залежність від неї є майже абсолютною. Героїня приїжджає до міста приблизно 

на початку 80-х років. Точні дати в романі не вказані, але ми можемо зробити 

припущення, опираючись на певні історичні події, згадані у творі (часи 

«перебудови»), та вік героїв.  

Олена залишається в місті не на довго. Її тягне до землі і, через деякий 

час після розлучення з чоловіком, вона їде працювати у незнайомий колгосп.  

За короткий період перебування головної героїні в місті ми можемо 

побачити суттєву різницю між сільським та міським простором. Основні риси 

тут можна назвати такі:  

- побутування атеїзму, зокрема серед «верхів»;  
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- відірваність від народних, ще наявних у селі традицій;  

- стереотипи і упередження щодо сільських жителів;  

- поділ на «верхи» і «низи» за місцем у партії або його відсутністю 

(ставлення батьків Володимира до його першої жінки, Олени – «селючки»).  

Певною мірою зберігається народна пам’ять у «низах» міського 

суспільства. Це ми бачимо на прикладі коменданта гуртожитку, Анастасії 

Гнатівни, що постійно допомагає Олені. Під час однієї з їх жіночих розмов вони 

співають народну пісню «Цвіте терен». 

Отже, у романі ми бачимо суттєву різницю між реаліями села та міста в 

кінці ХХ ст. Місто майже не зберігає народні, ще дорадянські звичаї і традиції, 

а село, навпаки – виступає їх носієм.  
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СЛЕНГ СУБКУЛЬТУРИ АНІМЕ 

 

Молодіжні субкультури викликають стійкий інтерес гуманітаріїв. Одним 

із маркерів субкультур є сленг – усна, нелітературна, експресивно забарвлена 

лексика. 

Виступаючи одним із різновидів соціолекту, сленг і в молодіжному 

середовищі загалом, і в субкультурах зокрема посідає помітне місце як засіб 

виділення індивіда із маси та спосіб вербального (мовного) спілкування у 

закритих групах [12, с.112]. Усе більше науковців береться за дослідження 

різних його видів: С.Мартос [4], Л.Заводна [3], О.Устинова [6] та ін. 

Дисертаційне дослідження сленгу, жаргону й арго виконала Л.Ставицька [5]. 

Сленг аніме-спільнот став об’єктом наукових студій російських мовознавців – 

Н.Буйлової [2], О.Ляшевської [2]. 

Культура Сходу, зокрема Японії, усе більше викликає інтерес у 

суспільства, особливо в молоді. Одним із помітних репрезентантів сучасної 

східної культури є аніме – японська мультиплікація. Субкультура аніме 

поступово набуває поширення, проте її сленг в українському мовознавстві 

дотепер не привертав увагу дослідників. Такий стан справ зумовив 

актуальність нашої розвідки. 
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У сленгу субкультури аніме виділяються такі основні тематичні групи: 

стиль життя фаната аніме і манґа, жанри аніме і манґа, персонажі, типи героїв 

аніме або манґа і додаткові опції («фансервіс»). 

1. Стиль життя фаната аніме і манґа. Перша група являє собою 

розгалужену систему, до якої входять: а) визначення діяльності, якою 

займаються фанати (косплей, сканлейтінг), і назви певних дій (дропнути); б) 

одиниці, які заміняють у промові фанатів аніме будь-які повсякденні вирази 

(аріґато/арігато, охайо, оясумі); в) назви стилів, які включають у себе не 

тільки жанри аніме, але й стиль одягу, літературні напрямки, переважно в 

кінематографі (стімпанк, аропанк, гонзятина); 

2. Жанри аніме і манґа. Слова, що належать до цієї групи, є 

найменуваннями жанрів аніме: джьосей, кодомо, шьоджьо, шьонен-ай, 

сьотакон. До неї входять лише японізми, які виконують номінативну і оцінну 

функції.  

3. Персонажі, типи героїв аніме або манґа. Аналізована група сленгізмів 

охоплює найменування типових персонажів аніме або манґа: фурі, яндере, 

цундере. Такі поняття в українській та російській мовах, за нашими даними, 

позначаються тільки описово.  

4. Додаткові опції до аніме або манґа («фансервіс»). Ця група включає у 

себе те, що можна назвати загальним словом «фансервіс», тобто численні 

найменування реальних об'єктів, зміст яких абсолютно не зрозумілий людям 

поза субкультурою: ранобе, сканлейтінг, фансаббінг. Переважно це японізми. 

Як і слова попередньої групи, ці лексеми не несуть у собі яскраво вираженої 

емоційно-оцінної конотації.  

Похідні розмовні одиниці, що за українськими словотвірними моделями 

набувають додаткових формантів0: няшка, анімешник. Вони виконують 

номінативну функцію і найчастіше позначають вже відомі об'єкти, які так чи 

інакше трапляються у житті аніме-фанатів і вимагають переосмислення. 

Окремо варто виділити групи аніме-сленгу за походженням: слова 

японського походження (анімешник, няшка; ранобе, охайо), слова 

англійськомовного походження (дропнути, фансаббінг), російськомовні та 

українськомовні утворення (відіграш).  

Особливу увагу слід приділити лексиці ангійськомовного походження, 

оскільки серед неї багато слів, що використовуються в інших сленгах. 

Японізми використовуються здебільшого лише в межах цієї субкультури. 

Відрізнити японізм запозичений опосередковано, через російську мову, від 

японізма запозиченого не опосередковано можна за фонетичним оформленням. 

Пор. назви жанрів: рос. сёдзё і укр. шьоджьо ; рос. сёнен  і укр. шьонен. Але 

водночас на українськомовних форумах можна натрапити на запозичені 

опосередковано варіанти сьонен і сьодзьо.  

Отже, тематично сленгізми у мові носіїв субкультури аніме можна 

поділити на чотири групи: 1) ті, що пов’язані зі стилем життя та діяльністю 

представників згаданої культурної субгрупи; 2) ті, що називають жанри аніме 
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та манґа; 3) ті, що характеризують персонажів; 4) ті що називають явища і 

поняття, які умовно можна назвати «фансервісом».  

Похідні від невідмінюваних японізмів і англіцизмів слова можуть 

змінюватися за українськомовними моделями і є повністю підпорядкованими 

правилам української мови (дропнути, анімешник, няшка).  

За походженням можемо виокремити три групи сленгізмів: японізми 

(кодомо, аріґато), англіцизми (косплей, сканлейтінг) та новотвори, переважно 

запозичені з російської (відіграш).  
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСНИХ НАЗВ ПОЛІТИЧНИХ 

ПАРТІЙ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

 

Власні назви ділових об’єднань, зокрема спілок, організацій, закладів, 

корпорацій, підприємств, товариств, гуртків, становлять окрему тематичну 

групу пропріальних одиниць, на позначення якої наявний термін ергонім (від 

грецького έργου – «праця; діяльність») [1, с. 151]. Сьогодні ергонімія становить 

велику активну систему в онімному просторі української мови. До неї входять 

власні назви політичних партій – партіоніми, за визначенням М. М. 

Торчинського.  

За допомогою компаративного аналізу, ми відстежили схожість та 

розбіжність власних назв політичних партій України та Польщі. Кожна з цих 

партій має свою назву яка відтворює певний зміст або рід занять цих об’єднань. 

На відміну від Польщі, наша українська система партіонімів має більшу 

http://uanime.org.ua/forum/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B$
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різноплановість у називанні.  Це підтверджує і те, що сьогодні в Україні 

нараховують 352 діючі партії, а в Польщі близько 150 організацій станом на 

2017 рік. 

Партіоніми можна аналізувати за різними показниками: територією, 

діяльністю, типом організації, статтю, віком, релігією та інше. Якщо розглядати 

партії України, то територіально їх можна поділити на всеукраїнські 

(Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Всеукраїнське політичне об’єднання 

«Україна – єдина країна», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») та 

локальні (Політична партія «Партія місцевого самоврядування», Політична 

партія «Блок місцевих громад»), що не скажеш про назви партій Польщі, які не 

можна так чітко виокремити, але ж є окремі випадки: ForumSamorządowe 

(Форум місцевих органів влади). 

За типом організації партіоніми представлені дуже широко як в Україні, 

так і в Польщі: укр. Демократичний альянс, Соціал-Патріотична Асамблея 

Слов’ян, Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна», Політична партія "Міст"; п. 

Przymierze Ludowo-Narodowe (Національно-народний альянс), 

UniaEuropejskichDemokratów (Союз європейських демократів), 

KomunistycznaPartiaPolski (Польська комуністична партія). 

За статтю та віком виокремлюємо не так багато партій в обох країна: укр. 

Партія «Жінки України», «Молода Україна», Партія Пенсіонерів України; п. 

KrajowaPartiaEmerytów i Rencistów (Національна партія пенсіонерів), 

PartiaKobiet (Жіноча партія). 

Зараз багато партій України мають у собі компонент євро-, так як і 

польські партіоніми: укр. Європейська партія України, Політична партія 

«Європейська перспектива», Політична партія «Європейська платформа»;  

п. Europa Wolnych Ojczyzn (Європа вільних країн), Jedność 

MyśliEuropejskichNarodów (Єдність думки європейських націй), 

UniaEuropejskichDemokratów (Союз європейських демократів). 

Для структури власних назв політичних партій Польщі більше характерна 

двокомпонентність: іменник+прикметник (PorozumieniePolskie (Польська 

угода)), іменник+іменник (PrawoiSprawiedliwość (Закон і Справедливість), 

займенник+іменникMojaPolska (Моя польська)та інші. В назвах українських 

партіонімів панує двокомпонентна та трикомпонентна структура: 

прикметник+іменник (Сильна Україна),займенник+іменник (Наш дім), 

іменник+прикметник+іменник (ПартіяНародний порядок). 

Трапляються випадки використання кольорів у самих назвах політичний 

партій: укр. Політична партія «Зелений Тризуб», Політична партія «Зелені»; п. 

Biało-Czerwoni (Біло-червоні), PartiaZieloni (Партія зелених). 

Отже, проаналізувавши власні назви політичних партій України та 

Польщі, ми дійшли висновку, що багато у чому вони збігаються та мають 

подібну структуру, та іноді звучання, що допомагає нам краще зрозуміти назву 

та специфіку організації. 
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ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ДОМІНАНТИ ТВОРУ М. МАТІОС 

«ЧОТИРИ ПОРИ ЖИТТЯ» 

 

Художній твір – плід кропіткої праці, який представляє всі компоненти 

авторського ідіостилю. На нього ж впливаєйого світовідчуття. 

М. Матіоскультивує ідеї родинних цінностей: вірність у коханні, 

боротьба за жіноче щастя, свобода, материнство. Її увага зосереджена на 

осмисленніжінки як істоти екзистенційно-філософської у психологічно-

філософському романі«Чотири пори життя». Роман аналізували О. Жила, 

К. Ісаєнко, Л. Марчук, К. Тараненко, С. Філоненко та ін. 

Метою нашої розвідки є осмислення життя жінки у романі М. Матіос 

«Чотири пори життя». 

Роман складається з чотирьох розділів, які можуть існувати як самостійні 

твори, бо переповідають окремо завершену історію жінки. Назва кожного 

розділу («Ранок життя», «День», «Вечір життя», «Ніч») репрезентує один день 

із життя жінки. К. Ісаєнко зазначає, що «заголовок, маючи високу енергетичну 

зарядженість, здатний залучати читача до силового поля авторської ідеї, 

формувати у реципієнта складний комплекс реакцій, настроїв і смислів, 

скеровувати процес у відповідному напрямку[1, с. 91]. З кожним розділом 

героїня змінюється. Авторка, показуючи жінку в кожний період життя, насичує 

текст глибоким психологізмом. 

У першому розділі молода дівчина «купається» в коханні, вона його 

заручниця.«Люблю його безмежно та німо, як найніміша у світі жінка, що не 

чула людського голосу, лише знає мову губ і пальців» [2, с.19]. Вона не зважає 

на оточуюче середовище, будує власний світ, укорінений її ілюзіями. Чоловік 

для неї– «істина», «грань блаженства», скрипаль, який вправнограє на скрипці-

жінці. Головній героїні авторка не дала імені, отже, цей образ є 

узагальнюючим, позаякусі жінки переживають «ранок життя», молодість. 

Наступний етап життя жінки – зрілість асоціюється з днем, точнішез 

серединою доби. Героїня мріє «смакувати життя, як дороге вистояне вино, 

бодай зрідка, і, бажано, не наодинці, дослухаючись дзвону у жилах, як далекої 

канонади [2, c. 48]. Жінка трансформується в жінку-вамп, яка міняє чоловіків, 

як «панчохи». У пошуках нової пристрасті, намаганнях надолужити втрачене, 
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героїня втрачаєй себе. Вона стає байдужою, її душа помирає разом із 

моральністю, розпорошується, зникає:«Здавалося, що вона, чи те, що 

називається душею, поволі вкривається сухим, мертвим мохом, не напоєним ані 

зливою, ні сонцем, і він поволі лущиться з відмираючим епітелієм» [2, с.78]. 

Світ асоціюється в неї з «царством», у якому «людно, але холодно» [2, с.82]. 

Третій розділ – розповідь про «вечір життя» жінки. Йдеться про жінку 

«бальзаківського» віку, яка понад усе хоче кохати й бути коханою, стає 

моральною заручницею молодого чоловіка, розмови з яким змушують її шукати 

заспокійливих ліків. «Але завжди наші розмови нагадували кориду. Чоловік у 

ній виконував дві ролі одночасно: тореадора (з двома червоними полотнищами) 

і бика. Щоразу мені важко було збагнути, хто з них нападає, а хто захищається, 

і яка роль у цьому відводилася мені» [1, с. 105]. Почуття жінки еволюціонує, 

руйнуючи її світ, підштовхує на фізичне знищення об’єкта божевілля. 

Трагічності образу додає й те, то жінка знаходиться в постійному «режимі 

очікування», вона «загерметизована» у власній квартирі. Все це акумулює ідею 

самотності й безпомічності. 

Розділ «Ніч» є своєрідним підсумком життя жінки. Головна героїня 

помирає, її душа відлітає на небеса, де ніби оглядає найзначніші епізоди життя 

на землі. Душа її зустрічається з Богом, якого ласкаво називає Татом. Розділ 

має сильний інтертекстуальний зв’язок з «Божественною комедією» Данте: 

жіноча душа блукає «садами спокути»,прагнучи очищення. М. Матіосудається 

до антропоморфізму: душа жінки повертається до рідного будинку в образі 

ластівки, аби востаннє попрощатись із рідними. Вправно вплетено в текст 

елемент народних вірувань у те, що клаптик із одежі померлого берегтиме дім 

від лиха. М. Матіосвідтворює контрастміж двома світами – людським і 

потойбічним: «Там я була навчена страждати, навіть засинаючи на чоловічій 

руці, за що сама себе потайки називала мазохісткою. А тут я пливла в 

невідомість, радіючи невідомості, як дитя» [2, с.262]. Героїня, раба Божа Марія, 

подає власну дефініцію кохання: «Любов – це найбільший егоїзм з усіх, що є на 

світі. Лише любов тримає життя і дає йому дихання. Любов – це вісь, навколо 

неї обертається все-все на світі» [2, с. 256]. 

Письменниця не вказує просторово-часових координат, окрім означеного 

у заголовках часу доби. Отже, реципієнт залишається «загубленим» у часі й 

зосереджує увагу на емоційно-психологічному підтексті. Персонажі роману 

ніби закам’яніли в емоційному стані, що збільшує градус трагічності. 

Кожна з частин різна за розміром і емоційним наповненням. 

Найкоротшою і найпоетичнішою є перша частина твору, що вмотивовується 

авторським підтекстом, адже лише молодість характеризується підвищеною 

емоційністю та імпульсивністю.Найбільша за обсягом остання частина, 

обтяжена трагічністю, філософськими роздумами про сенс життя та його 

цінності. Роздуми жінки в першому розділі суголосні життєвим висновкам 

четвертого розділу, щоє об’єднуючим елементом композиційної структури 

тексту. 
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Отже, ідейно-художніми домінантами роману«Чотири пори життя» 

М. Матіос є глибокий психологізм, трагізм зображення життя жінки, 

індивідуальність авторського підтексту. 
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ПРОЗА ДАРИ КОРНІЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Наприкінці ХХ століття в українському літературному процесі 

спостерігається активний розвиток сегменту масової літератури. Ю. Ковалів 

пропонує таке визначення цього поняття: «Масова література, або Тривіальна 

література – широко тиражована розважальна або дидактична белетристика, 

адаптована для розуміння пересічним читачем, переважно позбавлена 

естетичної цінності» [2, с.18]. С. Філоненко ототожнює прикметник «масове» із 

загальнодоступним, маскомунікативним, індивідуально-споживацьким, 

традиціоналістським та всезагальним. Проте, на думку дослідниці, масова 

література виконує важливі соціальні функції:  

−  соціалізація особистості; 

−  поширення знань; 

−  ефективне маніпулювання громадською думкою, формування 

ієрархії інтересів і потреб суспільства; 

−  вироблення гармонійного та цілісного сприйняття реальності, 

а також виправдання реальності на основі її міфологізації та симуляції; 

−  забезпечення комфортного та стабільного існування; 

−  регуляція морального й психічного стану людей, зняття 

соціальної відповідальності та стресу особистісного вибору тощо [3, с. 

73-74]. 
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Українські літературознавці активно осмислюють особливості жанрових 

моделей масової літератури, які використовують сучасні письменники. Одними 

з найцікавіших представників її є письменники Галина Вдовиченко, Люко 

Дашвар, Любко Дереш, Євген Положій, Леся Романчук, Ніна Фіалко, Марія 

Матіос, Наталя Нікішина та ін. Серед них однією з найпопулярніших є Дара 

Корній, яка отримала неофіційний титул «української Стефані Маєр». Варто 

акцентувати, що письменниця особисто не погоджується із такою літературною 

паралеллю, вважаючи, що стилістика її творів має іншу основу (як зауважила 

про це на одній із зустрічей із читачами). 

Отже, метою статті є спроба визначити специфіку та своєрідність 

творчості письменниці в сучасному літературному процесі. До проблем масової 

літератури в Україні зверталось чимало науковців: Ю. Єгорова, Ю. Ковалів, 

Ю. Почебут, С. Філоненко, М. Черняк та ін., проте проза Дари Корній є 

малодослідженою. 

Цікаво, що творцями масової літератури часто стають колишні критики, 

перекладачі, журналісти. Письменник повинен мати значний читацький досвід, 

уміти грамотно писати та бути знайомим з багатьма зразками масової 

літератури. Такою є і Дара Корній – вона закінчила журналістсько-редакторське 

відділення Українського поліграфічного інституту, ще з юних років мала талант 

до письменництва. Шлях у літературу почався з написання для її власних дітей 

казок на ніч, що стало поштовхом до друку творів для дітей молодшого віку в 

журналах «Ангелятко», «Ангеляткова наука», «Крилаті», «Однокласник» (для 

підлітків). 

Велику роль у розвитку українського масового письменства відіграють 

літературні конкурси, зокрема «Коронація слова», метою якого є підтримка 

новітньої української культури. У програмових гаслах конкурсу прочитується 

літературоцентричний національний дискурс, який оперує поняттями «якісна», 

«конкурентоспроможна», «повнокровна» література, «гостросюжетна, цікава, 

захоплююча» [3, с. 103]. Саме на конкурсі «Коронація слова» було високо 

поціновано творчість Дари Корній. Роман «Гонихмарник» приніс письменниці 

премію в номінації «роман» у 2010 році. Інші великі твори «Тому, що ти є» та 

«Зворотній бік світла» –  це «Вибір видавців» у конкурсі 2011 та 2012 років. 

Особливістю прози Дари Корній є використання образів національної 

міфології, стереотипних психологічних колізій, яким авторка надає нової 

інтерпретації, трансформація літературних стереотипів (наприклад, образ 

Мавки). 

Дослідники масової літератури також зазначають, що, попри 

розважальний характер, вона має глибокий підтекст та злободенний характер, її 

сюжети й герої обов'язково зорієнтовані на сучасність, соціально характерні, 

потрапляють у типові ситуації, близькі кожній людині. Як зазначає А. Гурдуз, у 

прозі письменниці наявний образ метагероїні – «постаті, яка, переходячи з 

твору в твір, зберігає своє художнє надзавдання, ключові пов’язані з нею ідеї» 

[1, с. 62]. Перед читачами постає не типовий соціально характерний персонаж, а 

сильна творча молода особистість, яка протистоїть буденності та є вищою за неї 
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духовно, – бунтівна, вольова, сильніша за чоловічу натура. Звичайно, наявність 

нетипового героя в романах Дари Корній виокремлює її прозу в системі 

основоположних канонів масової літератури, проте, на нашу думку, унаслідок 

цього твори письменниці здатні більш потужно виконувати її соціальні функції. 

Вони є зорієнтованими на сучасність, сприяють соціалізації особистості, 

покращенню внутрішньої гармонії, забезпечують комфортне існування, вчать 

боротися за свої права, акумулюють знання та суспільний досвід. Вважаємо, що 

такий нетиповий підхід до творчості в руслі масової літератури вирізняє Дару 

Корній з-поміж інших сучасних письменників.  

Отже, проза письменниці є досить цікавим феноменом у сучасній 

українській літературі насамперед з огляду на нестандартну інтерпретацію 

типових сценаріїв людського життя, оригінальні сюжети, специфіку авторської 

інтерпретації жанрових моделей масової літератури.  
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ГРАФИКСАТЫ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ ГОРОДА  ЗАПОРОЖЬЯ 

 

Современную письменную коммуникацию отличает 

активизацияразличных графо-орфографических игр со словом, при этом 

миксируются алфавиты, стили письма, жанры, символы, различные  средства 

экзземплификации. Полученные в результате гибридныенеолексемы называют 

по-разному: гибридные слова, слова-кентавры, креолизованные 

дериваты(2), графические окказионализмы(1; 5). В последнее времядля их 

обозначения все чаще используются термины графиксаты(4), графодериваты 

(3) или графоварианты (графические варианты слова), так как в них 

обыгрывается, модифицируясь, графо-орфографическая форма слова. 

Распространение этих  разновидностей слов обусловливает 

необходимость понять природу их возникновения, функциональные 

возможности,  роль в коммуникации. По мнению Т.В. Поповой, «современный 

носитель русского языка должен уметь декодировать такие сложные гибридные 

образования, как графиксаты, чрезвычайно частотные и продуктивные в 
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русской речи рубежа ХХ–ХХI вв.» (4). Надо отметить, что  лингвисты стали 

довольно активно изучать так называемое «графическое словотворчество», 

отмечаемое и  в публицистическом,  и  в художественном, и в рекламном 

дискурсе. Т. В. Попова, В. П. Изотова, С. В. Ильясова, Б. В. Кривенко, А. Р. 

Сухорукова исследуют графические окказионализмы языка СМИ;как средство 

проявления идиостиля писателя их рассматривают такие учёные, как Н. Г. 

Бабенко, Н. А. Николина, О. Г. Артёмова.  

Цель нашего исследования состоит в определении роли и смысловой 

нагрузки, которую несут в себе замены буквграфическимиизображениями 

объектов в рекламе, в выяснении причин использования графиксатов, в 

определении наиболее эффективных приемовграфиксации, в выявлении 

частотности графиксации той или иной буквы. Источником фактического 

материала послужили запорожские вывески, наружная реклама.  

Графиксация получила широкое распространение и связано это, на наш 

взгляд, с тем, что интернет, IT- и медиатехнологии -  активные участники 

нашей жизни. Путем визуализации тех или иных названий мы получаем 

дополнительнуюсемантизацию объекта, что облегчает  процесс осознания 

содержательной стороны языковой единицы. Графиксат, таким образом, 

сложный конструкт, в котором вербальные и невербальные элементысоздают  

одно визуальное, структурное, смысловое  целое, направленное на комплексное 

воздействие на адресата.  

Так, например, название магазина «Кнопка». Замена буквы О 

канцелярской кнопкой позволяет привлечь внимание потенциального 

покупателя. 

 

 

Другой пример: магазин часов«Секунда», где буква Скак бы 

«вмонтирована» в  часы с секундной стрелкой.  

Иногда удачный графикскат может предотвратить серьезные 

политические и материальные проблемы, что, например, произошло  с сетью 

запорожских продуктовых магазинов  

«СССР».Вначаледекоммунизациифактически за один день название заменили  

на «ССС☺»,использовав улыбающийся «смайлик». 
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         Семантическое обогащение  за 

счет графиксата составляет главную цель номинаций в наружной рекламе. 
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ТЕХНОЛОГІЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ» 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Класно-урочна система протягом століть була найбільш ефективною для 

передачі знань, формування умінь і навичок учнів. Зміни, що відбуваються в 

суспільному житті вимагають розвитку нових форм освітньої діяльності, 

інноваційних технологій, що мають справу з індивідуальним розвитком 

особистості, формуванням навичок самостійного руху в інформаційних поляхта 

універсального вміння ставити й вирішувати завдання у різноманітних 

життєвих ситуаціях.Це вимагає впровадження в освітній процес 

альтернативних форм і способів ведення освітньої діяльності [2]. 
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Проблеми інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТ), 

зокрема перевернутого навчання, та впровадження їх в освітній процес були в 

центрі уваги багатьох як вітчизняних, так і закордонних дослідників: 

А. Андрєєва, Д. Бергмана, П. Беспалова, В. Бикова, Л. Горбунової, А. Єлізарова, 

О. Єльнікової, М. Жалдака, Н. Корсунської, М. Курвитс, В. Кухаренка, 

Н. Морзе, О. Овчарука, Є. Полат, О. Рибалко, А. Самса, А. Семибратова, 

В. Солдаткіна, О. Тіхомірової, Е. Тоффлера та ін.. 

Метою статті є розкрити сутність та особливості технології 

«перевернутого навчання»та шляхи використання цієї технології у процесі 

викладання української мови та літературі. 

«Перевернуте навчання» – це форма активного навчання, яка дозволяє 

«перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням 

для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом 

наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а в класі 

час використовується на виконання практичних завдань [1].На думку вчених, 

авторів технології А. Самса і Д. Бергманна (США), перевагами «перевернутого 

навчання» є зростання активності учнів, розвиток співробітництва, 

персоналізація навчання. Однак засновники визначають очевидні недоліки цієї 

технології: великий об’єм технічної підготовчої роботи; залежність від 

технічного оснащення школи та учнів [1]. 

Єдиної моделі «перевернутогонавчання» не існує. Термін широко 

використовується для опису структури практично будь-яких занять, які 

ґрунтуються на перегляді попередньо записаних занять із наступним їх 

обговоренням.«Перевернутий клас» – це така педагогічна модель, в якій типова 

подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. Учні 

переглядають вдома короткі відеолекції, а у класі виконують вправи, створюють 

проекти, обговорюють проблемні питання, дискутують. Відеолекціїє ключовим 

компонентом в «переверненому» підході, їх готує вчитель і розміщує в Інтернеті 

[3].«Перевернуте навчання» передбачає зміну ролі викладачів, які здають свої 

передові позиції на користь більш тісної співпраці, і ролі учнів, більшість яких 

звикли бути пасивними учасниками в процесі навчання. 

Проаналізовані уроки досвідчених учителів-словесників дозволили 

визначити алгоритм використання 

технології «перевернутого класу» на 

уроках мови та літератури. Введення 

«перевернутої» моделі передбачає 

використання інтерактивних навичок та 

ретельної підготовки до такого уроку. 

Перш за все необхідно продумати 

структуру, план та мету уроку. Під час 

створення відеоуроку треба пам’ятати 

про чіткість та стислість викладення 

матеріалу, адже тривалість відеопояснення буде призводити до зникнення 

інтересу школярів. Після проектування структури уроку необхідно обрати 
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програмне забезпечення (Wink, HyperCam, Windows MediaEncoder або сервіси в 

мережі Інтернет – Screenr та Zaption).Власні відеоуроки вчитель викладає на 

спеціальному сайті для ознайомлення учнями, де має змогу керувати власним 

уроком.Робота учня полягає у перегляді необхідного відео уроку з поясненням 

нової теми та виконання передбачених вправ. Зауважимо, що тільки цікаві та 

різноманітні матеріали, заготовлені вчителем для домашнього випереджаючого 

навчання, стануть запорукою зацікавлення учнів у вивченні матеріалу. 

Наприклад, матеріали до уроку на тему «Звертання» (Н. Романич) містять такі 

завдання: «прочитай правило», «склади карту знань», «подивись відео», 

«зверни увагу на виділені слова», «запам’ятай українські прислів’я та 

приказки», «захоплюйся українською поезією», «ознайомся із формами 

звертання в українській мові», «люби рідну мову» тощо [3]. 

Отже, впровадження технології «перевернутого навчання» у навчально-

виховний процес підвищує якість навчання та розвиток компетенцій. 

Запровадження технології «перевернутого навчання» сприятиме розвитку в 

учнів пізнавальних навичок та креативногомислення, умінь працювати в 

команді на спільний результат, навичок самостійного конструювання своїх 

знань та удосконалення умінь орієнтуватися в інформаційному просторі. 
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ТРЕВЕЛОГИ М. КІДРУКА В КОНТЕКСТІ  

МАСОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Літературнийпроцес ХХ – початку ХХІ столітьгодіуявити без 

масовоїлітератури. Вона є найбільшпоширеною, розповсюдженою, читаною й 

популярною у світі. Протеїї твори найчастішеотримуютьнегативнуоцінку як 

низькоякісні, маргінальні. 
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В наш час проблема співвідношення «високого» та «низького» в 

літературі як мистецтві слова стала предметомнауковихдискусій Т. Гундорової, 

Н. Волошиної, М. Євшана, Я. Поліщука,М. Павлишина та ін. 

Масова література останнім часом стає об’єктом інтенсивної уваги з боку 

представників різнихспеціальностей тому, що за своїм обсягом і, 

ймовірно,впливом на сучасний культурний і літературний процес, на сучасного 

читача вона займає провідну роль. Жанрову систему масової літератури не 

можна зводити винятково до жанрів художньої прози. Дослідники недостатньо 

уваги приділяють такому сектору, як популярна література «nonfiction», що в 

останні роки стрімкорозвивається. Саме поняття «нехудожньоїлітератури» як 

позбавленої вимислу, «фікційності», неоднозначне. Діапазон його вживання 

настільки широкий, що часто втрачається сам предмет: так, на пострадянському 

просторі до нон-фікшн-літератури зараховують інтелектуальні жанри, науково-

популярну продукцію, документалістику, і так звану «літературну 

журналістику» [3, с. 2]. 

Нон-фікшн – дуже широке явище з безліччю жанрів та їх різновидів, 

причому далеко не всі можуть бути зараховані до «популярних жанрів», тобто 

призначатися масовому читачеві. 

Із 1960-х років у зарубіжних дослідженнях з’явилася тенденція 

виокремлювати серед усього масиву літератури нон-фікшн так звану 

«creativenonfiction», що її синонімічно позначають як «literarynonfiction», 

«narrativenonfiction» («творча», «літературна», «наративна»). Ідеться про ті 

жанри, де максимально використовується літературна техніка. У цих творах 

автор діє як журналіст, повідомляючи точну фактичну інформацію, проте подає 

її в стилі, що наближений до художньої прози. До жанрів «creativenonfiction» 

зараховують тревелоги, твори про природу, біографії, автобіографії, мемуари, 

інтерв’ю, есеїстику [3, с. 163]. 

У 2009-му р. дебютна книга М. Кідрука презентувала новий жанр 

нон-фікшн літератури – тревелог. У 2010 р.успіх автора зміцнивдвотомник 

«Подорож на Пуп Землі». Серед українських письменників саме М. Кідрук 

найбільш активно використовує жанр тревелогу. 

Поняття «тревелог» означає звіт про певну мандрівку, котрий містить не 

лише опис і хронологію поїздки, а й характеризується експресивною та 

емоційною розповіддю про побачене, принципом жанрової свободи, провідною 

роллю автора-оповідача, суб’єктивністю авторської точки зору, наявністю 

елементів інших жанрів [2, с. 42]. Особливо активною в книгах цього жанру є 

роль автора-мандрівника. Також обов’язкові документальні елементи. 

 Звернемося до популярного тревелогу М. Кідрука «Подорож на Пуп 

Землі». На момент написання книги автор ще не користувався широкою 

популярністю в читачів, був ні археологом, ні професійним мандрівником, а 

інженером, котрийтільки-но кинув аспірантуру. Хоча основним пунктом 

подорожі молодого письменника був острів Пасхи – найвіддаленіший і 

найзагадковіший куточок нашої планети, однак дістатися до нього мандрівнику 

та його другові  випало через значну частину Південної Америки.  
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М. Кідрук ділиться із читачами своїми враженнями та спостереженнями 

від зустрічей із людьми, які траплялись йому з товаришем у мандрівці, 

художньо описує життя та традиції пасхальців, таємниці та відгадки на 

маленькому острові, переповідає епізоди із життя, свідком яких він став.  

Книга «Подорож на Пуп Землі» насичена картами, легендами, 

історичними довідками, схемами, фотографіями, що є характерним для жанру 

тревелогу.За допомогою цих додатків розповідь  стає пізнавальною. Читач 

дізнається про те, як інки будували МачуПікчу – «місто в небесах», як іспанці 

завоювали Перу та зруйнували велику Імперію інків, побачити кам’яних 

велетнів моаі тощо.  

Одна із найяскравіших ознак книги – характерні ліди: «1 липня 2009-го, 

Кіто, Еквадор. Перший день у Південній Америці. І взагалі – перший день у 

південній півкулі» [1, с. 59]. 

М. Кідрук дотримується деталізації статусу протягом усього твору, 

оскільки ретельний опис місцевості, зовнішності людей та пейзажів 

першочерговий для жанру подорожніх історій. 

Автор свідомо працює над самостворенняміміджу людини з широким 

світоглядом. Це яскраво виявляється в епіграфах до розділів, які обрано з 

різних іноземних джерел, при чому епіграфи можуть бути подані мовою 

оригіналу або одразу перекладені українською: «Remember every new beginning 

is some beginning’send. BonJovi, пісня «Welcome To Wherever You Are» [1, с. 14]. 

Тревелог М. Кідрука «Подорож на Пуп Землі» є не просто невигаданою 

оповіддю молодого письменника, а справжнім українським дослідженням 

далеких земель. До безумовнихїїпереваг належать: позитивний образ молодого, 

енергійного, інтелектуальнорозвиненогоукраїнця,зрима картина 

далекоїекзотичноїкраїни, захопливий, динамічний, авантюрний сюжет, 

доброзичливийгумор, неабиякамовнаекспресія. Молодий автор вправнопереніс 

на вітчизнянийґрунтзарубіжну модель популярного жанру.  
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РИСИ АНТИУТОПІЇ В РОМАНІ Ю. ЩЕРБАКА  

«ЧАС СМЕРТОХРИСТІВ: МІРАЖІ 2077 РОКУ» 

 

 Антиутопія ХХ ст. мала виразне суспільно-політичне забарвлення, 

зумовлене тогочасними різновекторними подіями, які стрімко змінювали світ. 

За текстом можна було впізнати громадянську позицію автора, його світогляд, 

перспективу розвитку суспільства. Сучасні антиутопісти продовжують традиції 

корифеїв жанру, роблячи твір глибоко особистим – тут маємо на увазі бажання 

автора «зачепити» реципієнта своїм баченням світу навиворіт. 

Візіїантиутопічного світу неодноразово ставали предметом досліджень 

Е. Баталова, Б. Ланіна, А. Любимової, О. Смирнова, В. Чалікової, Л. Юр’євої.  

Існує чимало різнополярних думок стосовно суспільства майбутнього, і 

деякі з них мають антиутопічне спрямування. Подане дослідження є 

актуальним, бо так можна визначити спільність і відмінність мотивів, якими 

керуються антиутопісти, виявити в їхніх творах інтертекстуальні зв’язки, які є 

показниками невпинного розвитку уявлень про світ. Об’єктом нашої розвідки 

став роман Ю. Щербака «Час смертохристів: Міражі 2077 року». Тут доречно 

зауважити, що за жанровими особливостями твір вважався й політичним 

трилером [цит. за 1, с. 13], і дистопією [цит. за 1, с. 14], але у своїй роботі ми 

будемо орієнтуватися тільки на риси, характерні для антиутопічного роману. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати антиутопічні риси роману 

Ю. Щербака «Час смертохристів: Міражі 2077 року».  Поставлено завдання 

виокремити характерні риси твору, дослідити концепцію суспільства й 

визначити сучасний стан жанру антиутопії. Роман був об’єктом розвідок 

О. Гольник, М. Коновалової, М. Мележик.  

Примітно, що роман «Час смертохристів» має виразні інтертекстуальні 

зв’язки з «класичними» антиутопіями Є. Замятіна, Дж. Орвелла, О. Гакслі. 

Автор моделює суспільство другої половини ХХІ ст.; перекроює карту світу за 

виразно орвеллівськими лекалами: наприклад, еквівалентом могутньої Океанії є 

Конфедерація Держав Північної Америки, а Остазії – Союз держав Чорної 

Орди. Також він створює культ-перевертень смерті Ісуса Христа та його адептів 

смертохристів, що є відлунням гакслівського культу «Господа нашого Форда». 

Не відходячи від канонічного поділу на «своїх» і «чужих», автор уводить у 

художній простір резервацію ЗЕК-116, що асоціюється із Західним сектором із 

роману О. Ірванця «Рівне/Ровно (Стіна)». Ю. Щербак неодноразово акцентує, 

що в супертехнологічному світі панує рабство («Басманов володіє 

півмільйоном кріпаків на землях, що належать йому, вирощуючи на 

спеціальних фермах на продаж жінок-повій та чоловіків-гладіаторів…» 

[2, с. 62]), практикуються смертна кара («За розголошення таких таємниць 

чужій людині, не вхожій до InnerCircle, внутрішнього кола, належала смертна 
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кара» [2, с. 99]), заслання («Ті, хто піддавався добровільно, проходили через 

процедуру расової і політичної люстрації, масові репресії та депортації стали 

звичною практикою Орди» [2, с. 78]), піддавання тортурам під час допитів 

(«Сиділа у військовій в’язниці. Мене там катували» [2, с. 11]). Автор 

намагається передати абсурдність художнього світу за допомогою сатиричних 

та нецензурних абревіатур (ВІРУ, МОРД, ДУР), контрасту в описі та сутності, 

як-от на прикладі ЗЕК-116 («…ідилічний краєвид…: лани і тихі левади, ставки, 

узвишшя з білими церквами, вітряки в полях та сільські путівці, обсаджені 

тополями» [2, с. 81], «Мешканці ЗЕКів мали право виходити у «великий світ» 

раз на рік…, терміном не довше тижня…», «Крім українських, існували, у 

значно менших кількостях, польські, єврейські, грецькі, гагаузські та інші 

ЗЕКи» [2, с. 80]).  

Виразною прикметою цієї антиутопії є посилення духовного аспекту. 

Автор створює безрадісну картину майбутнього, де немає місця сакральним 

речам: добру, милосердю, щирості, чесності – тобто всьому, що проповідує 

християнство, на чому неодноразово акцентується й прямо, й опосередковано. 

Уводячи концепт «смертохристів», автор не забуває про інший полюс 

фанатиків: «Україна без Христа, без Бога – це дике язичницьке поле … крові, 

насильства і безпам’ятства… Тому ми, християни, створили спілку Воскресіння 

Христова…» [2, с. 161]. Ю. Щербак показує, до чого доводять жадоба, хитрощі, 

заздрість та інші вади сучасних керманичів: відбулася Четверта світова війна, 

після якої, попри всі складнощі, почалося відродження. Щоправда, і позитивні, 

і негативні речі повернулися на кола свої: «…разом з відродженням науково-

технологічного і промислового потенціалу, глобальної торгівлі та державного 

життя, відновленням збройних сил та геополітичної боротьби за ресурси, 

домінування і впливи, життя стало повертатися до своїх звичних 

плюралістичних форм, до нових спроб людини скинути Бога з небесного 

престолу і зайняти його місце» [2, с. 216].  

Отже, в романі «Час смертохристів: Міража 2077 року» Ю. Щербак 

представив гіпотетичну модель глобалізованого дистопічного суспільства з 

посиленою науково-технічною базою та високою обороноздатністю, яке, однак, 

виявляється нежиттєздатним без одвічних, нематеріальних, цінностей. Можемо 

говорити про розпорошення жанру антиутопії, його інтеграцію з іншими, що 

веде до формування оригінальних жанрових різновидів.  
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ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВНА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Сьогодні все більш актуальною постає проблема належної підготовки 

молодих фахівців до кваліфікованого використання сучасних інформаційних 

технологій у навчальному процесі. Для освоєння всіх аспектів використання 

технологій електронного навчання особливо важливим видається володіння 

всіма сучасними інструментами, необхідними у впровадженні в освітній процес 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Метою дослідження є визначення можливостей веб-квестів як засобу 

активізації пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури. 

Перед сучасним учителем-словесником постає завдання окреслити сферу 

використання сучасних інструментів навчання у навчальному процесі.Різні 

аспекти асиміляції інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі досліджували Л. Білоусова, С. Григор’єв, В. Гріншук, О. Гудирев, 

І. Дичківська, М. Жалдак, О. Ігнатенко, О. Косогов, Н. Морзе, Г. Науменко, 

Н. Носов, С. Раков, М. Сабліна, І. Ставицька, Т. Тарнавська та ін. 

В умовах сьогодення активно впроваджується велика кількість 

різноманітних технологій із використанням Web: блоги; Вікі-Вікі; 

геоінформаційні сервіси; вебінари; віртуальні світи; сервіси для зберігання 

інформації; соціально-пошукові системи; контактні сервіси тощо. На думку 

І. Ставицької, їхнє впровадження дозволить: забезпечити зручність спілкування 

кожного учасника навчального процесу з урахуванням можливостей мережевих 

технологій та соціальних спільнот; запровадити особистісно-орієнтований 

підхід у навчанні за допомогою заміни ролі викладача із єдиного джерела знань 

на координатора навчального процесу [4]. Серед цих технологій особливе місце 

займають веб-квести – технологія, яка вчить знаходити необхідну інформацію, 

піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені завдання. 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити різні формивеб-

квестів: веб-квест як проблемне завдання, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету; веб-квест як формат уроку, 

орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому 

значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету; веб-квест як 

дидактична структура, у рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність 

учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.На думку вчителів-

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fshron.chtyvo.org.ua%2FScherbak_Yurii%2FChas_smertokhrystiv_Mirazhi_2077_roku.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fshron.chtyvo.org.ua%2FScherbak_Yurii%2FChas_smertokhrystiv_Mirazhi_2077_roku.pdf
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практиків, представити результати розв’язаних завдань веб-квесту можна в 

таких формах: презентація PowerPoint; схема; таблиця; відеоматеріал; 

аудіоматеріал; газета; сайт; блог тощо [1]. 

Досвід вчителя української мови Л. Гарбовської свідчить про 

актуальність використання веб-квестів на уроках української мови. Цікавою, на 

її думку, може бути веб-подорож шестикласників у країну Лексикології та 

Фразеології. На станціях Художній, Музичній, Рекламній, Літературній, 

Краєзнавчій, Фразеологічній учні зможуть розглянути питання про воду як 

джерело життя, її цілющі властивості, пригадати фразеологізми, прислів’я, 

приказки, пісні про воду, скласти рекламні ролики. Застосування такої форми 

роботи дозволяє учням збагатити знання з рідної мови, опрацювати відомості з 

образотворчого мистецтва, музики, літератури, краєзнавства, світової культури, 

літератури рідного краю [3]. 

Прикладом використання WEB-технологій може слугувати веб-квест за 

драмою-феєрією «Лісова пісня». Сценарій веб-квестувчителя української мови 

та літератури Т. Літвінової передбачаєоб’єднання учнів у дві групи [2]. 

Об’єктом дослідження першої групи став дисгармонійно-примітивний світ 

реальних людей, а об’єктом другої – гармонійно-досконалий світ міфологічних 

істот драми-феєрії «Лісова пісня». Кожен з учасників веб-квесту мав 

можливість обрати роль: «літературознавці», «етнологи», «психологи». Для 

кожної з ролей були розроблені окремі завдання. Наприклад, 

«літературознавці» мали скласти цитатний план до кожного з персонажів, а 

«етнологи» – проаналізувати ставлення давніх українців до природи. Таке 

розподілення ролей дозволило всебічно розглянути всі аспекти драми-феєрії 

«Лісова пісня», спонукало учнів до самостійного мислення та самостійної 

пошукової роботи, а великий вибір ролей дозволив кожному обрати той аспект, 

який найбільше його зацікавив, таким чином реалізуючи індивідуальний підхід 

у навчанні. 

Для сучасного суспільства у межах створення єдиного інтелектуального 

простору за допомогою найновіших Інтернет-технологій особливо актуальним 

постає питання гармонійного синтезу класичних засобів та методів навчання із 

сучасними інформаційними технологіями. Використання веб-квестів 

активізуватиме процес запам’ятовування та засвоєння інформації, дозволить 

оптимізувати навчальну діяльність на уроках української мови та літератури, 

реалізувати індивідуальний підхід у навчанні, сприятиме розвитку навичок 

роботи у мережі Інтернет. 
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ЕЛЕМЕНТИ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ В РОМАНІ 

Л. КОНОНОВИЧА «ТЕМА ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ» 

 

Роман Л. Кононовича вирізняється складною синкретичною системою 

світобачення, що базується на кількох світоглядних парадигмах, і чітко 

окреслити межі однієї з них може виявитися нелегким завданням.  

Метою дослідження є визначення рис християнського світогляду в романі 

Л. Кононовича «Тема для медитації». Постає завдання окреслити сферу 

побутування елементів християнського світогляду в романі, дослідити 

інтерпретації християнських концептів на власне українському ґрунті.  

У контексті теми дослідження особливий інтерес викликає стаття 

А. Ковальчук «Концепти спокути й покарання в романі Л. Кононовича «Тема 

для медитації». Різні аспекти трактування роману відображено в працях Н. 

Башук, О. Веретільник, Т. Мегері, В. Ніколаєнко та ін. 

Незважаючи на домінування в романі Л. Кононовича «Тема для 

медитації» язичницької парадигми світобачення, елементи християнського 

світогляду міцно вкоренилися в суспільній свідомості. Синкретизм двох релігій 

проявився на всіх рівнях, в тому числі й на побутовому. У домі 

«рожденоївідунки» баби Чакунки почесне місце на покуті займають ікони. 

Саме вона з тугою розповідає онуку про зруйновану більшовиками церкву. 

Вона ж активно вживає теоніми та християнську релігійну лексику («Боже, 

поможи», «слава тобі, Господи», «побійся Бога»).  

В одному з розділів глосарію в замовлянні образ язичницького Ирію 

ототожнюється з християнським раєм: «…хай білеє тіло моє козацьке в човен-

дуб покладають, по Вкраїні-ріці пускають, до щурів да пращурів у Господній 

Ирій виряджають» [2, с. 53]. В іншому − вказується на християнське 

віросповідання головного героя: «Звоював нас Юр-богатир, лицар 

християнський, козак запорозький!» [2, с. 26]. Отже, християнська та 

язичницька парадигми світобачення в романі не суперечать одна одній. 

Натомість автор протиставляє їх войовничому атеїзму більшовиків.   

Важливим полісемантичним символом у романі «Тема для медитації» є 

стара сільська церква. Уперше про неї згадується в діалозі Юри з Чакункою: 

«Бабо, а що це таке?» − «Церква свята, дитино!» − «Це в ній Бог живе, еге?» − 
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«Атож!» − «А чого ж вона дошками забита?» − «Бо вони, дитино, думають, що 

Бога немає... а самі ракети в небо посилають, щоб подивитися, чи він там де не 

заховався!» [2, с. 33]. Сільський храм відіграє в романі роль не стільки 

релігійного, скільки національного символу й виконує функції віктиму в 

конфлікті з радянською владою. Спочатку вікна церкви, «величної, наче собор» 

[2, c. 33], забили дошками більшовики, а згодом зруйнували й саму будівлю. 

Характерно, що остаточне руйнування храму довершив не якийсь абстрактний 

чужинець, а зрадник Стоян, односельчанин Юра. Саме зрадництво автор вважає 

найбільшим гріхом і найбільшою бідою українського народу.  

Очевидним є зв’язок сільського собору з потойбічним світом. Так, під час 

службі у храмі Юр бачить видіння, у якому перед ним з’являються 

представники різних історичних епох та суспільних станів. Серед інших були 

на службі й сучасники Юри, та вони губилися серед натовпу: «видавалося, що 

цей люд становить одну монолітну масу» [2, с. 225]. Зібрання «і мертвих, і 

живих» під склепінням собору є символічним і підводить читача до очевидного 

висновку: незважаючи ні на що, дух народу живий. Символічними в цьому 

контексті є слова однокласника Юра про початок робіт над відбудовою 

сільського собору. 

Важливу роль у романі відіграють концепти гріха і спокути. А. Ковальчук 

зазначає: «Важливим є те, що в романі тісно переплітаються народна мораль, 

язичницькі та християнські вірування. Гріх, спокута й покарання у творі 

зображується згідно цих трьох парадигм світобачення одночасно. Тобто, 

неможливо виокремити лише одну конкретну парадигму» [1]. В усіх трьох 

парадигмах розуміння цих концептів подібне: будь-який гріх має бути 

покараний. Божевілля Гордія, який топив хату хрестами з кладовища й ховав 

ще живих людей, односельчани трактують як відплату за гріх перед Богом: 

«Він туди по хаті, він сюди, аж у піч зазирнув, − а то хрести співають 

людськими голосами! Він тут і ума рішився» [2, с. 19]. Баба Чакунка пророкує 

Божу кару учасникампедрад, якіобговорювали антипартійну поведінку Юра: 

«Всі ви тут люди, і вірите в Бога! А Господь карає всякого, хто бажає зла 

дитині… Половина з вас умре вже через п’ять год, і тоді Господь спитає з вас за 

оце, що ви сьогодні коїте!» [2, с. 67]. Пророцтво справдилося– смерть кожного 

була страшна: учитель фізкультури загинув під колесами машини, учительку 

початкових класів зарубав сокирою чоловік, завуч помер рівно через сім років 

посеред уроку, директор школи Багрій доживав у жахливих муках – гнило тіло.    

У романі Л. Кононовича «Тема для медитації» елементи християнського 

світогляду наявні на всіх рівнях, в тому числі й побутовому. Важливим 

полісемантичним символом у романі є сільський храм, який є уособленням 

духу українського народу. Особливої уваги заслуговує детально розроблений 

автором концепт гріха й Божої кари за скоєне. Риси християнства в романі 

Л. Кононовича «Тема для медитації» сприймаються як невід’ємна частина 

української культурної спадщини. 
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ОБРАЗ УКРАИНЫ В СОЗНАНИИ ЗАПОРОЖСКИХ УЧАЩИХСЯ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ     (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 

           Актуальность  проблемы обусловлена важностью изучения 

языкового сознания современной молодежи. Украинские школьники, кому 

сейчас 11-16 лет, проходят процесс социализации, когда, с одной стороны, на 

экранах кинотеатров и телевизоров, в интернете засилье всего американского  

(«англоязычная экспансия»), с другой, засилье коррупции и необъявленная 

война (уже в реальности).  Выявление  их языковой картины мира (и образа 

своей страны в ней) может позволить внести позитивную корректировку в их 

отношения с миром. 

Цельстатьи – описание лингвальных средств объективации образа 

Украины в сознании школьников.Объект исследования -  вербализация образа 

Украины в сознании школьников.Предмет исследования – словесные 

ассоциации как средство лингвокультурологического моделирования образа 

Украины. 

В теоретической части нашего исследования мы опирались на работы 

В.П.Белянина  (1), Ю.Н. Караулова (3), А.А. Леонтьева (4), Р.М.Фрумкиной (5), 

Т.А.Хейлик (2). 

Следуя методике Р.М. Фрумкиной, мы рассмотрели образ Украины  (и 

этнокультурные стереотипы, с ним связанные) на нерефлексируемом уровне.   

В основе исследования - свободный ассоциативный эксперимент, при котором 

испытуемые реагируют на слова-стимулы одним или несколькими 

вербальными ассоциациями, которые возникают в сознании в течение первых 7 

секунд. Этот метод позволяет выявить скрытые установки школьников, 

структуру их ценностей через ассоциации. В нашем  эксперименте приняли 

участие в основном школьники Запорожской гимназии  «Контакт» (9-11 

классы) и несколько первокурсников филологического факультета 

Запорожского национального университета (всего было определено 100 

http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/literary_criticism/Kovalchuk.pdf
http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia/literary_criticism/Kovalchuk.pdf
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испытуемых).Эксперимент базировался на 10 вербальных  стимулах:  Украина, 

украинка, украинец, украинскаялитература, Киев, Майдан, Запорожье, 

цвет Украины, успехи Украины, проблемы Украины.Некоторые школьники 

давали не единичные ассоциации, а целые  ассоциативные ряды, включающие  

2 – 5 и даже 6 вербальных реакций, например, на стимул Украина: 1) мир, 

счастье, Батьківщина;  2) страна, Родина, революция, рябина, пшеница; 3) 

Родина, мама, пшеница, калина, Шевченко, хлеб; на стимул украинка: 

вышиванка, красота, девушка, патриотка; на стимул Запорожье: свобода, 

Хортица, семья, печаль, роднойкрай, история; на стимул успехиУкраины: 

музыка, спорт,  композиторы, хор. 

Остановимся подробнее на реакциях на концептуальные 

стимулыукраинец – украинка (э тородовая пара (этноним и феминатив), 

названия представителей титульной нации, жителей страны. Стимул украинец 

вызвал 52  различных ассоциации. Среди них большой процент составляют 

вещные, связанные с глубинными стереотипами: вышиванка,шаровары, усы, 

чуб. Однако названия лица здесь, естественно, преобладают. 

Стереотипноеэтнопредставление проявилось, помимо вещных названий, в 

реакции казак, она самая частая (19%). Отмечены синонимы,  также 

относящиеся к этническим стереотипам: салоед, хохол. Военные события 

последних лет способствовали появлению ассоциатов: мужчина (?) (14%),  

патриот (7%), защитник (5%), воин (3%), боец (2%). Вербализовали стимул 

украинец и названия лиц более общего уровня категоризации: человек (6), 

гражданин (2), парень (2), и совсем личные: категоричное местоимение я как 

проявление полной самоидентификации. На вербальный стимул украинка дано 

60 различных ассоциаций. В основном они позитивные. Неизменным ее 

атрибутом является венок (22), она в вышиванке (12), с косой (9), при этом 

патриотка (6). Это девушка (25), даже девушка-весна, красивая (15) и – в 

форме элятива - самая красивая девушка в мире!!!  На этот стимул 3% 

школьников ответили личным местоимением я. 

В целом образ Украины вербализует  большое число эмоционально  

окрашенных слов,  реализующих эмотивную функцию речи. Некоторые   

ассоциаты представляют собой сленговые слова, что типично для молодежной 

субкультуры, инвективы, что отражает юношеский максимализм. Школьники 

«овнешняли» образ Украины при помощи всех типов ассоциаций, в том числе 

прецедентных текстов.Словесные ассоциации на  вербальные 

стимулыпозволили намтакже сделать выводы о превалировании 

«патриотического» компонента в реакциях. 
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ВЛАСНІ НАЗВИ У ТВОРІ Б. ЛЕПОКОГО «МОТРЯ» 

 

Різноманітність іменувань дає можливість письменнику більш повно та 

виразно розкрити художні образи, точніше їх охарактеризувати, створює 

особливий колорит та неповторний авторський стиль. На початку ХХІ століття 

зросла увага мовознавців до дослідження власних назв у творах відомих 

українських авторів, але й досі поетоніми у творчості Богдана Лепкого 

залишалися без уваги.  

Власні назви в повісті «Мотря» утворюють розгалужене онімне поле, 

найбільшу групу складають антропоніми. У творі вони виражені іменами, 

прізвищами та іменами по-батькові. Виділяємо такі антропоформули: 

1) Імена: Дем᾿ян, Іван, Петро, Мотря, Богдан. 

2) Ім᾿я + по-батькові: Олександр Данилович, Іван Степанович, 

Мотря Василівна, Любов Хведорівна. 

3) Прізвища: Сулима, Войнаровський, Чуйкевич, Виговський, 

Борковський.  

4) Ім᾿я + прізвище: Павло Полуботок, Пилип Орлик, Іван Самойлович. 

Окремою групою виділяємо зменшено-пестливі імена героїв, що 

вживаються у тексті для увиразнення характерів персонажів, їх ставлення один 

до одного: Любонько, Мотренько, Мотроненько, Петрик, Петрусь, Павлусь.  

Серед власних назв можна виділити великий масив реаліонімів (від лат. 

realis «речовинний, дійсний») – будь-які власні назви, реально існуючого 

об’єкта, в будь-якій сфері ономастичного простору [2, с. 119]: 

 імена козацької старшини: Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, 

Данило Апостол, Іван Виговський, Петро Дорошенко. І гетьман пригадав собі 

свого великого попередника, сонце Руїни, Петра Дорошенка. [1, с. 38]. 
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 Імена представників династій: Петро І, Карл ХІІ, Генріх VІІІ. 

Щастя, видимо, хилилося на бік Карла ХІІ [1, с. 37]. 

 Імена художників: Ван Дейк, Рафаель; 

 Імена мислителів епохи античності: Арістофан, Сократ, Гомер. 

 Прізвища відомих письменників: Рабле, Сервантес, Мольєр, 

Шекспір. 

Основною функцією реаліонімів у творі є окреслення часу конкретної 

епохи та створення історичного колориту. 

Наступною групою онімів в повісті виділяємо  топоніми. У тексті вони 

виконують текстотвірну та прагматичну функції та роблять його яскравим та 

неповторним. Серед групи топонімів виділяються підгрупи: 

Хороніми (від грец. όpος «кордон, межа») – назви будь-якої великої 

території, області, району [2, с. 160]: Січ, Полтавщина, Покуття, Полісся, 

Волинь. 

Астіоніми (від грец. ἄστῠ ὄνομα «міський») – назви міст [2, с. 40]: Київ, 

Полтава, Бахмач, Батурин, Петербург, Чигирин, Пирятин. 

Маркотопоніми (власні назви на позначення країн): Україна, Росія, 

Індія, Туреччина, Польща, Англія, Греція. 

 Дрімонім (від грец.  δρυμός «дубовий гай») – назва лісу, гаю, бору 

[2, с. 56]: Броварський ліс. 

 Гелонім (від грец. Ἕλος, τέλμα «болото») – назва будь-якого 

болота, заболоченої місцевості [2, с. 43]: Чортове болото. 

 Еклезіоніми (від грец. Εκκλησία «збори, місце для зборів, церква») 

– назви церков, місць поклоніння [2, с. 165]: Софія (у значенні церкви), церква 

Воздвиження чесного Хреста, Лавра печерська; монастирі: Дівочо-

Вознесенський, Києво-Печерський, Глухівський. 

На рівні з топонімами, Б. Лепкий у повісті вживає значну кількість 

гідронімів, котрі поділяються на: 

 Пелагоніми (від грец. Πελαγών «море») – назва будь-якого моря 

або його частини [2, с. 108]: Чорне море, Балтійське море, Середземне море. 

 Потамоніми (від грец. ποτᾰμός «річка») – назви річок [2, с. 113]: 

Дніпро, Сула, Десна, Дністер, Самара. 

Окремою групою виділяємо фонові оніми, що сприяють ефекту 

достовірності, чітко окреслюють план зображення подій у повісті. Це такі групи 

онімів:  

 Космоніми (від грец. κόσμος «порядок, світ») – назви зони 

космічного простору, галактики, сузір᾿я [2, с. 113]: Молочна дорога, Великий 

Віз;  

 Теоніми (від грец. Θεός «бог») – назви богів у будь-якому пантеоні 

[2,     с. 131]: пан Біг, Бог, Господь, Ісус. 

Автор вживає те оніми для того, щоб підкреслити глибоку релігійність 

українського народу, хоча вживаються вони переважно не в молитвах, а у 
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повсякденних вигуках: Це розвалювали старі мури, Бог зна з яких часів [1,        

с. 49]; Їй же Богу! [1, с. 26]. 

 Бібліоніми: Діва Марія, Пречиста Матір, Юда, Антихрист. 

 Міфоніми: Діана, Пріап, Перун, Сатурн, Перікл. 

З огляду на те, що повість Б. Лепкого «Мотря» за жанром є історичною, 

то час в ній займає одне з найважливіших місць, тому неможливо оминути 

групу хрононімів (від грец. Χρόνος «час, пора») – назва часового відрізку [2, с. 

162]. Автор вдається до наступного прийому: завдяки власним назвам, він не 

називає точних дат, коли відбуваються події у творі, але читач і так розуміє про 

який відрізок часу йде мова:  В краю такої різанини нема, як за Руїни бувала [1, 

с. 35]. 

Отже, онімний простір повісті Б. Лепкого «Мотря» є різноплановим. Всі 

вони якнайточніше відтворюють бажані письменникові простір і час. Найбільш 

часто уживаними і найбільш різноманітними за своїм складом є три основні 

масиви власних назв: антропоніми, топоніми та фонові оніми. Кожна власна 

назва має окреме місце і виконує конкретну функцію, створюючи цілісну, 

неповторну картину повісті.  
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ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ГОДОНІМІЇ КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

 

Топоніми тривалий час знаходяться у полі зору дослідників, оскільки є 

невичерпним джерелом історії розвитку людства, його побуту, вірувань, 

міграційних процесів тощо. Окремою групою топонімів є годоніми (назви 

міських об’єктів: доріг, бульварів, вулиць, провулків та ін.), які з різних 

екстралінгвальних причин мають здатність змінюватися або зовсім зникати. 

Тому актуальність обраної теми не викликає сумнівів.  

З другої половини ХХ століття серед вітчизняних та зарубіжних 

дослідників посилюється інтерес до вивчення  лінійних топографічних об’єктів, 

а саме, годонімів. Суттєвий внесок у дослідження здійснили Л. Подберезкіна, 

Т. Шмельова, Ю. Карпенко, В. Лучик, А. Мезенко; годонімія Запоріжжя стала 

об’єктом досліджень І. Ільченко, Л. Кучеренко та Т. Хейлік [5, с. 71]. Проте, усі 

ці розвідки не дають повного уявлення про систему називання вулиць, 

провулків тощо досліджуваного району. 



275 

 

Метою статті є систематизація урбанонімів Комунарського району міста 

Запоріжжя на шляху до декомунізації. 

Кожне місто і його простір є результатом зусиль та діяльності не лише 

жителів, але й політиків та політичного режиму країни. Донині урбанонімний 

простір міста, як і Комунарського району, не позбавлений радянсько-

комуністичного забарвлення. До того ж чимало вулиць «увінчують» імена осіб, 

які знищували Україну, боролися проти її незалежності. 

21 травня 2015 року набрав чинності Закон України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». У зв’язку з цим, 

органи місцевого самоврядування повинні перейменувати ті вулиці, проспекти 

та провулки міста, назви яких пов’язані з радянсько-комуністичною ідеологією 

[2, с. 49]. На сучасному етапові процес декомунізації впевнено «крокує» усією 

Україною, наприклад: місто Дніпропетровськ перейменовано на Дніпр, хоча на 

побутовому рівні його мешканці й мешканці межуючих територій 

використовували варіант Дніпр. Так само і назви міських об’єктів Запоріжжя 

зазнали деяких змін. 

У зв’язку із дією вищезгаданого Закону зібраний фактичний матеріал 

утворює дві групи: відапелятивні та відонімні. 

Відапелятивні утворення – похідні від загальних назв: 

1) назви, що вказують на зовнішні та внутрішні ознаки, якості об’єктів. 

Більшість з них є експресивно-насиченими, метафоризованими утвореннями: 

вул. Зорепадна (вул. Мануїльського); вул. Водограйна (вул. Гаврилова); 

вул. Приватна (вул. Красіна) [1, с. 223]; 

2) топоніми, похідні від назв дерев: вул. Ялинкова (вул. Крупської); 

3) топоніми, пов’язані з назвами оточуючих об’єктів та особливості 

розташування їх у просторі: вул. Привокзальна (вул. Луначарського); 

вул. Шенвізька (вул. Ленінградська). І. Ільченко зауважує, що такі найменування 

виразно мотивовані і вказують на особливості розташування конкретного 

об’єкта відносно іншого [1, с. 224]; 

4) топоніми, пов’язані з назвами професій, роду занять: вул. Навчальна 

(вул. Енгельса) [1, с. 224]. 

У Комунарському районі є вулиця Кобзарська (вул. Островського) [1, 

с. 224], яка, більш за все є метонімізованою назвою, оскільки міський об’єкт 

названий на честь Тараса Шевченка (якого часто називають Кобзарем), а не на 

честь збірки віршів. 

Відонімні утворення – похідні від власних назв (імен, прізвищ). 

А. Титаренко зазначає, що за семантикою твірних основ панівним класом серед 

годонімів Запоріжжя є назви-ушанування, базою для яких слугують 

антропоніми [5, с. 72]. Більшість відантропонімних назв означають 

присвійність, основним питанням при їх номінації стає не «чий?», а «на чию 

честь?»: 
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1) годоніми, утворені на честь українських державних діячів та вчених: 

вул. Миколи Ласточкіна (вул. Чапаєва); вул. Святоволодимирська 

(вул. Калініна) [1, с. 223]; 

2) годоніми, названі на честь видатних запорожців: вул. Сергія Серікова 

(вул. Комсомольська) [1, с. 225]; 

3) назви, похідні від псевдонімів: вул. Панаса Саксаганського (Тобілевич 

Панас Карпович) (вул. Плеханова) [1, с. 223]. 

За радянської доби називання внутрішньоміських об’єктів Запоріжжя 

було фактично некерованим, позбавленим наукової основи, а тому й призвело 

до руйнування історичного топонімічного ландшафту міста. У зв’язку з 

декомунізацією питання перейменування потроху вирішується, хоча на 

сьогодні ще залишаються назви районів, вулиць тощо, які не позбулися 

комуністичного забарвлення, наприклад: Комунарський район, вул. Бєлінського, 

вул. Васильєва, вул. Гнаровської, вул. Інтернаціональна, вул. Леніногорська, 

вул. Павлоградська, вул. Парамонова, вул. Піонерська та ін. 

Отже, урбанонімна система Запоріжжя загалом і Комунарського району 

зокрема, продовжує змінюватися як внутрішньо, так і зовнішньо. Опис 

фактичного матеріалу показав, що усі назви об’єктів досліджуваного району, 

утворюють дві групи: відапелятивні – 25% та відонімні – 75%. Останні 

переважають у кількісному відношенні тому, що, нарешті, згадують про тих 

особистостей, які піднімали, розбудовували, творили заради України та 

відстоюють сьогодні її незалежність й волю на полі бою. 
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ПОЕТИКА РОМАНУ-ПІСНІ ГРИГОРІЯ ЛЮТОГО 

«МАМА-МАРІЯ» 

 

Поезія – це особливий світ, у якому все живе за своїми законами. Це світ  

таємничого і піднесеного, незвичайного і чарівного. У ньому все велично, 

небуденно, іноді плутається хід часу і порядок подій, співіснують прекрасне і 

потворне… І все це робиться з єдиною метою – створити яскраву й насичену 

образами поетичну картину світу, яка б відповідала духовному стану поета, 

його світосприйняттю.   

Такою, на наш погляд, є творчість запорізького письменника Григорія 

Івановича Лютого – перекладача, автора дванадцяти книг, пісенника та роману 

у віршах «Мама-Марія». Інтерпретація роману-пісні репрезентована працями 

небагатьох науковців: Т. Дігай [3], Т. Біленко [1], І. Дзюби [2], які у своїх 

працях акцентують на аналіз ідейного змісту, а засоби поетичної виразності 

залишаються ще недостатньо дослідженими. Лише Т. Дігай у своїй публікації 

звертає увагу на багатошарову систему виразових засобів у «Мамі-Марії».  

Використання образотворчих засобів сприяє увиразненню змісту, 

яскравості висловлювання. Тропи й з’явилися в людській мові тому, що були 

необхідні для точного, правдивого, переконливого вираження думок і почуттів. 

Їх потребували, їх шукали, і вони  виникли в усній мові, звідки й перейшли в 

літературу. У доборі відповідних тропів виявляється авторська оцінка 

зображуваного. Вони надають мові художньо-образної виразності, емоційності, 

поетичності. 

Аналіз засобів поетичної виразності, вжитих у романі-пісні Г. Лютого 

«Мама-Марія» засвідчив, що письменник уміло використовує виражальні 

можливості різних тропів: епітетів, метафор, порівнянь.  

У творі переважно зустрічаються епітети традиційні, розраховані на 

зорову чи слухову рецепцію зображуваного, які надають розповіді, опису 

легкого емоційного підсилення: білі грози, свята вода, час омріяний, жива 

ікона, життя гірке і т.п.  Зрідка помічені синкретичні епітети, виникнення й 

емоційно-художню функцію яких у творі пояснити значно складніше: боса 

черешенька, обважнілий, дозрілий пожар, гостра зоря, темний хруст, сивий 

вогонь, музика кривава та інші.  

Де хутірець між згарищ помирав, 

Де розписався світ нелюдським глумом, 

На дні очей стояв сльозою храм 

Її пісень, сповитий синім сумом [4, с. 131]. 

Особлива увага надана епітетам-кольоративам, використання яких 

залежить від художньої мети, суб’єктивних уподобань автора, від 

індивідуального осмислення кольорів. Серед них у творі домінує художнє 
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означення золотий, яке, окрім традиційних значень, має й метафоричні 

дистрибути – крила, віраж – символи щасливої долі. Наприклад:  

Ластівко, літа принцесонько, 

Сонячний зайчик душі... 

Слід твій записують весноньки 

У золоті  віражі… [4, с. 79]. 

 Часто автор використовує епітети білий та чорний:  

В ріллі думок блукає, грузне серце, 

По білім білим вишива сльоза [4,с. 130];  

Та не було з собою у Богдана 

Ні шабельки, ні чорних заклинань… [4, с.127]; зелений(обійми зелені, 

зелені вітри); сірий, сивий, сизий: «Де у щирицях щирість сива…» [4, с. 10]. 

Епітети у романі-пісні «Мама-Марія» часто набувають виразного 

«голосу», кольорів, звуків, чуття. Іноді творять звичайне тло, але частіше – 

контрастну або ж чуттєву домінанту твору з багатоплановим і глибоким 

підтекстом.  

Проаналізовані приклади порівнянь дають можливість розкрити деякі їх 

властивості як засобу художнього зображення дійсності. По-перше, вони 

виконують зображальну функцію: способом зближення різних предметів 

викликають конкретні уявлення про розмір, колір, місце і тому є мальовничою 

деталлю, що допомагає створити конкретну картину, яскравий опис. По-друге, 

в порівняннях Г. Лютого, поряд із зображальною функцією, виявляється і 

емоційно-оцінна.    

Найчастіше у творі використовуються прості (непоширені) порівняння, в 

яких додатковий предмет лише називається або характеризується тільки двома-

трьома словами (сопе, як міх, і очі – як у рака [4, с. 47]; слова ж пісень – як 

місяць, як зірки [4, с.75]). Проте нерідко зустрічаються і розгорнені (поширені) 

порівняння, – тут додатковий предмет характеризується досить докладно ( «Але 

таємнича сила в очах палала, Неначе зброя в драному чохлі»; «Весь день 

прив’язаний до ночі, Як тінню лебідь до землі»; «І не стало пощади, мов горілки 

під ранок»): 

Він біг у справах, а не зміг не стати: 

           –Невже так можна, Господи, сіяти? – 

           Мов голка золота у полотні… [4, с. 28]. 

Наявні у тексті роману-пісні й безсполучникові порівняння:  

          Бо хоч стільки не живи – все буде мало, 

          Бо згадається луною по роках: 

          Як коханого Маруся обіймала– 

          Заспівали й пісні на рушниках… [4, с. 261]. 

         Найактивнішим образно-виражальним засобом у романі-пісні 

«Мама-Марія» є метафора. Метафоричний вислів у художньому творі є 

елементом певної картини, епізоду, характеристики персонажа тощо. Тому його 

необхідно розглядати не в одному реченні, а в ширшому контексті: 

                 Кепкує з мене люд. Душа болить голодна. 



279 

 

                 Кипить у казані краса моїх безсонь… 

                         І пробую думки. Ще не зварилась жодна… 

                        І дивиться Господь зі мною у вогонь… [4, с. 12]. 

Досить часто автор використовує такий вид метафор, як уособлення або 

персоніфікація: Рукавичку червону місяць/ На снігу кинув зовсім близько,/ Щоб 

хмарки вибігали з лісу:/ Їжачком у жовтавім листі,/ Лисенятком під колір 

меду…»[4, с. 277], «Вже воли тягли з-за обрію їй хмарку,/ І сорочку ткали в 

небі ластівки,/ Взявши з миру та й по ниточці задарма,/ Вишивала їй 

зозуленька роки…» [4, с. 262].  

В окремих випадках поет використовує відмінний від уособлення, 

протилежний йому вид метафори, який полягає в тому, що людські 

переживання, дії та якості уподібнюються до явищ природи: «Біжи, Марійко, 

усмішку посій/ Поміж ромашок. Ранку навперейми…/ Журитись грішно, 

ластівко, не смій,/ Посій себе. Не будь від них окремо.» [4,с. 103]. 

Також у творі можна зустріти й такі пісні або вірші-розділи, в яких тема 

розгортається як розвиток яскравого метафоричного образу. Наприклад: «Мед 

балками тече, загускає у травах вночі./ Сходить соком земля, повна спраги 

родить –/ Аж кричить» [4, с. 87]. Або: «Обважніла бджола мед коромислом 

райдуги носить,/ Повні меду басейни, із вуликів хлюпа нектар…»[4, с. 87]. 

Наведена строфа – це алегорична картина достатку, щедрості матері землі.  

Також дослідження показало, що широко використовує Григорій Лютий 

народнопоетичні символічні образи тополі, ясена, верби, вишні, хмелю, 

соловейка, зозулі та ін..: «Там за садом, за садом/ Стрівся хміль з виноградом,/ 

Стрівся хміль з виноградом,/ Ще й плакуча верба…» [4, с. 97]. 

Художня виразність символів, метафор і порівнянь досить значуща. Вони 

відтворюють насамперед внутрішній світ поета, а також допомагають йому 

охопити одним образом широке коло явищ дійсності. Усі ці засоби служать 

розкриттю задуму автора – примусити читача ще  раз замислитися над своїм 

минулим, усвідомити нерозривний зв’язок із ним, навчити цінувати батьківську 

духовну спадщину, навчити жити з Україною в серці.  
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БАРОКОВИЙ  МОТИВ  «ЖИТТЯ Є КНИГА» У ПОЕЗІЇ Ю. 

ШЕВЧУКА 

 

Юрий Шевчук – поэт, музыкант, автор песен и лидер русской рок-группы 

«ДДТ». Разочарование в советской (а затем и постсоветской) действительности, 

моральный и физический дискомфорт в условиях СССР способствовали 

созданию собственных моделей мира, попытке осознать природу мироздания и 

человека в том числе. Ощущение духовного и общественного кризиса, 

культурный застой приводят некоторых  рок-поэтов, среди которых Б. 

Гребенщиков, И. Кормильцев, М. Борзыкин, К. Кинчев и др., к эстетике и 

идеологемам барокко.  

Барочные мотивы в поэзии отдельных русских рокеров  рассматривались 

в статье О. Никитиной [2], однако исследователь не обратила внимание на 

творчество Ю. Шевчука. Цель работы – проанализировать специфику 

интерпретации одного из традиционных для литературы барокко мотива – 

«жизнь есть книга»,  в поэзии Ю. Шевчука. 

Отождествление жизни с книгой предполагает мысль о том, что всё 

предначертано свыше; что все события меняют друг друга, как страницы -  

дальнейшее развитие невозможно предвидеть. В произведениях Шевчука этот 

мотив воплощается в двух смыслах: мировая книга и книга, репрезентирующая 

жизнь отдельного человека.  

Лирический герой пишет собственную книгу-биографию, основывая её на 

прожитых событиях: «Всё, что отлюбил я, потерял, что не свершилось, 

вырастет подстрочником зелёным на золе» («Вальс») [1]. Прошлое принимает 

вид золы (характерный для барокко образ), которая даёт жизнь новому. 

Зелёный подстрочник – не только знак цветущего, но и отображение 

необработанности, сырости опыта героя. Из подстрочника он в будущем 

создаст стихи.  

Герой имеет представление о том, сколько будет длиться его книга-

жизнь, он в праве распоряжаться нею: «Нам далеко до последней главы 

[обращаясь к Музе]» («Рок-н-рольная муза») [1]. Он осознаёт, сколько отведено 

не лишь одному ему, но и его отношениям с Музой. Также предполагается и 

наличие других «книжных» жизней, которые могут служить примером для 

лирического героя: «Но если что, мы готовы к судьбе героя-космонавта Че». 

Можно говорить о возникновении интертекстуальных связей между жизнями-

книгами разных лет (эпох).  

Однако самоцель героя – не просто воплотить прожитое в тексте, но и 

стать частью другого, более значительного текста. Он – начало собственной 

истории, всё окружающее исходит из него самого (не зря в песне «В бой» 
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используется анафора «Я» [1]). Но «Я» - это лишь продолжение уже 

написанной до рождения героя истории. «Я – красный волк, дрессировке не 

поддаюсь. Пасу беззубых овечек полк…» («В бой») – помимо всех смыслов, 

следует обратить внимание на то, что герой соотносится с началом нового 

абзаца («красный») и организует за собой последующий словесный ряд.  

В стихотворении «Поэзия» душа героя преподносит Богу листки со 

стихами, ожидая от него оценку [3]. Над героем происходит Божий суд, 

который определит ценность прожитой жизни. «Читает Бог, ухмыляясь 

очередной отваге», - это не первая биография героя, представленная на суд; он 

пытается добиться признания высших сил, каждый раз перерождаясь и создавая 

новую биографию. Читателем становится Тот, кто всё создал и предвидел. 

«Книга дописана, разлито вино. Мир требует автора» («Эй, ты, кто ты?») 

[1] – в связи с мотивом «жизнь есть книга» возникает и эсхатологическая тема. 

Конец книги знаменует собой приближение Апокалипсиса (в песне появляется 

образ Антихриста). Вино как божественная сила. Текст книги будет смыт – 

человечество не узнает истины. Весь мир ожидает Второе пришествие, однако 

вместо истинного пророка к человеку сходит лжепророк – «фюрер с головой 

козла». Герой-поэт создаёт свою версию «Откровения…». Фюрер как намёк на 

повторение истории, содержание книги не меняется. Но герой может 

предложить продолжение книги, конец старого послужит началом новому: 

«Наша история – не дешёвка. Наша история – началась». Происходит 

соединение всех книг-жизней в одну единую («наша»), с которой начнётся 

история нового человечества. Также «не дешёвка» как ответ высшим силам, 

попытка доказать свою ценность и право быть продолжателями хода истории. 

Если учесть, что мир – это результат творчества «Я», то герой сам пытается 

дешифровать книгу Бытия. Он одновременно живёт в книге и создаёт внутри 

неё собственную. Изменения в каждой из книг влекут за собой изменения 

общей картины.  

Таким образом, в творчестве Ю. Шевчука находит отражение барочный 

мотив «жизнь есть книга». Лирический герой на протяжении жизни пишет 

свою биографию, которая может стать частью всеобщей книги. Возникает 

характерный для барокко приём вставных новелл. Книга героя способна 

содействовать с книгами других людей, однако знание содержания главного 

текста остаётся для него недоступным. Окончание всеобщей книги знаменует 

собой конец мира, которому лирический герой противопоставляет книгу нового 

человечества, созданную на основе собственной жизни и жизней своих 

сподвижников.  
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БЛОГИ ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ 

ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА З УЧНЯМИ 

 

Випускник XXI століття живе в світі комп’ютерів, Інтернету, в 

міжнародному інформаційному просторі, і уміння користуватися 

інформаційними технологіями забезпечує його життєвий успіх. Отже, вчителю-

словеснику необхідно створити такий інформаційний освітній простір, який 

сформує у нього якості, необхідні для життя в інформаційному суспільстві. На 

нашу думку, одним із ефективних засобів організації навчального процесу та 

взаємодії вчителя та учнів є блог учителя. 

Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчально-виховному процесі розглядаються в сучасних наукових дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних учених (В. Андрущенко, М. Атаманчук, В. Безпалько, 

М. Головань, М.Жалдак, О. Коваль, О. Матвієнко, Ю. Машбиць, Н. Морзе, 

О. Співаковський та інші). А можливості блогу в освітній діяльності стали 

об’єктом дослідження науковців: І. Дичківської, Г. Корицької, Д. Марєєва, 

В. Осадчого, О. Самсонова, С. Цінько, О. Чубарука, О. Ярової та ін. На думку 

вчених та вчителів-словесників, популярність блогів пов’язана з тим, що вони є 

доступними інструментами розповсюдження інформації і відіграють визначну 

роль у творенні інформаційного суспільства. 

Мета дослідження: проаналізувати можливості використання мережевого 

щоденника ‒ блогу вчителем української мови та літератури як інструменту 

співпраці з учнями у навчально-виховному процесі. 

Блог учителя – веб-сайт, основний зміст якого записи, що регулярно 

додаються і містять тексти, зображення, мультимедіа тощо. Блоги різноманітні 

за своїми цілями, завданнями і структурою. Наприклад, на Pedsovet.org 

пропонується така класифікація: блог-чернетка, блог-проект, блог-партія, блог-

ЗМІ, блог-візитна картка, блог-щоденник, блог-посилання, особистий 

професійний блог вчителя [1]. 

Блог дозволяє збільшити та ускладнити обсяг навчального матеріалу; 

сприяє виконанню учнями індивідуальних завдань, упровадженню самостійної 

науково-дослідницької, пошукової, проектної діяльності; дозволяє вводити в 

практику творчі вправи, проблемні питання, проводити мовні спостереження та 

досліди, лінгвістичні ігри. Використання персонального педагогічного веб-сайту 

під час уроків та в позаурочний час розширює можливості навчально-виховного 

http://cyberleninka.ru/article/n/motiv-barokko-zhizn-est-son-v-russkoy-rok-poezii
http://cyberleninka.ru/article/n/motiv-barokko-zhizn-est-son-v-russkoy-rok-poezii
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процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для 

випробовування власних ідей та проектів. 

Аналіз мережевих щоденників вчителів-словесників дозволив виділили 

ефективні способи використання блогу як засобу взаємодії вчителя та учнів [1]: 

- Розміщення матеріалів та посилань на веб-ресурси. Можна 

використовувати блог для розповсюдження навчальних матеріалів або 

посилань на них. Більше того, блоги веб-сервісу Блогер мають мобільну версію, 

що зумовлює зручність у їх використанні. Наприклад, С. Гетало на головній 

сторінці блогу створила розділи «Інтернет-ресурси» та «Корисні посилання», 

що допоможуть учням при підготовці до уроків та ЗНО.  

- Он-лайн дискусії. Залишаючи коментар до повідомлення у блозі, учні 

стають учасниками справжньої дискусії. Наприклад, А. Нікішаєва на сторінці 

мережевого щоденника провела дискусію між учнями 11 класів на тему: «Що 

означає бути громадянином?».  

- Створення публікацій. На зміну шкільним стіннівкам прийшли їх 

електронні замінники: вчитель може створити шкільну он-лайн газету. 

Наприклад, Н. Бугайова у розділі «Цікаво» розповідає про життя школи та 

публікує учнівські статті. 

- Дошка оголошень. Блог можна використовувати як віртуальну дошку 

оголошень. Наприклад, І. Онуферко у розділі «Новини» розміщує важливу 

інформацію, якою обов’язково мають володіти учні. 

- Відкритий план уроку. Розмістивши конспект уроку чи його план на 

блозі, вчитель дасть змогу учням ознайомитися з ним і заздалегідь 

підготуватися до уроку, а якщо щось залишиться незрозумілим, то учні 

зможуть поставити вчителю запитання в режимі он-лайн. Наприклад, 

Л. Онишко регулярно публікує конспекти уроків у однойменному розділі. 

- Засоби мультимедіа на блозі. За допомогою кількох кліків мишкою 

вчитель зможе продемонструвати унаочнення до нової теми. Наприклад, 

О. Коржавіна створила розділи «Віртуальні екскурсії», «Фільмотека», 

«Презентації, відео», в яких розміщено наочні матеріали до уроків. 

- Зворотній зв’язок. Блог можуть читати не лише учні, а й їхні батьки. 

Тому вчитель продумує можливості блогу для тісного контакту з батьками 

(батьківський лекторій, розміщення шкільних фотографій). Наприклад, З. Пуріс 

у розділі «Батькам на замітку» публікує важливу інформацію, що стосується 

навчального процесу, шкільного життя, особливостей виховання дітей, а батьки 

мають змогу коментувати ці записи. 

Зауважимо, функціонування блогу стає простором розвитку не лише 

учнів, а й самого педагога. Адже через блог вчитель може публікувати свої 

методичні розробки, що сприятиме розкриттю творчого потенціалу, 

креативності, індивідуальності; через знайомство з розробками інших вчителів 

відбувається обмін досвідом та спілкування з колегами, обговорення освітніх 

питань, професійне зростання. 

Отже, використання блогу не тільки полегшує доступ до інформації і 

відкриває можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та 
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диференціації, але і дозволяє по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів 

навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і 

рівноправним учасником освітньої діяльності. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ПРОСТОРОВОЮ СЕМАНТИКОЮ  

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

У сучасній лінгвістиці спостерігається поглиблення інтересу до 

системного вивчення фразеологічного рівня мови. Предметом безпосередньої 

уваги дослідників дедалі частіше стають такі системні явища, як тематичні, 

семантичні поля, іншими словами – фразеологічні мікро- та макросистеми. 

Специфіка значень фразеологізмів виявляється насамперед у їхній 

ідеографічній класифікації, адже вони не просто описують світ, а кваліфікують 

ті чи ті ознаки позначуваного, що й виступає відповідною категоріальною 

«темою» [2, с. 711]. Реалізація тематико-ідеографічних досліджень у 

практичному плані сприяє більш об’єктивному покриттю лінгвістичного 

континууму фразеологічними одиницями та відтворенню побутової 

лінгвістичної картини світу. 

На важливість комплексного, насамперед тематико-ідеографічного, 

групування фразеологічного матеріалу неодноразово вказували А. Івченко,      

В. Мокієнко, Ю. Прадід, В. Телія та ін. 

Мета нашої розвідки  –  ідеографічний аналіз фразеологізмів української 

мови з просторовою семантикою. 

Простір є однією з головних категорій людської свідомості, яка формує 

уявлення людини про себе та довкілля. Він втілює в собі світосприйняття 

епохи, поведінку людей, ставлення до речей [1, с. 95]. Таке сприйняття 

простору  відображається у фразеології. 

Стилістичний потенціал фразеологічних одиниць із просторовою 

семантикою досліджувала В. Орловська, ідеографічний опис фразем із 

просторово-часовим значенням на діалектному матеріалі здійснили О. Єрмаков 

та О. Обєднікова. Проте комплексне дослідження фразеологізмів з 

просторовою семантикою в українському мовознавстві відсутнє. 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-tekhnologii-web-20-navchalno-vikhovn.html
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Розглядані фразеологічні одиниці представлені  двома 

фразеосемантичними групами: а) фразеологізми, які вказують на місце дії;          

б) фразеологізми, які виражають напрям дії. 

Фразеологічні одиниці, які належать до першої групи, вказують на те, що 

дія  локалізується: 

а) поблизу відповідного об’єкта: під боком [3, с. 35], на два вершки [3,     

с. 58], не за горами [3, с. 160], дістати рукою [3, с. 207], палицею кинути [3,      

с. 294], коліно в коліно [3, с. 305], на крок [3, с. 316], за два кроки [3, с. 316], 

лицем в лице [3, с. 339], лікоть в лікоть [3, с. 347], лоб у лоб [3, с. 350], не за 

морями [3, с. 409], насідати на п’яти [3, с. 425], наступати на хвоста [3,         

с. 427], ніс у ніс [3, с. 437], під самим носом [3, с. 441], око в око [3, с. 464], 

перед очима [3, с. 473], плече в плече [3, с. 519], рукою подати [3, с. 529], як 

прив’язаний [3, с. 558], під рукою [3, с. 625], на кид стріли [3, с. 698], раз 

ступнути [3, с. 700], тин об тин [3, с. 711], недалеко ходити [3, с. 748]; 

б) поза відповідним об’єктом: за плечима [3, с. 519], за плечима та за 

очима [3, с. 519], за спиною [3, с. 679], у хвості [3, с. 744]; 

в) навколо відповідного об’єкта: куди не глянь [3, с. 149], хоч би де [3,       

с. 190], і під землею [3, с. 262], скільки оком кинеш [3, с. 293], куди не кинь оком 

[3, с. 294], на всі кінці [3, с. 296], від краю до краю [3, с. 311], із краю в край [3, 

с. 312], що ні крок [3, с. 316], на кожному кроці [3, с. 317], із кутка в куток [3, 

с. 321], де не обернешся [3, с. 447], куди око сягає [3, с. 463], куди гляне око [3, 

с. 463], скільки сягає око [3, с. 465], на всіх перехрестях [3, с. 500], де не 

повернутися [3, с. 524], куди не подайся [3, с. 528], по широких світах [3,           

с. 635], тут і там [3, с. 727], по всіх усюдах [3, с. 737]; 

г) на великій відстані від об’єкта: на відстані гарматного пострілу [3,       

с. 107], на відшибі [3, с. 108], куди і ворон кісток не заносить [3, с. 124], як на 

кінці світу [3, с. 296], на край світу [3, с. 310], де Макар телят пасе [3, с. 364], 

куди Макар телят не ганяв [3, с. 365], за милю [3, с. 388], за синім морем [3,      

с. 406], де і перець не росте [3, с. 500], де козам роги правлять [3, с. 555], не 

близький світ [3, с. 633], по світах [3, с. 635], за тридевʼять земель [3, с. 719], у 

тридевʼятому царстві [3, с. 755], у чорта на рогах [3, с. 770] тощо. 

Фразеологізми з семантикою напряму вказують на кінцеву або вихідну 

точку дії: з різних кінців [3, с. 296], з усіх усюд [3, с. 737], туди і сюди [3,             

с. 726], то туди, то сюди [3, с. 726]. 

Отже, тематичне групування фразеологізмів дає змогу виявити і показати 

системний характер фразеологічного багатства мови, підійти до його вивчення 

комплексно. 
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА ТИПОЛОГІЯ АТРИБУТИВНИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У НОВЕЛІ «INTERMEZZO» 

М.  КОЦЮБИНСЬКОГО 

 

 Постійний розвиток мови призвів до виникнення різних підходів 

витлумачення семантико-синтаксичних відношень у словосполученнях. Увагу 

мовознавців неодноразово привертала проблема вивчення та аналізу кожного з 

їх різновидів. Аналізуючи мову художніх творів українських письменників, 

було виявлено, що найбільш уживаними є атрибутивні відношення між 

компонентами словосполучень. Тому не випадково при аналізі семантичної 

природи словосполучень такому типу відношень приділялася найбільша увага. 

І хоча дослідженням семантики синтаксичних відношень займалися 

І. Вихованець, Н. Валгіна, А. Загнітко, К. Шульжук, Г. Удовиченко, 

узагальненого монографічного втілення проблема семантико-синтаксичних 

відношень у словосполученнях не знайшла. 

 Мета статті – виявлення структурно-семантичних властивостей 

атрибутивних словосполучень у новелі «Intermezzo» Михайла Коцюбинського. 

Життєво-філософська картина в новелі розгорнута  за допомогою простих 

речень, насичених означеннями, та порівняльними зворотами. Саме ці два 

синтаксичні компоненти  створюють гармонійну картину й відповідно 

передають почуття, настрої, емоції та душевні переживання героя. Для опису 

різних об’єктів і явищ автор більшою мірою застосовує атрибутивні 

словосполучення й цим досягає  художньо-естетичного змалювання дійсності.  

  Аналізуючи атрибутивні словосполучення, ми зважали на 

запропоноване А. Загнітком визначення: «Атрибутивними словосполученнями 

виступають такі, в яких головне слово позначає предмет, а залежне окреслює 

його ознаку»:[ 4, с. 16]. Такої ж думки дотримувався і К. Шульжук, який вказує 

на те, що у словосполученнях з атрибутивними відношеннями залежним 

компонентом є передусім прикметник, займенник, дієприкметник, а також 

іменник у непрямому відмінку, інфінітив, прислівник [6, с. 41]. 

 Більша частина новели «Intermezzo» насичена атрибутивними 

словосполучення, у яких головне слово називає предмет або особу, а залежне – 

ознаку, яка їм властива: «Фактично стаєш невільником сього многоголосого 

звіра»[5, с. 373]; «Вона виповняла весь двір, таїлась в деревах, залягла по 

глибоких блакитних просторах» [5, с. 374]; «Єднала небо з землею в голосну 
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арфу і грала на струнах симфонію поля» [5, с. 381]. Автор таким чином 

посилює експресивність при змалюванні героїв та увиразнює опис середовища, 

в якому вони знаходяться. 

 Порівняно рідше М. Коцюбинський використовував атрибутивні 

словосполучення, у яких головне слово називає частину предмета, а залежне – 

весь предмет: «Се ти одягла землю в камінь й залізо, се ти через вікна будинків 

– тисячі чорних ротів – вічно дихаєш смородом.» [5, с. 373]; «Білі стіни 

будинку вертають мені притомність.» [5, с. 374]. Окрему групу становлять 

словосполучення, у яких головне слово називає опредмечену дію, а залежне 

позначає діяча:  «Навіть сліди людини затерті й закриті: поле сховало 

стежки і дороги» [5, с. 378]; «Ловлю останній промінь на хмарах, продовжую 

тебе у вогні, в лампі, у фейєрверках, збираю з квіток, з сміху дитини, з очей 

коханої» [5, с. 379]. 

Немало в новелі виявлено атрибутивних словосполучень, у яких головне 

слово називає опредмечену ознаку, а залежне – особу або предмет, яким 

властива ця ознака:  «Ти бичуєш святу тишу землі скреготом фабрик, громом 

коліс, брудниш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості» [5, 

с. 373]; «Свіжими ранками я перший будив сонну ще воду криниці»[ 5, с. 379]; 

«П’ю тебе, сонце, твій теплий зцілющий напій, п’ю, як дитина молоко з 

матерніх грудей, так само теплих і дорогих.» [5, с. 379]. 

 Отже, атрибутивні словосполучення у новелі «Intermezzo» 

М. Коцюбинського − важлива синтаксична й стилістична  одиниця, яка не 

тільки є виявом ідіостилю, але й унаочненням такої моделі атрибутивності, яка 

не зводиться лише до означальності. Дослідження атрибутивності як 

синтаксичного й стилістичного факту на матеріалі різних стилів української 

мови є перспективними й дозволить розв’язати питання семантико-

синтаксичної типології атрибутивних словосполучень. 
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МОВНА ПРИРОДА ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ У СУБМОВІ 

МАТЕМАТИКИ ТА ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Епоніми - терміни, утворені за участю власних назв, являють собою пласт 

лексики, який викликає величезний інтерес для вивчення когнітивних процесів 

антропоцентричного характеру, притаманних усім етапам розвитку науки. 

Проблемі епонімії присвячено безліч робіт, як лінгвістів, так і представників 

найрізноманітніших галузей знання. 

У науці епонім — назва явища, поняття, структури або методу по імені 

людини, що впершеописалаабо виявила їх — символ Кронекера, теорема 

Піфагора, метод Гауса тощо. Також епонімами називають будь-які власні імена, 

що стали іменами загальними (наприклад, слово «алгоритм» походить від імені 

математика Аль-Хорезмі). 

Можна виділитидекілька способів формування епонімів усубмові 

математики. Найтиповішим способом для української мови служить створення 

словосполучень. Одне із головних місць серед подібних епонімів займають 

поєднання, що містять в своєму складі власні назви (антропонім або топонім), а 

також загальну назву в позначенні наукового поняття (хопфова група)[1]. 

Подібні науково-технічні терміни з епонімами в українській мові утворені 

суфіксальним способом. Найбільш поширеними є такі словотвірні елементи: 

• суфікс -ов: жорданова форма — нормальна форма, до якої можна 

привести довільну квадратну матрицю над полем, що містить всі її власні 

значення;евклідова геометрія - геометрична теорія, заснована на системі аксіом, 

вперше викладеної в «Началах» Евкліда (III століття до н. е.). 

• суфікс -ев: група, операція в якій задовольняє умові 

комутативності. Названа на честь Нільса Абеля, булеві функції - термін 

відноситься до алгебри логіки, названий за прізвищем англійського математика 

і логіка Джорджа Буля. 

• суфікс –івск (ївськ): Релеївське розсіювання — розсіювання світла 

тілами, з розмірами, меншими за довжину хвилі, Бреггівська дифракція — 

явище сильного розсіювання хвиль на періодичній ґратці розсіювачів при 

певних кутах падіння й довжинах хвиль. 

Наступна група в області епонімії в українській мові – це поєднання 

іменника з іменником. Їх можна розділити на поєднання, різні 

заформоютасемантикою.Наприклад, найчастіше зустрічається форма іменник + 

іменник в родовому відмінку: рівняння Гауса, формула Лапласа, закон 

Бругманателескоп Галілея. Варіантом цієї структури є подвійне ім'я:Формула 

Остроградського-Гауса, теорема Кронекера-Капеллі[1]. Аналіз подібних 

прикладів показує, що серед термінонімов зустрічаються семантично різні 

випадки, коли термінологічний зв'язок представлений загальнонауковим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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терміном або, коли це - вузькоспеціалізований термін. Цей факт не впливає на 

структуру терміна-епоніма, але він важливий для відділення епоніма і 

формулювання визначення. Наприклад, в поєднаннях закон Ома, принцип 

Ферма перше слово є загальнонауковим, в поєднанні інтеграл Діріхле – 

невід'ємною частиною математичного позначення[1].  

Наступну групу термінів-епонімів складають афіксальних похідні від 

власних назв (антропонімів або топоніма), такі як: 

• суфікс -іан: гамільтоніан - оператор енергії, названий за прізвищем 

ірландського математика У.Р. Гамільтона; 

• суфікс -а: якобіан - визначник матриці Якобі; 

Специфічною для епонімів є структура словосполучення з прийменником 

«за». Вона зустрічається в різних областях знання і діяльності:визначення 

твердості металу за Шором - метод визначення твердості дуже твердих 

матеріалів, переважно металів, метод запропонований американцем Альбертом 

Шором;шкала твердості за Моосом - мінералогічна шкала твердості; винайшов 

німецький мінералог і геолог К.Ф. Моос;разгонка за Гемпелем - дистиляція 

нафти з відбором фракцій; названа на честь німецького хіміка і технолога В. 

Гемпеля. 

Досить мала кількість епонімічних термінів утворюється складанням 

кореневих основ:ампер-витки - одиниця вимірювання магніторушійної сили в 

системі СІ; названа на честь французького вченого Андре-Марі 

Ампера;вольтметр - прилад для вимірювання напруги електричного струму, 

названий за прізвищем італійського фізика Алессандро Вольта, одного з 

основоположників вчення про електрику;Фур'є-перетворююча лінза - лінза, 

розташована між частинками і детектором таким чином, що детектор 

знаходиться в фокальній площині лінзи; цей термін має в своєму складі 

прізвище французького математика і фізика Ж. Б. Фур'є. 

Отже, епоніми відіграють важливу лінгвістичну роль в технічній і 

науковій термінології. Особливість епонімів, утворених від імен дослідників 

науки, полягає в їх основної функції - заміні довгих конструкцій більш 

короткими формами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Сучасне суспільство спілкується «мовою проектів». Людина на будь-

якому рівні (навіть на побутовому) будує та реалізує життєві проекти. Годі 

говорити про новітню професійну сферу діяльності. Так, наприкінці 

ХХ століття склався новий тип організаційної культури діяльності – проектно-

технологічний, тому такі інноваційні форми діяльності, як проектна, стали 

своєрідним атрибутом часу. 

На думку сучасних педагогів, ефективним засобом розвитку пізнавального 

інтересу учнів є метод проектів з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ). Науковці приділяють особливу увагу дослідженню цієї теми. 

Про це свідчать праці таких учених, як: І. Бім, А. Бичков, Г. Голуб, В. Гузєєв, 

Дж. Дьюї, І. Зимня, В. Кільпатрика, Н. Пахомова, Є. Полат, Т. Сахарова, 

Г. Селевко, О. Соколюк, І. Чечель, М. Головань. 

Метою нашої розвідки є спроба визначити особливості використання та 

значення методу проектів з використанням ІКТ у процесі навчання. 

Метод проектів – це особливий шлях пізнання, спосіб організації процесу 

навчання, спосіб досягнення мети через детальну розробку проблеми, яка 

повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, 

оформленим тим або іншим чином. При використанні цього методу школярі 

навчаються: самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми та 

інтегрувати знання з різних областей, прогнозувати результати і можливі 

наслідки різних варіантів рішення [1]. 

У процесі роботи над проектом учні здійснюють пошук в Інтернеті, 

опрацьовують статті в журналах та газетах і на основі цих даних створюють 

узагальнені діаграми, а кінцеві результати оформлюють у програмах PowerPoint 

або Publisher, які можна використати для створення учнями та вчителями 

інформаційних презентацій, буклетів, бюлетенів, веб-сайтів. Ефективним у 

процесі роботи над проектом вважаємо створення учнями веб-сайтів. Робота 

над веб-сторінкою розширює кругозір дітей, надає змісту виконуваній роботі, 

учні залишаються задоволеними, бо мають практичний результат. На 

зацікавленість учнів у створенні проектів та на ефективність їх ведення впливає 

використання ІКТ для проведення досліджень, збирання, обробки даних, 

узагальнення результатів та роботи у групах. 

У контексті нашої розвідки корисним є аналіз конкурсних навчальних 

проектів з української мови та літератури, які опубліковані на сайті програми 

Intel® «Навчання для майбутнього» [2]. 



291 

 

Аналіз навчального проекту «Однорідні члени речення. «Я на світі 

прожив, наче спалах зорі на світанні» підтвердив переваги методу проектів з 

використанням ІКТ. Для роботи учні були об’єднані у 3 робочі групи за 

інтересами: «Дослідники», «Допитливі», «Кмітливі». У ході реалізації проекту 

учні досліджували і обґрунтовували розділові знаки при однорідних членах 

речення, при узагальнюючих словах, демонстрували вміння знаходити однорідні 

та неоднорідні означення, вміння конструювати речення з однорідними членами. 

Діяльність учнів передбачала такі етапи: І етап – перегляд презентації 

вчителя, об’єднання класу у групи для виконання проекту; ІІ етап – добір 

прикладів речень з однорідними членами з пісенних творів Назарія Яремчука та 

критичних матеріалів про життєвий і творчий шлях; ІІІ етап – оформлення 

результатів проекту (створення презентації, буклету, розробка та представлення 

алгоритмів роботи над мовною темою: «Використання розділових знаків при 

однорідних членах речення», «Однорідні та неоднорідні означення», «Розділові 

знаки при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами». На 

підсумковому занятті (ІV етап) учнями було представлено результати своєї 

діяльності: добірки речень з однорідними членами на основі пісенної творчості 

Н. Яремчука, скрайбінг, інфографіка, хмари слів, відеоматеріали з теми проекту. 

   

У процесі роботи над проектом учням було запропоновано пройти клоуз-

тести, бліц-опитування та написати лінгвістичний диктант для перевірки своїх 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок. 

Отже, метод проектів ґрунтується на засадах гуманістичної педагогіки, де 

у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями, інтересами, 

потребами. Інформаційно-комунікаційні технології у цьому випадку відіграли 

важливу роль у підвищенні якості навчання та виховання школярів, розширенні 

функцій професійної самореалізації учителя. Досвід учителів-словесників 

переконливо доводить, що успішність організації освітньої проектної діяльності 

залежить від професіоналізму, педагогічної майстерності вчителя, його 

обізнаності з можливостями інформаційно-комунікативних технологій. На 

сучасному етапі впровадження проектів втілює в реальність ідею 

індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання, а також 

позитивно впливає на різні сфери педагогічної діяльності, зокрема, 

загальноосвітню. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТАМИ-

НАЗВАМИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ   

                             

Фразеологічні одиниці з національно маркованим компонентом, які 

відображають, фіксуюють і передають з покоління в покоління особливості 

українського народу (звичаї, вірування, морально-етичні оцінки, соціальні 

відносини, психічний та фізичний стан людини), беруть участь у формуванні 

культурних кодів, що визначає менталітет народу [2, c. 161].   

Мовознавці приділяють особливу увагу вивченню національно-

культурних компонентів фразеологізмів як маркерів української ментальності. 

Про це свідчать праці В. Д. Ужченка, О. О. Селіванової, О. В. Зарубанної,                       

О. П. Левченко, О. М. Каракуці та ін.  

Метою нашої розвідки є спроба проаналізувати  семантику 

фразеологізмів з національно-культурним маркером, що фіксує назви продуктів 

харчування та національних страв.    

 Звичка до вживання певної їжі, яка прищеплюється з дитинства, є 

стійкою константою етнокультурної свідомості, тому що не може бути 

пояснена виключно фізіологічними чинниками. 

Окремі страви української національної кухні відображають стійкість 

дохристиянських вірувань народу. Наприклад, вареники вважаються символом 

Місяця (Дідуха), у давнину це була святкова страва, яку готували, зокрема, на 

Масляну. Фразеологізми, що містять лексему вареник, характеризують  

достаток, багатство: як вареник у маслі [1, с. 51]. 

У повсякденному харчуванні серед продуктів тваринництва головне 

значення мало славнозвісне українське сало: його вживали на полуденок і 

підвечірок із хлібом, огірками і часником, брали з собою в дорогу.  Всенародна 

любов до цього продукту зумовила широку представленість лексеми сало в 

складі фразеологічних одиниць: дурне сало без хліба (нерозумна, обмежена 

людина) [1, с. 628], як на сало (досхочу) [1, с. 628], як салом по губах (кому-

небудь приємно, радісно) [1, с. 628], зробити вишкварки (суворо покарати) [1, 

с.  272], масляні вишкварки (дрібниці) [1, с. 93], мазати салом п'яти 

(готуватися до втечі) [1, с.363]. 

Більшість страв національної української кухні відзначається складною 

http://zw.ciit.zp.ua/index.php
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рецептурою і комбінованими способами їх приготування. Утіленням такої 

кулінарної майстерності є відома повсякденна українська страва – борщ. 

Окремі фразеологізми засвідчують у своєму складі номен борщ: плювати в 

борщ (робити комусь неприємне) [1, с.521], свищі у борщі (хто-небудь дуже 

бідний) [1, с.631]. 

В українській фразеології відбита селянська, хліборобська психологія. 

Показовим у цьому плані є фразеологізми з компонентом хліб: хлібом не годуй, 

а… (виражає будь-чию пристрасть до чогось) [1, с. 155], хліб і до хліба 

(необхідні засоби для існування) [1, с. 745], легкий хліб (засоби для існування, 

здобуті без труднощів) [1, с.745], лежачий хліб (засоби для існування, здобуті 

легко) [1, с.745], проханий хліб (милостиня)  [1, с. 745], свій хліб (засоби на 

існування, здобуті власноруч) [1, с. 746], тяжкий хліб (заробітки, здобуті 

важкою працею) [1, с. 746], не з того тіста книш (не такий, як хтось) [1,           

с.  302], калачем не заманиш (не можна вмовити кого-небудь прийти) [1, с. 248], 

дірка від бублика (абсолютно нічого) [1, с. 206], дати хліб у руки (допомогти 

комусь засобами існування) [1, с. 189], хліб насущний (засоби існування) [1,       

с. 746]. Фразеологізми із  компонентом хліб передають дух української 

давнини,  тісний зв’язок українського народу із землею. Хліб сприймається як 

першооснова життя, що допомагає зрозуміти глибину української душі.  

Досить поширеним компонентом у складі  фразеологічних одиниць 

української мови є лексема  мед, значення таких фразем різноманітне: ні мед ні 

кутя (тяжко, погано) [1, с. 383], як мед, то й ложкою (надмірне прагнення до 

чогось) [1, с. 383], з медом та маком (нещиро) [1, с. 383], не з медом (нелегко) 

[1, с. 384], як у меду (в достатку) [1, с. 384], як медом по губах (говорити щось 

приємне) [1, с. 384], обливати солодким медом (говорити щось приємне) [1,      

с. 541], дати меду (ужалити кого-небудь) [1, с.188], додати куті меду 

(навмисно підбурювати когось) [1, с. 212], мазати медом по губах (говорити 

щось приємне) [1, с. 363]. 

 У національно-культурному житті українців їжа відіграє неабияку роль, 

що зумовлює утворення фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів 

харчування та страв, які відбивають ментальність народу та спосіб 

світосприйняття. Аналізовані фразеологізми демонструють аспекти 

співвідношення матеріально-чуттєвого та релігійно-духовного начал українців. 

Фразеологічні одиниці з компонентами на позначення продуктів харчування та  

страв відображають соціальне становище українців (свищі у борщі) та    їхню  

хліборобську психологію (тяжкий хліб).  
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МІФОЛОГІЧНИЙ СВІТ У РОМАНІ  

Д. КОРНІЙ «ЗВОРОТНІЙ БІК СУТІНІ» 

 

Фентезійний та інтригуючий своїми таємницями світ безсмертних, 

світлих, темних та сірих, що постав із-під пера Дари Корній ще у першій книзі 

«Зворотний бік світла» (2012), продовжує захоплювати та манити за собою 

читачів, охочих дізнатися, чим же завершаться пригоди сміливої дівчини 

Мальви, яка навіть не підозрювала про своє покликання та відповідальне 

призначення, отримавши Перемінник безсмертя. 

Головним можна вважати те, що письменниця звернула увагу саме на 

забуту нині давньоукраїнську міфологію, даруючи їй небачену досі 

популярність. Перун та Магура-Птаха, Чорнобог та Стрибог, Мара та Навія 

постають перед читачами у плоті й крові з цілком людськими рисами та 

характерами: страждають, закохуються, ревнують і вболівають за долю своїх 

світів. Інколи вчинками безсмертних керують почуття, емоції та егоїстичні 

мотиви, а не вища мета, що навіть світлі стають на шлях зради та підступу, 

нічим не відрізняючись від темних, а цим часто користуються непомітні до сих 

пір вищі сили сутіні, котрі у свої цілях використовують ревнощі й кохання 

богів та їх нехтування законами. 

Пантеон давньоукраїнських богів у циклі романів Дари Корній 

представлений світами темних та світлих безсмертних, а третьою стороною 

можна вважати сірих, проте мотиви та цілі їхніх вчинків відомі та зрозумілі 

далеко не всім. Розглянути докладніше образну парадигму безсмертних можна 

на прикладі деяких з них. Особливу увагу в цьому романі звернено на постаті 

темних, бо навіть з перших рядків роману «Зворотній бік сутіні» (2016) перед 

нами постає почорнілий від люті на свою онуку бог Морок (Мор), володар 

мороку, безсмертний батько Стрибога. За віруваннями наших предків саме 

Морок за порожніми турботами та неспокоєм приховував від чужинців та 

недостойних Істину, був хранителем шляхів до Правди. Незважаючи на свою 

суворість та високий пост Повелителя, прості людські почуття та емоції час від 

часу вирували в його серці: «Мор, великий і могутній Повелитель Мор, нікого 

та нічого не боїться. Крім… отих зелених огидних щупалець, котрі вбили 

молодшого брата. Дитиною він часто бачив їх у снах, а згодом навчився 

блокувати. Замикав ворота снів, убезпечував їх від будь якого вторгнення – і 

тепер щасливо живе без сновидінь» [1, с. 17]. Показовими також є страждання 

великого Мора через «загибель» онуки, бо навіть він сам не очікував від себе 

таких почуттів до Мальви: «Давно не відчував такого болю. Не знав, що 

настільки прив’язався до дівчини. Обурювався через її витівки, лютився, коли 

вона його не слухала, скаженів, якщо робила по своєму, казився навіть, коли 
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хитрувала… А в глибині душі чесно тішився. Бо вона була схожа на нього – 

бунтарка з першого кроку і першого слова» [1, с. 66-67]. 

Ще одним приводом для серйозного хвилювання був також і син Мора 

Стрибог, володар 77 вітрів і 77 стихій, що був закоханий у Птаху та «геть 

сказився з люті» [1, с. 177], а згодом «аж зчорнів ізсередини від переживань і 

думок» [1, с. 283] від своєї засліпленості скаженими ревнощами та гнівом, 

бажанням вбити себе, Перуна та Мальву одночасно і прозріння, на яке навела 

його мати Мара, розповівши про долю Мальви, про справжні стосунки між 

Перуном та Птахою. Мара завжди була справжньою матір’ю для Стрибога і 

кохаю жінкою Морока, проте невблаганний плин часу та вищої волі змінив її 

докорінно. Коли після довгої розлуки Морок побачив свою дружину, то 

зрозумів. що любив, «мріяв завжди бути поруч, захищати, оберігати, а он як 

воно все повернуло. Та, що зараз стояла перед ним, не потребувала нічийого 

захисту, бо перетворилася на сильну й небезпечну жінку» [1, с. 218]. Завжди 

поруч з ними існувала і Навія, яка «була гидким заздрісним каченям поруч із 

сестрицею Марою» [1, с. 67]. Навія без усіляких причин вважала себе 

талановитішою за свою молодшу сестру, до того ж була завжди у владі 

невзаємної закоханості у Мора, що з часом перетворилася у хворобливу манію, 

тому постійно робила Марі усілякі капості: «то волосся підпалить, то ослячі 

вуха за допомогою заклинання причепить, то поросячий хвіст замість носа 

прилаштує» [1, с. 67], проте ніколи не визнавала своєї вини, аж доки Мор не 

вступився та напоїв «цю поторочу» настоянкою правди, «і сп’яніла від правди 

Навія чесно розповіла Марі про всі свої витівки: як шкодила, скільки, коли і 

чому…» [1, с. 67]. Тому Мара під час зустрічі зі своїм чоловіком через багато 

років, а мабуть і століть, порадила триматися якнайдалі від її сестри, бо любов 

Навії колись задушить Мора, а ненависть згубить її ж саму. Мара також була 

однією з тих, хто бажав Птасі щастя, нехай не з Стрибогом, «нехай із кимсь 

іншим чи без когось, але щастя. Такого, як вона заслуговує» [1, с. 226]. 

Отже, на прикладі кількох із багатьох персонажів роману можна 

побачити, що авторка у романі «Зворотний бік сутіні» та й в усьому циклі 

виписує постаті темних і світлих безсмертних, що за своєю суттю не дуже 

відрізняються від простих смертних, бо відчувають те саме: кохання, злість, 

ревнощі, так само люблять своїх обраних, дітей, вболівають за їхні долі й 

намагаються змінити власні, хоч інколи переступаючи через закони, нехтуючи 

чужими інтересами, необачно приймають дари «данайців». Безсмертні миттєво 

стають близькими кожному читачеві, бо в їхніх життях можна знайти відповіді 

на багато питань і побачити. до чого можуть призвести необачливість та 

засліплення власними емоціями та бажаннями.  
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АФОРИЗАЦІЯ ШЕВЧЕНКОВОЇ МОВИ 

 

Поет і художник, Тарас Шевченко майстерно виписував картини життя 

українського народу пензлем і словом. Важко знайти такий вірш Кобзаря, у 

якому б не було вислову, що нині є крилатим. 

Існують різні визначення терміну «афоризм». Академічний тлумачний 

словник української мови подає таке трактування афоризму: «Яка-небудь 

узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі» [4]. 

Афоризми у творчості Шевченка почали приваблювати увагу науковців 

майже одразу. Ще у 1864 році М. Номис у збірку «Українські приказки, 

прислів’я і таке інше» включив кілька десятків образних висловів Тараса 

Шевченка. У 60-70 роках з’являються праці І. Білодіда «Крилате слово 

Шевченка» та Л. Дображанської «Словник крилатих виразів Шевченка». Серед 

сучасних наукових досліджень на тему афоризації Шевченкової мови найбільш 

ґрунтовною є робота В. Щербини «Євангеліє українців, або Крилаті вислови 

«Кобзаря». 

Основні лінгвоконцепти Шевченкової поезії – це «Україна», «народ», 

«людина», «воля», «мова», «освіта», «кохання» тощо. 

Як образне визначення бурхливих історичних подій вживається рядок з 

поеми «Гайдамаки»: «Гомоніла Україна, / Довго гомоніла» [5, с. 92]. Горе 

братовбивчої війни, що точиться роками, Шевченко висловив однією 

лаконічною фразою, яка звучить так, наче сказана сьогодні, а не майже два 

століття тому, бо в ній вбачаємо жахливі події на Сході України: «Минають 

дні, минає літо, А Україна, знай, горить» [5, с. 112]. 

Безмежна любов до України переповнює кожне Шевченкове слово. І 

разом з тим в поезії Кобзаря невимовна туга і скорбота від безталання рідної 

батьківщини, яка у поемі «Сон» («У всякого своя доля…») постає в образі 

вдови: «А ти, моя Україно, / Безталанна вдово» [5, с. 187]. 

Поняття «Україна» і «воля» є нерозривними у свідомості Шевченка, і це 

прочитуємо у поемі «Гамалія», де звучить прохання до Бога: «О милий боже з 

України! Не дай пропасти на чужині, В неволі вольним козакам!» [5, с. 162]. 

І. Дзюба звертає увагу на те, що «Шевченко вживає вираз «Боже України» – 

більше ніде, здається, ці слова в нього не зустрічаються...» [1]. 

Тема волі чи не найбільше піддалась афоризації у мові Шевченка: 

крилатим став рядок з поеми «Царі»: «Бо де нема святої волі, / Не буде там 

добра ніколи» [5, с. 359], а також слова вірша «Г.З.»: «Немає гірше, як в неволі / 

Про волю згадувать» [5, с. 370]. 

Чимало Шевченкових афоризмів присвячено силі слова, бо слово в поета 

святе, адже в ньому заключне все: розум, мудрість, воля, любов, кохання тощо. 

Широковживаним став вираз «Слово правди і любові» [5, с. 299], який бере свій 
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початок з циклу «В казематі», а саме з ХІІ віршу «Чи ми ще зійдемося 

знову…». «Пошли мені святеє слово, Святої правди голос новий! І слово 

розумом святим І оживи, і просвіти!» [5, с. 495] – звертається до Бога ліричний 

герой в поемі «Неофіти». Шевченко підкреслює святенність слова 

афористичним висловом: «Те слово, божеє кадило, Кадило істини» [5, с. 495]. 

Афоризмами повниться послання Шевченка «І мертвим, і живим, і 

ненарожденим…». Крилатою стала назва твору, до якої апелюють інші митці у 

своїй творчості. Наприклад, Ліна Костенко вживає цей афоризм у вірші, 

присвяченому Чорнобильській трагедії: «В яких лісах іще ви забарложені? / Що 

яничари ще занапастять? /  І мертві, і живі, і ненароджені / Нікого з вас 

довіку не простять!» [2]. Ліна Костенко вносить лише одну корективу до 

вислову: вживає нормативне нині для літературної мови «ненароджені» замість 

Шевченкового «ненарожденні». 

Гурт «Скай», виконуючи композицію Тараса Петриненка, дещо 

модернізували текст пісні, додавши рядки з послання: «Перед вашими очима,/ 

Щоб ви розпитали / Мучеників, кого, коли, / За що розпинали! / Обніміте ж, 

брати мої, / Найменшого брата – / Нехай мати усміхнеться, / Заплакана мати. 

/ Благословить дітей своїх / Твердими руками / І діточок поцілує / Вольними 

устами. / І забудеться самотня / Давняя година, / І оживе добра слава, / Слава 

України» [3]. Від такого «оновлення» пісня набула ще сильнішого 

патріотичного звучання, і стала справжнім гімном Революції Гідності, адже 

акцентуація тут відбувається на виразі «Слава України», який червоною 

ниткою пронизує всю Шевченкову творчість і неодноразово зустрічається в 

поезіях Кобзаря. І саме цей афоризм став девізом пробудження національного 

духу і в час Шевченка, і в наші дні. 

Отже, Шевченкова мова сповнена афоризмів про батьківщину, 

український народ, славетне історичне минуле, волю та гідність тощо. Всі 

вислови з його поезій стали крилатими завдяки глибині, мудрості та пророчості 

Кобзаревих дум. Сказані майже два століття тому, Шевченкові слова актуальні 

сьогодні настільки, наче поет писав про наш час. Тому афоризми Тараса 

Шевченка звучать у піснях і віршах митців та в житті простих людей з 

однаковою силою, підкреслюючи єдність і непоборність української нації. 
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РЕАЛЬНІ ТА ПРИГОДНИЦЬКІ ПОДІЇ 

В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ УПОВІСТІ Я. СТЕЛЬМАХА 

«МИТЬКОЗАВР З ЮРКІВКИ, АБО ХИМЕРА ЛІСОВОГО ОЗЕРА» 

 

Завданням сучасної школи є формування освітнього простору, де 

створюються сприятливі умови для розвитку здібностей і потенційних 

можливостей учнів, виховання в них любові до рідної мови та літератури, її 

історії, формування читацької культури школярів, розвиток їх естетичних 

смаків на матеріалі творів художньої літератури. Саме на вирішення таких 

завдань повинні бути спрямовані уроки української літератури. 

Відповідальною для вчителя-словесника є підготовка до уроків, які 

стосуються пригодницької літератури. Відповідно до календарно-тематичного 

планування на уроках української літератури учні 6класу знайомляться з 

творчістю Я. Стельмаха. Романтичний світ підлітків, їхня кмітливість і 

винахідливість, весела вдача та мрійливість надихнула письменника на 

створення захоплюючої пригодницької повісті «Митькозавр із Юрківки, або 

Химера лісового озера». 

Учитель розпочинає підготовку до уроку, заздалегідь запропонувавши 

учням прочитати повістьЯ. Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера 

лісового озера». Доречними на занятті будуть портрет Я. Стельмаха; 

бібліотечка його творів; ілюстраціїдинозаврів, словничок на дошці. 

Урок розпочинаємо зі вступної бесіди, яка актуалізує знання учнів і 

дозволить налаштувати на вивчення нової теми: що вам відомо про динозаврів, 

іхтіозаврів, птеродактилів та інших величезних і дивних тварин давнього-

прадавнього світу; чому діти так захопилися пошуками дивних створінь та жагою 

відкритів (свої міркування обґрунтуйте). 

Розповідь учителя про Я. Стельмаха дозволить учням підготуватися до 

сприйняття та аналізу тексту художнього твору.Ярослав Стельмах народився 30 

листопада 1949 року в Києві в родині відомого українського письменника 

Михайла Стельмаха.Був обдарованою дитиною, з різнобічними інтересами: 

захоплювався спортом, музикою, іноземними мовами. Після закінчення середньої 

школи вчився в Київському інституті іноземних мов, працював викладачем, 

займався перекладацькою діяльністю. Незважаючи на відчутні успіхи в галузі 

художнього перекладу, Я. Стельмах почав писати твори для дітей: книжка-збірка 

оповідань «Манок», «Химера лісового озера», «Якось у чужому лісі» та інші. Щоб 

хоч частково ліквідувати дефіцит п’єс для наймолодшого читача, Я. Стельмах 

створює «Митькозавр з Юрківки», яка свідчить про знання автором дитячої 

психології, його вміння розкрити внутрішній світ дитини. Твори Я. Стельмаха 

відзначаються захоплюючим сюжетом, тонким гумором, яскраво змальованими 

постатями маленьких героїв. 
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Наступним етапом уроку є завдання пошуково-творчого характеру та 

словникова робота: з’ясуйте, що таке химера, химерний; запишіть асоціативний 

ряд до слова химерний (дивний, чудний, незвичний, страшний, таємничий); 

розгляньте ілюстрації динозаврів та інших древніх тварин, розкажіть, що ви про 

них знаєте; прочитайте заголовок повісті і скажіть, чи зацікавив він вас, чим 

саме. 

Опрацювання твору Я. Стельмаха«Митькозавр із Юрківки, або Химера 

лісового озера» починаємо з визначення, що таке пригодницько-романтична 

повість, ідеї (уславлення щирої любові, поваги онуків до бабусі і засудження 

зневажливого ставлення до старих людей) та основної думки повісті («а хіба 

існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці 

та успішного закінчення п’ятого класу?»).У творі письменник розповідає про 

отримання літнього завдання хлопцями від учительки Ірини Семенівни – зібрати 

колекцію комах, і пригоди Сергія І Митька у бабусі в селі. 

Учні отримують завдання пошуково-дослідницького характеру: назвати 

героїв повісті, розділити їх на головних та другорядних і дати їм 

характеристику. Літературна гра «Ланцюжок» допоможе, на нашу думку, 

організувати швидкий та ефективний переказ твору, при цьому один учень 

говорить тільки одне речення, а переможцями стають ті, хто зміг переказати 

текст глибоко й повно до кінця. Бесіду за змістом прочитаного можна провести 

за і за допомогою методу «Незакінчене речення…»: 1. Хлопці думали,що в 

озері живе… 2. Сергій кричав,бо йому… 3. Хлопці сумували, бо Митькозавр… 

4. Бабуся характеризувала друзів як дітей… тощо. 

З метою з’ясування особливостей композиційної структури повісті 

пропонуємо учням заповнити таблицю, визначивши композиційну будову 

повісті.Як підсумок аналізу повістіпроведемо гру «Так чи ні»1. Митько здав 

колись чужий гербарій. (Так) 2. Хлопці поїхали до бабусіМитька. (Так) 

3. Юрківкою називалося село, у якому народилися й жили друзі. (Ні) та 

ін.Інтерактивна вправа «Мікрофон» «Якби я потрапив(ла) у подібну до Митька 

та Сергія ситуацію із завданням на літо, я б…»дозволить закріпити 

опрацьований матеріал. У якості домашньої роботи учні отримують завдання – 

скласти план-характеристику улюбленого героя та намалювати чудовисько, яке 

мешкало в озері. 

Отже, можна стверджувати, що уроки української літератури є тим 

дієвим засобом, який стимулює учнів до пошуку знань, сприяє повнішому 

задоволенню їхніх інтересів, гарантує успіх й озброює елементами 

самопізнання. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОЙ И 

НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ (на материале спортивной прессы)  

 

Понятие модальности существует со времен Аристотеля, который 

трактовал ее как «способ существования какого-либо объекта или реализации 

какого-либо явления» [цит. по: 4, с. 1]. Однако объектом исследования 

модальность стала лишь в XIX-XX веках. В традиционном языкознании 

данным вопросом занимались такие ученые, как А.Х. Востоков, А.А. Потебня, 

А.А. Шахматов,                    В.В. Виноградов [3, 552-553] и др. Наиболее 

весомый вклад в данной области принадлежит В.В. Виноградову. В своей 

работе он первым выделил модальные слова в самостоятельную часть речи, 

отметил значимость интонационного оформления текста [2, 55]. Специфику 

модальности и средств ее выражения в немецком языке отмечали М.В. 

Андреевская, Е.И. Шендельс, Г.Н. Эйхбаум и др. [6, 35-36].  

На современном этапе изучения данной категории мы обращаемся к 

определению «Лингвистического энциклопедического словаря», который 

трактует модальность как «функционально-семантическую категорию, 

выражающую разные виды отношения высказывания к действительности, а 

также разные виды субъективной квалификации сообщаемого» [5, 303]. 

Проанализировав категорию модальности в русском и в немецком языке, 

мы пришли к выводу, что она выражается на одних и тех же языковых уровнях: 

лексическом (модальные глаголы и слова), синтаксическом (вставные слова, 

интонация) и морфологическом (наклонения), однако разными способами [6, 

123-128].  

Цель работы – исследовать и сопоставить средства передачи модальных 

значений в русской и немецкой публицистике. 

Публицистика интерпретируется как «род произведений, посвященных 

актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества. Играет важную 

политическую и идеологическую роль как средство выражения плюрализма, 

общественного мнения…» [1]. Изучением публицистических текстов 

занималась Е.С. Щелкунова, которая отмечала, что «публицистический текст – 

это знаковый комплекс, сориентированный на взаимодействие автора и 

массовой аудитории…» [7, 118]. Следовательно, в тексте прослеживается 

авторское начало, что существенно отличает публицистический стиль от 

других в плане средств выражения модальности [7, 79]. 

http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=...&start=10&category%5b256%5d=256
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=...&start=10&category%5b256%5d=256
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Таким образом, актуальность исследования связана с необходимостью 

сопоставительного изучения категории модальности и средств ее выражения в 

публицистическом (отчасти авторском) тексте.  

Сопоставив русские и немецкие публицистические тексты, было 

выявлено, что наиболее частотными в русской и немецкой публицистике 

являются модальные слова, вводные слова, частицы, определенно-личные 

местоимения первого лица и наклонения.   

На лексическом уровне и в русском и немецком языках модальность 

выражается при помощи модальных слов, модальных глаголов и личных 

местоимений. Так, в немецкой публицистике чаще всего используется 

модальный глагол sollen (должен): «Bereits 2014 sollen die Cavs versucht haben, 

den 3. Pick aus dem Draft von 2005 zu bekommen, damals entschied er sich 

allerdings für den Weg nach Dallas» [Basket // Cavs rüsten sich für die Playoffs. 

Febr. 27, 2017]. Для русской публицистики характерно употребление 

определенно-личного местоимения 1 лица множественного числа мы: 

«Напомним, “Олимпик” принимал матчи на столичном стадионе им. 

Банникова, однако вынужден был переехать на “Арену Львов”» [sport.ua // 

Олимпик может переехать в Черкассы. Март 1, 2017]. В немецкой 

публицистики данная черта отсутствует.  

На синтаксическом уровне модальность выражается при помощи частиц, 

которые активно используются и в русской и в немецкой публицистике. 

Например: «Dass Deron Williams und Andrew Bogut in dieser Saison NBA-

Champion werden, haben die beiden nach dem Saisonstart mit den Dallas Mavericks 

wohl selbst nicht für möglich gehalten» [Basket // Cavs rüsten sich für die Playoffs. 

Febr. 27, 2017]. В данном предложении wohl (вероятно), выражает 

предположение. В русской публицистике: «Да и в целом команды 

продемонстрировали не очень-то и зрелищный баскетбол с низкой 

результативность» [sport.ua // Кубок Украины. Будивельник и Днепр в битве 

за золото. Февр. 25, 2017] частица то обозначает сомнение.  

На морфологическом уровне модальность выражается при помощи 

наклонения (изъявительного, сослагательного, повелительного). Тем не менее, 

для публицистического стиля русского и немецкого языков характерно 

употребление лишь изъявительного наклонения, поскольку данный стиль 

направлен на констатацию фактов, а не на предположение или побуждение к 

действию. Например: «Seit der letztjährigen Playoff-Serie ist Isaiah Thomas 

bekanntlich der Intimfeind von Dennis Schröder, der die letzte Partie gegen die 

Orlando Magics wegen einer Suspendierung aussetzen musste» [Basket // Topscorer 

Schröder kehrt mit Sieg zurück. Febr. 28, 2017]. «Фофана покинул поле на 39-й 

минуте сегодняшнего матча против Ювентуса (1:1) после столкновения с 

Алексом Сандро. Медицинское обследование выявило у 21-летнего француза 

перелом малоберцовой кости» [Football.ua // Фофана сломал ногу. Март 5, 

2017].  

Проанализировав публицистические тексты русского и немецкого языка, 

мы пришли к выводу, что средства выражения модальности в русском и 
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немецком языках схожи. На синтаксическом уровне модальность выражается 

при помощи интонации и частиц (wohl, то), а на морфологическом уровне при 

помощи изъявительного наклонения. Однако имеются некоторые отличия на 

лексическом уровне: в русских публицистических текстах часто употребляется 

определенно-личное местоимение первого лица множественного числа мы, 

чего не наблюдается в немецкой публицистике. А в немецкой публицистике 

чаще употребляются модальные глаголы (sollen). 

Поскольку данное исследование охватывает лишь одну из отраслей 

публицистического стиля (спортивную прессу), оно нуждается в более 

подробном рассмотрении. 
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АТРАКЦІЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ ОСОБИСТОСТІ Й КОЛЕКТИВУ 

ВРОМАНІ П. ВОЛЬВАЧА «ХРЕЩАТИК-ПЛАЗА» 

 

Справедливим є твердження Н. Тубальцевої: «Текст – це завжди міф. 

Враження від твору – міф про міф. Прочитати текст так само важко, як і 

написати його» [4, с. 101]. Наша увага зосереджується навколо й на романі 

П. Вольвача «Хрещатик-плаза», який не отримав однозначної оцінки у 

літературознавців і читачів. Для одних – це калька першого роману «Кляса», 

для інших – певний поступ письменника на шляху до прозового Олімпу. 

У романі П. Вольвач орієнтує реципієнтів на розповіді «про Київ і Прагу, 

про журналістів і кагебістів, «колумністів» і «комуністів», про відрізок 

http://slovari.299.ru/enc.php
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чийогось життя на Радіо Свобода й Помаранчеву революцію, про знаменитих 

діячів і безвісних заробітчан, про час і добу» [3]. Вінпредставляє корелятивні 

пари у міжособистісних групах.За професією головний герой – журналіст. 

Безумовно, професія журналіста диктує використаннязасобу комунікації, який 

забезпечує взаєморозуміння та потребу в соціалізації. Однак,кожна професія 

має витримати перевірку на атракцію.Термін «атракція» – «калька від 

англійської лексеми attraction, у словнику Вебстера визначається як тяжіння, з 

погляду фізики, одночасно це тенденція до об’єднання» [2, с. 6]. Атракція – це 

одне з понять психології, яке тримається на емоціях. Це поняття 

багатоаспектне, проте для нас важливиййого розгляд як процес взаємодії з 

іншими людьмита як стійка приємна/неприємнареакція на іншу людину, 

зокрема в художньому творі.Вагомою й до сьогодні залишається праця 

Л. Гозмана щодо цього поняття. Серед українських дослідників, які розглядали 

атракцію, виділяємоЄ. Клименко, А. Коваленко, С. Максименко, Н. Сердюк. 

Кожен дослідник по-своєму тлумачив поняття атракції. 

Мета нашого дослідження полягає у виявленні специфіки атракції як 

взаємодії головного героя та колективу,у якому він перебуває. 

«Я», головний герой роману, керуючись правилами здорового глузду, 

власною свідомістю та життєвим досвідом, вибудовує лінію поведінки зі своїми 

колегами в київському бюро Української редакції Радіо Ліберті. Він – колишній 

запорізький стрінґер, намагається зайняти власну нішу в Києві. З симпатією 

описано колегу Артема Трохимовича: «… круглоголовий, круглоскельцевий і 

неголений» [1, с. 13]. З ним він підтримує приятельські стосунки настільки, 

наскільки вони можуть бутитакими в час конкурентної боротьби: «Фахова 

конкуренція – головний принцип західного світу … Доведеться конкурувати з 

цими зосередженими, заклопотаними хлопцями й дівчатами, що навіть 

вітаються похапцем, кривлять губи награною ввічливістю» [1, с. 29]. 

Ставлення «Я» до бухгалтера Ірини забарвлене іронією: «Екс-

мурманчанкаІрка надходження гонорарів обіцяє завжди на понеділок, і, хоч 

гроші з’являються в різні дні, прізвисько мого авторства прижилося» [1, с. 14]. 

Симпатизує він і Полковнику, адже той «…часто поспішає, як ось зараз, 

посміхаючись в акуратні вуса. Полковник – незлий чоловік» [1, с. 14].Спільні 

інтереси виникають у «Я» з Софією Стокарик (вона теж писала вірші, 

щоправда, їх «Він» не читав). «Він» «її зустрічав мигцем і запам’ятав 

усміхненість – від посмішки віяло теплом, а не фальшем гримаси – чі-і-ізз, як у 

декого – золоте волосся теж світилось те
´
пло» [1, с. 29]. Загальновідомо, що 

зовнішня привабливість жінки доповнюється внутрішнім світлом. 

Емоційний компонент переважає в атракції. Через кілька місяців після 

переїзду бюро на Хрещатик, «Я» продовжує встановлювати й розглядати 

власну поведінку: «Там я поволі продовжив втискатися у щільні ряди радійного 

товариства» [1, с. 32]. Нейтрально ставиться «Я» доБогдана, на квартирі якого 

мешкає: «Із лідером можна було миритися й організовувати співжиття» 

[1, с. 24], проте були такі моменти, коли між ними «виникали емоційні 

суперечки. Вони викочувались клубками розмов, з яких обов’язково 



304 

 

висмикувалися нитки протиріч…» [1, с. 35-36]. Наслідком цього став переїзд 

«Я» до іншого помешкання. 

П. Вольвач не створює емоційних бар’єрів між головним героєм і його 

оточенням. Навпаки, він намагається показати життя журналіста-одноосібника, 

який все ж намагається підтримувати дружні стосунки зі співробітниками. Зі 

слів «Я» дізнаємось про різних журналістів, зокрема, й тих, хто має вади. 

Одним ізтаких є Юрко Соменко. Він картавить і це викликає лише посмішку: 

«− Гламугна буржуазна загаза!» [1, с. 66]. Переміщуючи персонажа в Прагу, у 

відрядження, П. Вольвачрозкриває природу симпатії, яку неможливо виявити 

навіть через незнання мови: «Стів із NewsWaers, звичайно, нормальний 

хлопець, я покелішкувався з ним, але, крім англійської, американець не знав 

іншою мовою двох слів» [1, с. 153]. Але інколи зовнішність буває оманливою. 

Отже, атракція, як різновид соціальної й міжособистісної взаємодії, є 

вагомим проявом різних емоцій з боку «Я». Вона виявляється лише на основі 

сприйняття мовцем один одного артикуляційно й зорово. 
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КОНЦЕПЦІЯ ВІЙНИ В РОМАНІ Г. ВДОВИЧЕНКО  

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПРОЦЕС» 

 

Як соціальне явище війна здавна хвилювала мислителів різних держав і в 

їх оцінках часто набувала діаметрально протилежного звучання: її сприймали 

як лихо і як благо, як джерело смерті й як рушійну силу життя, як мистецтво чи 

гру. За підрахунками вчених, упродовж останніх 6 тисяч років людство 

пережило близько 14,5 тисяч воєн і втратило в їх горнилі 3 мільярди 640 
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мільйонів жертв. На жаль, і сьогодні проблема запобігання війні залишається 

однією з найважливіших глобальних проблем. 

За осмислення війни бралася й література. Воєнна тематика  розроблялася 

письменством упродовж усієї історії його розвитку, але лише в ХХ ст., яке 

породило світові війни, вона набула надзвичайної актуальності. Небаченої сили 

набув у цей час і антивоєнний пафос – з'являються не тільки твори, в яких 

оспівується героїзм переможців і перемога над конкретним ворогом, який 

сприймається як втілення світового зла, але й твори, де війна зображується як 

трагедія, де жорстокості війни протиставляються інші цінності: гуманізм, 

справедливість, милосердя.     

Роман антивоєнного спрямування склався на початку 20-х рр. ХХ ст. і 

виробив власну стильову манеру, засоби і способи художньої виразності, 

принципи аналізу явищ життя і певний тип героя.  Але з огляду на воєнні події 

на сході України упродовж трьох останніх років український романний дискурс 

все частіше збагачується творами, присвяченими осмисленню феномену війни 

та її впливу на людину. За словами К. Гурдуз, «художнім осердям антивоєнного 

роману є концепт війни, що структурує твір залежно від його проблемно-

тематичних векторів і зумовлює розгортання сюжету в тій чи іншій змістовій 

площині. Основним покликанням текстів антивоєнного жанру, за свідченнями 

самих авторів, стало правдиве зображення війни й розвінчання пов’язаних із 

нею міфів» [2, с. 132]. 

Найпомітнішими стали антивоєнні романи «Війна і ми» С. Пантюка, 

«Книга забуття» В. Слапчука, «Вільний світ» Т. Белимової. Проблеми війни і 

миру, а також інші, пов'язані з ними, порушуються у багатьох сучасних 

українських романах, зокрема «ОЅТ» С. Батурина, «Остарбайтерский вир»  

М. Іванченка, «Століття Якова» В. Лиса, «Торговиця» Р. Іваничука, «Війна 

очима солдата» В. Пеунова, «Вакації у Танґермюнде» Р. Сьомої, «Відлуння: від 

загиблого діда до померлого» Л. Денисенко, «Танго смерті»  

Ю. Винничука, «Не вовкулаки» С. Талан.  

Долучається до творів цього кола і роман Г. Вдовиченко 

«Маріупольський процес». Про нього  В. Лис писав: «Твір вразив якоюсь, я б 

сказав, зворушливою людяністю в зображенні подій, нібито добре відомих із 

ЗМІ й розповідей очевидців. … це насамперед роман про історію пізнання 

людини людиною про ламання стереотипів щодо «західняків» і «східняків» 

крізь звичайні людські почуття, про відкриття через це пізнання самого себе, 

світу та перемогу цих почуттів над жорстокістю й абсурдом цієї, як, зрештою, і 

всілякої війни. … роман цей саме про людину, про її метання й пошуки, про 

Схід і Захід України на рівні «східняцьких» і  «західняцьких» душ і болю. Він 

таки і про любов, яка одвіку проростала всупереч усім війнам і терористам» [3, 

с. 5].  

В основі роману «Маріупольський процес» – модифікація одного з 

класичних воєнних сюжетів, коли воїн потрапляє в полон до ворожої родини, а 

звільняється звідти завдяки романтичним стосункам із жінкою з цієї родини.  
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Через складний калейдоскоп переживань головних героїв твору Романа й 

Ольги на тлі мирного й воєнного часу авторка доводить, що взаєморозуміння 

між людьми з різними світоглядними позиціями можливе, як і між сходом та 

заходом України взагалі: «…і хто вас кликав, – вона править своє, уже з кухні, 

наче не чує його. – Мене не треба кликати захищати свою землю, – говорить 

він, обертаючись у її бік. – Я у себе вдома. – І я у себе вдома, – вона знову 

стоїть в одвірку. – Ми, – він робить акцент на цьому слові, – ми у себе вдома. І 

ти, і я» [2, с. 38]. Історія взаємин молодих людей розкриває згубний вплив 

стереотипів, антиукраїнських настроїв, продукованих окремими публічними 

особами та засобами масової інформації.  

Завдяки посиленню уваги до психологічних акцентів, Л. Вдовиченко 

вдалося правдиво зобразити людину на війні в усій складній гамі її почуттів, 

внутрішніх борінь. Письменниця доводить, що війна пролягає не тільки через 

географічні кордони, але й через людські душі. Вона забирає життя, руйнує 

моральні принципи, завдає значних матеріальних збитків.  

 Воєнні події становлять незначну частину художнього простору роману, 

хоча в ньому детально й опрацьований «предметний світ» війни – паракорд, 

термобілизна, «кікімори», балістичні окуляри, тепловізори, розгрузки. 

Натомість увага читачів спрямовується в русло роздумів над наслідками війни, 

її значенням у житті окремої особистості й людства загалом. У цих фрагментах 

змінюється мова оповіді – від епічно піднесеної до мінімалістично репортажної. 

Потужний ідейний струмінь засудження війни дає достатньо підстав для 

віднесення роману Г. Вдовиченко «Маріупольський процес» до творів 

антивоєнного звучання.  
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КУЛЬТУРНИЙ КОД В УКРАЇНСЬКІЙ  

МІНІМАЛЬНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ  

 

Мова – це дзеркало культури, в якому відображається не лише 

навколишній світ людини, але й суцільна свідомість народу, національний 
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характер, його менталітет.Українські вчені минулого П. Житецький, І. Франко, 

В. Чапленко,І. Огієнко, Ю. Шевельов, В. Сімович, досліджуючивзаємозв’язки 

мови, літератури й національної культури,стверджували перспективність їх 

вивчення у єдності духовногопоступу як вираження ментального світу 

українців. Пізніше у працяхВ. Ващенка, І. Чередниченка, Ф. Медведєва, С. 

Єрмоленко,В. Скляренка, Н. Сологуб, В. Жайворонка, М. Кочергана,П. 

Гриценка, В. Кононенка та інших українська моварозглядається як скарбниця 

національної культури, а культура– як чинник формування нових явищ і 

процесів. Спираючись на ці надбання на сучасному етапі активно розвивається 

наукалінгвокультурологія. В її науковій парадигмі на передній план  виступає 

код культури, під яким слідом за Л. Щербачук вважаємо сукупність номінацій, 

пов’язаних із реаліями життя, побуту, віруваннями, сюжетами певного народу, 

що мають функціонально значимі смисли для його культури [3, с. 497]. 

В. Красних, розмірковуючи над поняттям «код культури», порівнювала 

його з «сіткою, що культура накинула на навколишній світ, яка членує, 

категоризує, структурує й оцінює його» [2, с. 232]. 

Вдячним матеріалом для дослідженняє мінімальні ідіоми – стійкі 

сполучення слів, структуру яких становлять генетично повнозначне слово й 

одне – дваслужбові, що мають специфічне нерозкладне значення, частиномовну 

віднесеність, відтворюваність. Головна роль мінімальних ідіом у культурному 

коді – це передати інформацію в комунікації. Вони активно вивчаються, бо 

передають цінну інформацію, виражають ментальність народу, традиції, звичаї. 

Фактичний матеріал дібрано з академічного Фразеологічного словника 

української мови [1]. 

Ідучи за сучасними дослідженнями [2], розглянемо основні складники 

культурного коду, які експлікують фразеологічні одиниці мінімальної 

структури.  

Соматичний код вважається найдавнішим та найчисельнішим, оскільки 

людина почала осягати навколишній світ із пізнання самої себе. Компонентами 

мініідіом виступають такі соматизми, як голова, лице, губи, лоб, язик, зуби, око, 

горло,рука, нога, які вміщують інформацію про розумові здібності, 

комунікативну активність, готовність до співпраці, вправність українців тощо: 

на голову, через голову,  у головах , у голови (у голову), в лице (в обличчя), на 

лице, з лиця, під лице, до лиця, перед лицем, на губу, в лоб, з-під лоба, по [саме] 

горло,на язик, на язиці, на зуба, не по зубах, по зубах, на зуби (на зуба), до зубів, 

на зубок, на око, під ніс (під носа), під [самий]ніс, від руки, до руки, з-під руки, 

не з руки, на руку (руч), під рук, у руку [йдеться], на ногах, до ноги. 

Мовний вимір простору представлено просторовим кодом культури, 

яким номінують світоглядні уявлення людини через антропоморфні метафори: 

на вітер, з [усього] маху, на видноті, за [синім] морем.  

Під предметнимкодом культури розуміють уявлення людини про 

дійсність через відношення до предметів, які оточують українців у побуті, у 

професійній діяльності, святкових ситуаціях: до хати, на пні, під мітлу, за 

ґрати, з гаком, до кола, на колесах, до копієчки, без копійки. 
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Часовий кодкультури – це уявлення людини про матеріальні й 

нематеріальні світи через часову вісь. Ключовими компонентами виступають 

не лише секунди хвилини та години, а й дні, роки (літа): в [одну] секунду,  по 

хвилині (по хвилі), за хвильку, за [один] день, з роками, не по роках, у роках, у 

літах. Є також метонімічні перенесення на носі, без пори, до пори, за [якусь 

(одну і т.ін)] мить, на [якусь (одну і т.ін)] мить, ні на мить, на часі, з часом. 

Біоморфним кодомкультури позначають уявлення людини про світ у 

зв’язку з істотами, усім живим. У людини від давно був найтісніший зв'язок з 

тваринами, бо вони супроводжували її протягом усього життя:ні за собаку, на 

коня, на коні. Крім тварин, людина мала тісний зв'язок з рослинним світом:  ні 

билини, в кущі, по кущах. 

Біоморфний код культури відтворює уявлення людини про світ бестії, 

який знаходиться в прикордонній ментальній зоні, найчастіше 

використовується лексема біс: в біса, до біса, з біса, на [якого] біса, ні біса. 

Також є варіанти, як-от: к дияволу (до диявола), ні чорта, до [зелених] чортиків, 

к чорту (к нечистому). 

Духовний код культури відображає культурні універсалії, хоч і має 

виразне етнічне маркування, схильність до вияву таких рис, як добро, чуйність, 

толерантність: на добро, на добре, у добрі, до лиха, на лихо, з лихом, не біда, на 

щастя, при надії. 

Отже, коди культури становлять систему координат, яка містить у собі 

еталони етнічної культури. У мінімальній фразеології відбивається весь спектр 

лінгвокультурних кодів.  
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БІОГРАФІЗМ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА    

ЧИТАЧА В ЩОДЕННИКУ Т. ПРОХАСЬКА «FM „ГАЛИЧИНА”» 

 

Біографізм (від грец. bios – життя і graphō – пишу) – комплекс 

літературознавчих понять, які мають стосунок до життєвого шляху видатної 

особистості (письменника, митця, науковця) та його творчості [1]. 

У доробку Т. Прохаська є два твори у жанрі щоденника – «FM 

„Галичина“» та «Порт Франківськ». Предметом нашого дослідження буде 

перший з них.  

Мета статті – з’ясування специфіки біографізму як засобу психологічного 

впливу на реципієнтав щоденнику Т. Прохаська «FM „Галичина”». 

Щоденник – жанровий різновид документальної прози; форма оповіді, що 

ведеться від першої особи у вигляді щоденних записів, від вузько 

документальних, завдання яких – фіксація поточних справ, до таких, які 

наближаються до змалювання літературного. Жанр щоденника найбільш 

споріднений з такими жанрами як листи, мемуари, нотатки, записні книги [див.: 

2, с. 15–16]. 

За словами Ю. Іздрика,«Щоденник» Т. Прохаська – вдумливі й по-

дослідницьки скурпульозні рефлексії з приводу найнепомітніших, прихованих 

для непосвяченого погляду проявів буття» [3, с. 2]. 

Щоденник «FM „Галичина”»опубліковано в тижневику «Галицький 

кореспондент», але основне його призначення – озвучення письменником цих 

записів в ефірі радіо FM «Вежа». 

Складається твір із окремих, у більшості своїй не пов’язаних між собою, 

розповідей. 

Перший із засобів психологічного впливу на читача якраз і полягає жанрі 

твору та його головному призначенні. Авторобрав жанр щоденника з тим, що 

він є найбільш придатним для виголошення на радіо. Читаючи щодня протягом 

трьох місяців власні історії – роздуми на різноманітні теми – він досягає своєї 

мети – встановлення зв’язку зі слухачами, привертання їхньої уваги. Це 

досягається не лише специфікою жанру, а й умінням письменника володіти 

власним голосом – правильно підібрані інтонація і тембру поєднанні з описом 

особисто пережитих ситуацій, дає в результаті зацікавленість читача, його 

заглиблення разом із автором у порушені проблеми. 

В одномуіз записів щоденника від 24.12 Т. Прохасько наводить власну 

ідею лікування людей, які страждають від депресії. Ця ідеяпропонується 

читачам як можливий у майбутньому практичний метод допомоги при 

психічних розладах. 

Перше речення твору («У мене давно була мрія, про яку явперше 

наважуся говорити сьогодні»[3, с. 30]) викликаєприхильність до письменника. 
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Адже звертається увага на те, що ідея висловлена впершесаме зараз, перед 

читачем. Складається враження, ніби письменник веде уявний діалог з 

людиною, що читає його слова, довіряє їй власні думки. Це другийзасіб 

психологічного впливу на читача. 

Описуючи власний метод позбавлення людей від депресії, автор показує, 

що процес лікування не просто вигаданий ним. Він точно знає, як вони 

впливатимуть на фізичне здоров’я, психічний стан пацієнта («Я прошу хворих 

побути, просто побути зі мною ще. І їхня хвороба з часом пройде» [3, с. 30]), 

що доводить обізнаність письменника з психологією, досвід роботи з людьми. 

Це третій засібупливу. 

Біографізм як засіб психологічного впливу на читача простежується і в 

записі від 21.12. Цей твір пов’язаний із наступним від 22.12. У записах автор 

подаєспогади про вплив морозу на людину, який, виснажуючи фізично, 

залишає незгладимий слід і на психічному здоров’ї («Холод був значно 

глибиннішим і першопричинним. Найсуттєвіше він випорожнював тебе – щоб 

самому стати вмістом твоєї форми...»[3, с.27]). Письменник ділиться спогадами 

з читачами щодо пережитих ним ситуацій, коли його самого мучив нестерпний 

холод («В армії я щиро був переконаний, що пекло зовсім не гаряче, а навпаки 

– страшенно студене ... Назвати це холодом я не наважуся. Це було межею, 

болем, чистотою, висвяченням, новонародженням...» [3, с.27]), як негативно 

впливають на психікулюдинисильні морози(«Отже – сьогодні продовження 

історії про мороз. Про те, як він робить з людини безумця ... У нього замерзли і 

згасли очі. Він перестав бути мудрим, добрим і активним. У нього замерзли 

мозок і всі відчуття...»[3, с.28]). 

Отже, через біографізм, який простежується взаписах щоденника «FM 

„Галичина”», автор застосовує три основні елементи психологічного впливу на 

читача. Перший – досягнення зв’язку з читачами через особисту взаємодію з 

ними за допомогою інтонації, тембру голосу (озвучення в ефірі радіо FM 

«Вежа»). Другий елемент – це створення автором уявного діалогу з людиною, 

яка читає твір, що полягає в посвяченні її у роздуми письменника, і, як 

результат, поява у читача почуття винятковості, власної значущості в розвитку 

думки автора. Третій елемент– переконання читачів у досвіді письменника, 

наведення прикладів від імені учасника подій, а не спостерігача. 

Т. Прохасько в щоденнику «FM „Галичина”» використовує прийом 

біографізму як засіб передачі власних роздумів,впливу на свідомість читача за 

допомогою розповідей, заснованих на реальних подіях, які мали місце в житті 

письменника. 
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ЗВ’ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ ОБРЯДОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ З 

ЕТНІЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

 

Сьогодні ми повертаємося до забутого, відроджуючи, пробуджуючи до 

життя національні традиції, національний дух нашого народу. 

Одним із надійніших способів вивчення спадщини народної педагогіки є 

аналіз сутності традиції, які збереглися і передавалися із покоління в покоління 

через живий досвід, усне спілкування. 

Рідна мова та національна культура взаємопов’язані. «Мова для культури 

– те саме, що центральна нервова система для людини». Мова є «акумулятором 

, інтегратором культури» (О.О. Потебня). Основоположник вітчизняної 

народної педагогіки К.Д.Ушинський відстоював думку про те, що мова й 

духовне життя народу нерозривні. 

Він говорив, що покоління народу проходять одне за одним, але 

результати життя кожного покоління залишаються в мові в спадщину 

потомкам. 

Любов до рідного слова пронизує праці В. Сухомлинського. Рідна мова, з 

його погляду, це безцінне духовне багатство, в якому народ живе, передає з 

покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Він образно 

називає рідну мову «невмирущим джерелом», з якого дитина черпає перші 

уявлення про світ, про весь край, а слово рідної мови поєднує з неповторним 

ароматом квітів. 

Мова – це душа народу, а цією душею є фразеологічний склад мови – 

яскравий і своєрідний носій національно-культурних особливостей мовної 

системи. Сучасні дошкільники зовсім не вживають стійкі словосполучення – 

фразеологізми, аби виразити свою думку або емоційніше подати матеріал. Діти 

не знають значення фразеологізмів та навіть не знають що це. І це дуже сумно, 

бо фразеологізми – це частина нашої мови, яку кожен громадянин має знати та 

вживати в своїй мові. 

Об’єкт дослідження – фразеологічний склад мови, який мають знати діти 

дошкільного віку. Предметом дослідження є форми, методи і прийоми 

формування в дитини необхідності знати і досконало володіти рідною 

українською мовою за допомогою занять, бесід, ігор. 

Усна народна творчість узагальнює багатовіковий людський досвід, вона 

є носієм, втіленням народної мудрості . 
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До поетичної народної творчості належать короткі влучні вислови – 

приказки, примовки, прислів’я, афоризми, каламбури, фразеологізми тощо. 

Одним із найдавніших способів вивчення спадщини народної педагогіки 

є аналіз сутності традицій, які зберігалися і передавалися з покоління в 

покоління через життєвий досвід, усне спілкування.  

Однією з першооснов усної народної творчості є обряд. Обряди 

нерозривно пов’язувалися з діями. Такі дії називають звичаями.  Звичаї 

невіддільні від обрядів. 

Залучення дітей до дійової участі у традиціях і звичаях рідного народу 

дає їм змогу практично пізнавати його культурно-історичний досвід, бути 

продовжувачем справи батьків і дідів.  

Актуальність роботи пов’язана з патріотичним вихованням дошкільників, 

адже в наш час роль патріотичного виховання є величезною. Як нам відомо, 

патріотичне виховання – це діяльність, що спрямована на формування у дітей 

почуття патріотизму, любові та доброго відношення до Батьківщини та людей, 

які тут живуть. Зараз необхідно донести до дітей, що любов і патріотизм не 

виражаються лише в словах « я люблю свою країну». Вони виражаються в 

знанні та додержанні традицій, звичаїв, обрядів, знанні української символіки.  

Таким чином обрядова фразеологія поєднана з патріотичним вихованням. 

Завданням роботи є: 

- Розкрити питання про роль мови як складової частини культури 

людини. 

Простежуючи зв’язок мови і культури, робимо висновок, що культура - 

це те, що думає суспільство, а мова – це як воно думає. 

- Поєднати пошукову роботу з практикою. 

- Дослідити обрядову фразеологію. 

- Створити фразеологічний посібник для дошкільнят.  

Фразеологізми є одним з невичерпних джерел багатства і виразності 

мовлення, але вимагають доречного вживання. Запас фразеологізмів й уміле їх 

використання робить наше мовлення багатим, виразним й оригінальним. 
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ДИСКУСІЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій впливає на функціонування 

сучасної школи і вимагає від організаторів та учасників навчального процесу 

швидко змінювати звичні методи та прийоми. У зв’язку з цим особливого 

значення набуває проблема застосування дискусій на уроках української мови. 

Проблема впровадження інноваційних технологій, зокрема дискусій, в 

сучасну систему освіти висвітлена у працях багатьох науковців та вчителів-

словесників: З. Абасова, І. Бабина, О. Біляєва, Л. Введенської, М. Волоса, 

І. Данилюка, Н. Дикої, І. Дичківської, О. Заболотного, А. Загнітко, А. Коваль, 

В. Кондратюка, С. Крамаренка, Л. Мацько, М. Пентилюк, А. Пироженко, 

О. Пометун, О. Придатко, Л. Скуратівського, Г. Шелехової та інші. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей дискусії як 

інтерактивного методу навчання та шляхів використання даної технології на 

уроках української мови. 

За визначенням О. Пометун, дискусія – це публічне обговорення спірного 

питання, важливий засіб пізнавальної діяльності, який сприяє розвитку 

критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує 

навички аргументації та відстоювання своєї думки [2]. Дискусія тлумачиться як 

форма навчальної діяльності учнів і як метод навчання, який передбачає 

організацію спільної мовної діяльності з метою пошуку ефективного розв’язання 

певної проблеми. У науково-методичній літературі знаходимо такі види дискусії 

за дидактичною метою уроку: дискусія-роздум; дискусія-доведення; дискусія-

узагальнення. Активне впровадження інтерактивних технологій призвело до 

виникнення різноманітних сучасних форм дискусій: «круглий стіл», «Що? Де? 

Коли?», «засідання експертної групи» «форум», «судове засідання», «дебати» [2]. 

Правильно організовані дискусії допомагають учням проявити себе, 

показати свої здібності, таланти, викликають бажання не повторювати сказане 

вчителем, а вносити в діяльність елементи творчості, використовуючи набуті 

раніше знання, доводити розпочату справу до кінця самостійно, без сторонньої 

допомоги, заохочують ініціативність учнів, розвивають творчу активність. 

Як стверджують науковці, тема дискусії має бути обрана заздалегідь, адже 

учасникам потрібен час, для того щоб дізнатися все необхідне про проблему та 

підготувати свої аргументи. Основне завдання дискусії на уроках – виявлення 

всіх можливих думок з конкретної проблеми та її всебічний аналіз. Важливість 

дискусії полягає у формуванні особливих умінь та навичок учнів, таких як: 

робота в колективі, пошук та аналіз інформації з певної проблеми, 

формулювання власної думки та вміння її висловлювати. Вчитель, в свою чергу, 

має створити сприятливі умови для проведення дискусії на уроці: комфортну та 
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доброзичливу емоційну атмосферу; учні не мають боятися висловлювати власну 

точку зору, наводити аргументи та боятися зробити помилку. Різні види дискусій 

стосуються особистих переконань кожного учня і викликають емоційні реакції, 

що можуть завадити обговоренню. Саме тому, вчитель має постійно слідкувати 

за висловлюваннями учнів, підвищеним тоном чи жестами. 

Проаналізований нами методичний досвід учителів-словесників дозволив 

визначити шляхи використання дискусій на уроках української мови [1]. 

Для того, щоб навчити учнів аналізу життєвих ситуацій спілкування, 

комунікативно доречного використання мовних засобів, у тому числі й 

невербальних, можливе використання методу дискусії з елементами ігрового 

моделювання. Наведемо приклади таких завдань: 1). Ви відвідуєте заняття 

школи дизайнерів інтер’єрів. Вам запропонували оформити класну кімнату. 

Продумайте кольорову гаму, декор, меблі. Опишіть кімнату, яку ви уявляєте. 

Переконайте колег оформити кімнату в такому вигляді. Використовуйте у своїй 

відповіді складні іменники та прикметники. 2). Ваш товариш переконаний, що 

найцікавіше заняття – комп’ютерні ігри, вам подобається футбол. Переконайте 

його, що футбольна секція – це не лише місце, де можна цікаво провести час, але 

й важливе джерело здоров’я, школа самодисципліни. Використовуйте при цьому 

іменники, прикметники, числівники [1]. 

Для учнів 7 класів можна запропонувати завдання і вправи, які сприяють 

виробленню досконалих навичок та умінь дискутувати, вільніше 

висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити 

коротко, але по суті й переконливо, розв’язувати конкретні проблеми чи 

ситуації. Учні готують повідомлення про особливі форми дієслова: 

1. «Учителі». Розкажіть про особливі форми дієслова, попередньо склавши 

план розповіді. 2. «Мовознавці». Пригадайте, за якими ознаками розрізняють 

дієприкметники й дієприслівники. Складіть (усно) алгоритм розпізнання цих 

особливих форм дієслова. Завдання такого типу об’єднує повідомлення вчителя 

і групову роботу. Обговорення думок проходить у формі виступів членів групи 

із заздалегідь підготовленими повідомленнями, які висвітлюють їхні думки, 

після чого учні, які виступають, відповідають на запитання класу [1]. 

Наведені приклади використання дискусій на уроках української мови 

підтверджують актуальність цієї технології для розвитку мовленнєвих умінь та 

навичок учнів. Отже, комплексне використання інтерактивних технологій 

навчання, зокрема дискусій, сприятиме різноманітності навчального процесу, 

інтенсивній роботі учнів, кращому запам’ятовуванню матеріалу. 
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МОВНА ПАЛІТРА ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСІВ 

КОСТЯ МОСКАЛЬЦЯ «КЕЛІЯ ЧАЙНОЇ ТРОЯНДИ» 

 

На сьогодні особливий інтерес у дослідників викликають щоденникові 

записи видатних особистостей, бо, досліджуючи їх, можна виокремити 

специфічні ознаки цього жанру вXXI столітті.  

Дослідники жанру щоденникових записів в українській лінгвокультурі 

простежили його еволюцію від часів Київської Русі.Щоденникова література (в 

повному розумінні цього слова) була започаткована в епоху Відродження, коли 

прагнення до наукового дослідження людини, суспільства та історії 

поєднувалося з художнім. Саме зростання самоусвідомлення особистості, поряд 

з відродженням автобіографії та епістолярного жанру, зумовило появу 

щоденника, хоч спочатку його часто сприймали як щось аматорське, майже 

дилетантське. В епоху класицизму з її чіткою ієрархією щоденник посідав 

найскромніші позиції [1; 5]. 

І.  Сирко зауважує, що знаковим явищем української культури другої 

половини XVIII століття  стало поширення діаріушів або діаріїв– записів, 

зроблені певною особою про події свого зовнішнього та внутрішнього життя [5, 

с. 96].Т. Космеда зазначає, що терміном «діаріуш» можна назвати кожний вид 

щоденника, але не ототожнює ці поняття, вказуючи: «хоч латинський варіант 

цієї лексеми і є придатним для використання в якості терміна, …поняття 

«діаріуш» виключає літературно-художній жанр» [1, с. 121]. 

У XIX столітті, як зазначає Н.Момот: «Людина уже не тільки сповідалась 

у щоденнику, не тільки розкривала своє внутрішнє життя – її вже не 

задовольняла замкненість усередині власного світу, вона прагнула вийти за 

межі свого «я», у зовнішній світ, у навколишню дійсність» [2, с. 8]. Справжніми 

художніми надбаннями стали щоденникові записи видатних письменників: 

Тараса Шевченка, П. Куліша, В. Винниченка, О. Довженка, Олеся Гончара та 

ін. 

Зі зміною функцій щоденника трансформуються і його основні ознаки –

інтимність та автокомунікативність, бощоденник втрачає особистісний 

характер, з’являється адресант – майбутній читач щоденника, що визначає 

стилістичну манеру викладу матеріалу. 
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У нашій розвідці ми розглянемо мовні особливості щоденникових записів 

сучасного українського поета, прозаїка, перекладача Костя Москальця – «Келія 

чайної троянди» (2001). 

У щоденникових записах автор розповідає про свої переживання, настрої, 

думки, спостереження в період 1989-1999 років, адже саме у цей час відбулися 

значні зміни у суспільно-політичному житті України та особистому житті 

автора: здобуття Україною незалежності та подолання політичних криз, процес 

самоідентифікації українців; усвідомлення автором прагнення жити усамітнено, 

заглиблюючись у творчість. Для вираження своїх спостережень 

Кость Москалець послуговується різноманітними художніми засобами.  

Помічено, що митець часто звертається до порівняння. Цей художній 

засіб допомагає авторові образно передати підсвідомі асоціації. Наприклад, 

уКостя Москальцяусмішкатака ж, як цей вітерець, легенька, 
невидима»[3, c. 57];стан душевного неспокою автор порівнює із розгардіяшем, 

наче після хамуватих гостей, коли жодна річ не знаходиться на визначеному 

для неї місці, а в немитих тарілках і горщиках із квітами безліч недопалків» [3, 

c. 61]; письменник говорить, що дівчинатакаструнка і недосяжна,як літній 

вечір над костелом» [3, c. 8]. 

Епітети допомагають митцеві відтворити чуттєво-ліричний, творчий 

рівень сприйняття навколишньої дійсності. Автор говорить про 

незрадливілітри чаю та кави, підкреслюючи, що під час споживання цих 

напоїв він міг бути самим собою, не побоюючись підступництва та зради (Я 

витримав і переміг, дякуючиодному тільки Богові, незрадливим літрам чаю 

та кави і безлічі сигарет» [3, c. 7]); книги, які К. Москалець привозив з усього 

світу, він називає дорогоцінними, адже саме вони сприяли його духовно-

культурному розвиткові, мали шляхетнийвідблиск(Такий шляхетний відблиск 

на дорогоцінних книгах, привезених з усього світу [3, c. 69]). За допомогою 

епітетів письменникдає авторську оцінку кому- або чому-небудь. Наприклад, 

КостьМоскалець називає свою зачіску у стилі 80-х рр. ХХ ст. довжелезними 

патлами[3, c. 9]. Україну того ж періоду – небезпечноювітчизною[3, c. 9], 

наголошуючи на скрутному політичному становищі держави. 

Мова «Келії чайної троянди» також багата на метафори, що слугують 

засобом відтворення дивовижних образів, які з’являються в уяві автора, 

додають дійсності незвичного забарвлення, підкреслюючи унікальність 

світосприйняття. Наприклад, життя КостьМоскалець називає тканиною 

людського буття [3, c. 9]; цвіркуни під літнім зоряним небом не просто 

шумлять, а шаліють  [3, c. 65]; людський дух через тяжкість життєвих 

випробувань хворіє  [3, c. 35]. 

У щоденникових записах відтворюється авторське світобачення, тому 

Кость Москалець використовує власні неологізми, що слугують засобом 

оновлення значень слів. З допомогою префіксівнапів-та не- автор підкреслює 

неповноцінність відчуттів та розхитаність самоусвідомлення: Тільки 

оценапівбездум’я, напівстраждання, напіввиснаженість, напівсон.Усе – 
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напів. Напів-усе, напів-я. Відтак: бездумність, страждання, 

виснаженість,не-сон, не-все, не-я [3, c. 13]. Часто авторські неологізми 

служать засобом конкретизації думки. Наприклад, слово українськість митець 

використовує на позначення приналежності людини до української нації, її 

культурних та духовних багатств:  Відсутність очевидної українськости і 

незримого духунашої землі, через що ми почуваємося або видаємося 

каліками [3, c. 80]. За допомогою цього художнього засобу Кость Москалець 

образно, крізь призму власного світовідчуття передаєпевний буттєвий факт, дає 

нову назву якимось відчуттям, процесам чи станам. Зокрема, процес 

«формування себе» автор називає кшталтуванням[3, c. 10].  

На сторінках аналізованих щоденникових записів нами було помічено 

такий художній прийом, як повтор. Ця стилістична фігура  допомагає 

Костю Москальцю підкреслити особливість власного душевного стану в певний 

момент дійсності.Наприклад, за допомогою повторення словосполучення це не 

я підкреслюється відсторонене сприйняття автором власних дій: Це не я 

дивлюсь у дзеркало. Це не я їм і п’ю. Це не я говорю, усміхаюся, співаю. Це не я 

думаю[3, c. 12]. Повтор фрази не мав допомагає наголосити на неприналежності 

чогось авторові, тобто на конкретній властивості предметів, станів, яку 

Кость Москалець хоче виокремити з-поміж іншого: Не мавнашої хати; не 

мавквітів біля нашої хати; не маві крапельки свобідної самотности, – чекав 

на когось або чекали на мене[3, c. 25]. Повторення слова тільки сприяє 

послідовному викладові думок: Тількигуде полум’я у грубці,тількивітер 
зривається, кидаючи у вікно пригорщі нових сніжинок, тількигодинник цокає 

[3, c. 75]. 

Отже, серед багатства художніх засобів, наявних у щоденникових записах 

«Келія чайної троянди»Костя Москальця, ми виокремилисвоєрідні порівняння, 

оригінальні епітети та метафори, авторські неологізми, повтори. Ці засоби 

увиразнення мови підкреслюють  неординарність творчого сприйняття 

навколишнього світу.  
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МОТИВИ ЛІРИКИ ОЛЕНИ ОЛЬШАНСЬКОЇ 

 

Запорізький край – це не лише славна батьківщина козацької вольниці, 

про яку написана чимала кількість монографій та статей. Славиться Запоріжжя 

й давніми літературними традиціями, розвитком літературно-краєзнавчої 

науки, проблеми якої в останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ ст. 

привернули увагу як фахівців, так і аматорів-краєзнавців. Важливою складовою 

літературного краєзнавства є патріотична складова, адже зараз, як ніколи, вона 

є пріоритетною в гуманітарних дослідженнях.  

Сучасний розвиток літератури в Запорізькому регіоні, завдяки місцевим 

письменникам, наповнюється новими творами, які пронизані глибоким змістом 

та усією авторською натхненністю. Запоріжжя – край, де творили Петро Ребро, 

Анатолій Рекубрацький, Микола Лиходід та ін. Продовжують їхню працю 

сучасні представники поетичного кола, серед яких – молода поетеса Олена 

Ольшанська, яка дебютувала в запорізькій літературі поетичною збіркою 

«Перепрошивка». 

Творчість Олени не можна назвати типовою, вона не підпадає під 

жанровий розподіл лірики, її поезія особлива, тому що кожен знайде для себе 

дещо цікаве:  

Я – нитка Господнього диво шиття. 

В нестримній, шаленій земній круговерті 

Я вже перестала боятися смерті 

І вчуся щодня цінувати життя…[1, c.51 ] 

У творчості запорізької поетеси наявні мотиви, які переплітаються із 

насиченою гамою військово-патріотичної проблематики, оскільки саму поетесу 

випробовувала важка доля жити в місті під вогнем кулеметів та повітряних 

залпів: 

Я можу жити у різних містах, 

На всіх континентах, у різних країнах. 

Від зміни штампів у паспортах 

Не зміниться Батьківщина… 

…Повинна нарешті скінчитись війна! 

Погодьтесь, вона вже задовго триває [1, c.14 ]. 

Не зважаючи на тяжке становище України в наш час, Олена, як і 

більшість авторів-сучасників підтримує рідну землю і продовжує писати, 

збагачуючи літературний фонд цінними творами. Також у поезії 

О. Ольшанської можна зустріти ряд різноманітних звертань до біблійних 

мотивів, наприклад алюзія на сорокарічне блукання Мойсея з іудеями пустелею 

у пошуках Землі Обітованої: 

Вони питають: «Скажи нам, Майстре, 
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Куди ми йдемо? В яку країну?.. 

…Ти промовляєш: «Усі страждання 

Даються людям завжди по силах. 

І наше довге поневіряння 

Скінчиться врешті любов’ю й миром…» [1, c. 19]. 

Невід’ємною рисою поезії Олени є персоніфікація, в якій яскраво 

виражається любов до краси природи із тонкими нотками іронії і зародками 

саркастичної критики тих, хто прагне цю красу зруйнувати: 

Живу, як живу. Сумувати не варто – 

Є сонце і є тепло. 

Скажи, лісорубе, чим стану завтра 

Папером або хрестом? [1, c. 67]. 

Лірику поетеси не оминула тема кохання, розкриття якої Олена вдало 

поєднала із явищами повсякденного життя: 

Та все минеться, милий, все минеться! 

Час залатає серце без ниток. 

От тільки б знати, скільки в того серця 

Лишилося ще місця для дірок [1, c. 47]. 

Отже, творчі здобутки Запорізького краю не припиняють збагачуватися 

новими знахідками у сфері літератури. Мотиви лірики юної, але талановитої 

поетеси Олени Ольшанської дають нам змогу зазирнути до краєзнавчої 

скарбнички рідного краю. Завдяки молодим, обдарованим поетам, як 

Запоріжжя, так і України загалом, сучасна література збагачується новим 

змістом.  
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ЖАНРОВІ ПРОЕКЦІЇ СІМЕЙНОГО РОМАНУ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Сімейний роман – один із найдавніших жанрових різновидів роману, у 

якому розкривається історія родинних стосунків, розвитку або деградації роду. 

Система родових зв’язків та взаємин супроводжує людину з перших днів, тож 

лишає відбиток на подальшому житті, здійсненні вчинків, прийнятті рішень. 

Саме крізь призму родинного життя ми вчимося сприймати й навколишнє 
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середовище. Це й зумовлює інтерес до родинної тематики як письменників, так 

і літературознавців.  

В українському літературознавстві всебічно досліджували роман 

Н. Бернадська, Т. Бовсунівська, О. Дудар, Н. Копистянська, Т. Кушнірова, 

Г. Немченко та ін. Серед науковців, які звертали увагу на сімейний роман, 

виокремлюючи його з-поміж різновидів роману, – А. Богданов, О. Галета,  

В. Дончик, М. Зубрицька, Н. Ніколаєва, Г. Покидько, Н. Порохняк, Д. Чик. 

Попри недостатньо чітку типологію сімейного роману, літературознавці майже 

одностайно розглядають його як окремий жанровий різновид та пропонують 

власні варіанти класифікацій, спираючись на різні типологічні ознаки. 

Так, залежно від висвітленої проблематики, можна виділити кілька 

жанрових модифікацій сімейного роману:  

- сімейний «романс», у якому описується початок почуттів, 

одруження, через що такий роман близький до любовного; 

- домашній роман, у якому описується побут та внутрішньосімейні 

стосунки; 

- сімейний роман, який описує одне-два покоління нуклеарної сім’ї; 

- сімейна сага (сімейна хроніка), що окреслює ключові події з життя 

кількох поколінь [див. : 3, с. 33–35]. 

Таку класифікацію, розроблену американською дослідницею К. Делл, 

пропонує вживати Н. Порохняк [1], вважаючи її близькою до українських 

досліджень, хоча конкретної типології сімейного роману українські науковці 

досі не запропонували, а послуговуються окремими термінами. 

В українській літературі тема сім’ї особливо популярна, оскільки саме 

родові стосунки стали основою соціального та морально-етичного життя. 

Найпоширенішим в українській літературі різновидом є сага – сімейна хроніка. 

Саме вона традиційно асоціюється з сімейним романом, на чому в 

дослідженнях окремих творів («Пан Халявський» Г. Квітки-Основ’яненка, 

«Люборацькі» А. Свидницького) наголошували В. Дончик, О. Дудар, Д. Чик 

[2]. Сага висвітлює життя кількох поколінь одного роду на тлі переламних 

історичних подій та епох. З іншого боку, хроніка може описувати не кілька 

поколінь, а доволі невеликий історичний період. У такому випадку можна 

говорити про хоча б часткове розмежування саги та сімейної хроніки. Тобто, у 

хроніці акцентується історичне тло та вплив подій на одне або кілька поколінь 

родини.  

До жанротворчих рис саги належать:  

- реалістична ілюстрація сімейного життя впродовж кількох 

поколінь, а отже і впродовж великого проміжку часу; 

- темою твору може бути занепад роду або, навпаки, здатність його, 

завдяки певній системі цінностей, протистояти руйнівним чинникам; 

- життя одного роду стає формою відображення стану всього 

суспільства; 
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- попри наявний історизм, основні конфлікти розгортаються 

всередині родини між різними поколіннями або представниками одного 

покоління; 

- родоначальники розглядаються як єдине ціле;  

- конфлікти між родоначальниками, як правило, побутові. 

На відміну від саги, роман про нуклеарну сім’ю фактично не 

досліджується, можливо, через здатність її швидко та майже безболісно 

пристосовуватись до навколишніх обставин, що автоматично відносить подібні 

твори до розряду «легкої», «недраматичної» літератури. 

Подібна ситуація в літературознавстві склалася з двома іншими 

різновидами сімейного роману.  

Домашній роман в українському літературознавстві часто називають 

побутовим («Пан Халявський» Г. Квітки-Основ’яненка). У ньому 

розкриваються побутове життя родини, явлене у дрібницях – кумедних або 

трагічних. Традиційним терміном на означення домашнього роману є 

«соціально-побутовий роман».  

Термін «сімейний романс» не використовується вітчизняними 

науковцями. Подекуди сімейний романс зараховують до любовних романів, 

однак останні описують почуття, а романс – творення нових сімейних 

стосунків. Часто такий тип романів називають мелодраматичним («Із медом 

полин» Ж. Куяви). 

Отже, попри те, що поза увагою українського літературознавства  

залишилася сімейна складова багатьох творів,  явища гібридизації – змішання 

рис кількох модифікацій сімейного роману,  поява в останні роки досліджень 

сімейного роману на матеріалі новітніх та класичних творів свідчить про 

збільшення уваги до цього жанрового різновиду роману. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою, роботи з 

інформацією у 2-4 класах є розширення кола дитячого читання, формування 

читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури 

молодших школярів. [1] 

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках позакласного читання є 

ефективним, оскільки реалізує важливі завдання: прищеплювання любові до 

самостійного читання, виховання почуття поваги до історії свого народу, 

культурної спадщини, народних традицій, усвідомлення учнями початкових 

класів необхідності та корисності книги у повсякденному житті, реалізація 

напрямків естетичного виховання. 

Твори сучасних запорізьких письменників К.Яковенко, В.Забави, 

Р.Малікової, Л. Тесленко, Я.Яковенко, П.Ребра, В. Шмиги та ін. можуть бути 

використані на уроках роботи з дитячою книжкою. Твори зазначених авторів 

цікаві різноманітністю жанрів (оповідання, загадки, лічилки, твори-мініатюри, 

казки, вірші, гуморески) та тематичним спрямуванням (твори про природу; 

твори про дітей, їхні стосунки, взаємини в сім'ї; ставлення до природи,  людей, 

праці, твори, у яких звучать мотиви любові і пошани до рідної землі, мови, 

традицій українського народу, історії рідного народу; твори, в яких 

утверджується добро, людяність, працелюбність, честь, дружба; 

гумористичні твори).  Аналіз різноманітних мовних засобів (влучних, 

образних метафор, епітетів, порівнянь) дозволить учням сприймати слово як 

засіб створення словесно-художнього образу, за допомогою якого автор 

виражає свої почуття, ідеї, ставлення до світу. 

Досліджуючи творчість митця-земляка, учень відчуватиме причетність до 

літературного життя, це наближатиме школяра до національних духовних 

глибин, розширюватиме його світоглядний та культурний діапазони.  

Важливою формою класної й позакласної роботи є зустрічі літераторів-

земляків з учнями. У процесі такого спілкуваня школярі мають можливість 

ознайомитися з творчою лабораторією митця, дізнатися про його задуми й 

плани.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ У РОМАНІ  

Я. ЯРІША І Я. БАКАЛЕЦЬ  «ІЗ СЬОМОГО ДНА» 

 

Порівняння – це тропеїчні фігури, у яких мовне зображення особи, 

предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є 

органічно властивими для інших [4, с. 359]. В основі порівняння лежить логічна 

операція виділення найсуттєвішої ознаки описуваного через пошук іншого, для 

якого ця ознака є виразнішою [6, с. 528 ]. 

Вибір стилістики порівняльних зворотів, своєрідності їхнього 

експресивного забарвлення зумовлюється багатьма факторами: світобаченням 

письменника, територіальними особливостями, у яких творить митець або ж 

особливостями описуваної епохи, культури і менталітету репрезентованої в 

романі доби чи нації. Саме порівняння може бути засобом характеристики 

персонажів твору, їхніх  взаємостосунків. 

Порівняльні звороти найяскравіше виражають мовотворчі здібності 

авторів твору, тому в цій розвідці ми висвітлимо функціонування різноманітних 

за своїм граматичним вираженням порівняльних конструкцій роману сучасної 

української літератури Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша «Із сьомого дна». 

Найповніша класифікація порівнянь з точки зору їхнього граматичного 

вираження була запропонована авторами «Стилістики української мови» [4,              

с. 360]. Тому представимо парадигму порівнянь роману саме за таким зразком: 

1) порівняльні звороти (непоширені й поширені) зі сполучниками як, 

мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, немовби, немовбито: «вітер 

вив, наче голодний вовкулака» [1, с. 9], «грім гуркотів, як гармата»  [1, с. 9], 

«рубали нашим голови, як капусту» [1, с. 61], «старшина, мов хмара, нависла 

над ними» [1, с. 93], «наче пава, походжає» [1, с. 153], «напали, наче злодії» [1, 

с. 185], «у мене війська, як піску на березі моря»  [1, с. 209]; 

2) форма орудного відмінка: «це було громом із ясного неба»          [1, 

с. 119], «вони (закони запорозькі) печаткою (кров’ю козацькою) скріплені» [1,   

с. 171]; 

3) підрядне речення: «Ці ручки простягалися до мене з-під землі, як 

тягнеться до сонця все живе на цій землі» [1, с. 165], «Барабаш виявився одним 

із багатьох, хто злакомився на булаву, як колись злакомився Адам на яблуко» 

[1, с. 176], «Дейнеки були якісь сумні, ніби їм уже відпала охота до війни» [1,   

с. 217], «Наче човен на Дніпрі обходить пороги, то я пройшов через козаків» [1, 

с. 388]; 

4) конструкції з формами ступенів порівняння прислівників і 

прикметників: «у нас скоро виросте покоління своєї шляхти, вихованої й 

едукованої, нічим не гіршої за польську» [1, с. 130], «виходило так, що чим 

гірше на Україні, тим краще на Запорожжі» [1, с. 172]; 
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5) описові порівняння типу подібний: «два острови, схожі на 

примружені очі» [1, с. 10], «Його мета – це сильна, вільна, багата козацька 

держава, схожа на європейські» [1, с. 132] «невольники були схожі на живих 

трупаків» [1, с. 162]; 

6) речення порівняльної структури, у яких об’єкт порівняння охоплює 

всю предикативну структуру: «Ми, наче зграя вовків, оточили непроханих 

гостей» [1, с. 180], «Він (Богун) розкидував їх, як ведмідь мисливських собак» 

[1, с. 185], «Буревій уже кидав деревами так, як батько трусить неслухняного 

малого сина» [1, с. 228]; 

7) порівняльно-приєднувальні конструкції, побудовані за принципом 

образної аналогії: «І кричи побільше – це як музика» [1, с. 59], «Вони ніби й 

ледарі, богохульники, гуляють собі, співають, танцюють. А коли до походу 

дійде – нам, чортам, їх ніколи не переплюнути» [1, с. 167]. 

         Цю парадигму можемо доповнити категоріями, які виділяють інші 

мовознавці:  

8) порівняння, побудовані на принципі заперечення [5, с. 103]  «Десять 

років відтоді минуло, а наче сьогодні пам’ятаю»  [1, с. 145], «це не був крик 

розпачі, а ніби закляття» [1, с. 157], «(Хмельницький) він завше закони січові 

шанував…. А от Виговський – інша річ. Йому на традиції наші наплювати» [1, 

с. 172]; 

9) конструкції з іменниками-прикладками, що виступають у ролі 

порівняння [6, с. 137]: «Виговський, лис хитрий…» [1, с. 138];  

10) описові конструкції, у яких угадується порівняння [5, с. 104]: «Усе 

було закутане снігом, сніжинки виблискували на сонці…. Така ж погода була 

чотири роки тому, коли козаки клялися на вірність цареві» [1, с. 191]. 

Також певну частку становлять порівняльні конструкції, до складу яких 

входять фразеологізми: «Та й тих привілеїв, що кіт наплакав» [1, с. 107], 

«(старшина і гетьман) з царем православним живуть, як кіт з собакою»    [1, 

с. 170]. 

Отже, порівняння у романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша служать 

потужним засобом образної характеристики і емоційної оцінки осіб, предметів, 

дій, ознак тощо. Простеживши багатство мовностилістичних конструкцій, 

можемо дійти  висновку: порівняння в романі містять у собі як позитивну, так і 

негативну конотацію, що слугує елементом увиразнення описуваного в творі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ 

НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Нелегкою для вчителя є проблема навчити дітей вчитися, прищепити їм 

стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними, особливо в 

тих умовах, коли сучасним дітям нецікаві традиційні методи навчання. Це 

означає, що перед учителем поставлено нелегке завдання: він має не тільки 

передати дитині свої знання з певного предмету, але й виплекати творчу 

особистість, яка зможе самовизначитися у дорослому житті, буде здатна 

самореалізуватися та бути конкурентоспроможною. Однією з тенденцій освіти 

сьогодення є використання сучасних інтерактивних технологій навчанні, які 

передбачають взаємодію між учителем та учнями як рівноправних суб’єктів 

навчально-виховного процесу. Цим і зумовлена актуальність дослідження.  

Мета статті – проаналізувати використання інтерактивної дошки на уроках 

з російської мови як одного із засобів підвищення ефективності навчання. 

Варто зазначити, що все більш популярними стають інформаційно-

комунікаційні технології навчання (ІКТ), тобто оригінальні технології створення, 

передачі і збереження навчального матеріалу та інших інформаційних ресурсів, 

організації та супроводу навчального процесу. Одним із видів інформаційно-

комунікаційних технологій навчання є інтерактивна дошка, що є в центрі уваги 

таких дослідників як П. Гороль, Р. Гуревич, Т. Деркач, Г. Коджаспірова, 

Л. Коношевський, О. Шестопалюк та ін. «Інтерактивна дошка не тільки 

відповідає способу сприйняття інформації поколінням нинішніх школярів, але й 

дозволяє вчителеві створити ситуацію успіху будь-якого учня, незалежно від 

його рівня знань і вмінь» [1, с. 21]. 
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Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити переваги 

використання інтерактивної дошки: реалізація одного з найважливіших 

принципів навчання – принципу наочності (схеми, таблиці, тексти, ілюстрації, 

анімації, звукові ефекти); економія часу за рахунок виведення на екран 

заздалегідь підготовлених матеріалів; подолання психологічного бар’єру та 

неусвідомленого страху і сорому школярів у дошки, залучення їх до 

навчального процесу; зацікавлення учнів у вивченні предмету; фокусування 

уваги учнів на окремих фрагментах чи зображеннях; моделювання абстрактних 

ідей і понять; анімація навчального матеріалу; структурування матеріалу уроку 

по сторінках; розширення видів інтерактивної діяльності вчителя і учнів [2]. 

Інтерактивна дошка може використовуватися на всіх етапах уроку. 

Наприклад, при вивченні теми «Лексика. Профессиональные слова» на етапі 

визначення теми та цілей уроку буде доречним виконання завдання 

«Контейнер» (див. мал. 1). Діти мають по одному виходити до дошки, 

«відносити» слова до певного «контейнера» (професії) та вставляти пропущені 

букви. Виконання такого завдання допоможе підготувати учнів до нової теми 

уроку. На етапі перевірки домашнього завдання за допомогою інтерактивної 

дошки можна проводити словарні диктанти. Так, вивчаючи тему «Буквы З та С 

на конце приставок» варто використати завдання, де пропонується вставити 

правильну букву у слово: «Бе…делье, и…бавитель, и…бегать, ра…катать, 

в…прогнуть, бе…молвие, бе…покойство, в…бежать». Отже, вчитель отримує 

можливість перевірити знання усього класу за відносно короткий термін. 

Інтерактивна дошка буде доречною і на етапі пояснення нового матеріалу 

теми «Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О, Е»: на дошку 

поступово подається алгоритм застосування цих правил (див. мал. 2). Це 

сприятиме кращому запам’ятовуванню нової теми. 

 
 

                                    Мал. 1                           Мал. 2 

На етапі закріплення знань буде доцільним впровадження інтерактивних 

тестів чи невеличких завдань на дві-три хвилини. Наприклад, вивчаючи тему 

«Лексическое значение слова» буде доцільним провести завдання щодо добору 

відповідних синонімів: «1. Расположите фамилии по… . Сначала надо изучать 

…, а потом уже браться за книги. (Азбука, алфавит). 2. Нам понравился его 

честный … взгляд. Вечером у меня с ним состоялся … разговор. (Откровенный, 

открытый). Учні виконують вправу у зошитах, а потім правильні відповіді 
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оприлюднюються на дошці. Такий спосіб є ефективним, тому що з’являється 

можливість у короткий термін перевірити правильність виконання завдання 

школярами всього класу. 

Отже, інтерактивна дошка є сучасним комп’ютерно-орієнтованим 

засобом навчання, який дозволяє зробити навчання в школі більш ефективним, 

підвищити увагу учнів, зацікавити їх вивченням російської мови загалом за 

рахунок новизни способу подання інформації, розвивати навички навчально-

дослідницької діяльності під час підготовки учнями презентацій до уроку, 

продемонструвати переваги інтеграції традиційних методів навчання і сучасних 

інформаційних технологій. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АСТИОНИМОВ УКРАИНЫ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ  

Г. ЗАПОРОЖЬЯ 

 

Прагматика – область лингвистики, изучающая функционирование 

языковых единиц в речи, которая «стала эффективным инструментом 

постижения природы и сущности языка, в особенности его смысловой стороны, 

и решения многих прикладных задач» [2, с. 4]. Текст представляет собой 

коммуникативное явление, вследствие чего у реципиента возникают 

определённые эмоциональные отклики на полученную информацию. Сведения 

такого рода, именуемые прагматическими отношениями, обладают двойным 

воздействием на читателя или слушателя. Так, с одной стороны, любой текст 

представляет для реципиента определённые сведения о чём-либо, а с другой, – 

является источником возникновения некоторых чувств у человека. 

Публицистика является одним из стилей речи, тексты которого обладают 

прагматическим потенциалом, под которым традиционно понимается 

«способность осуществлять прагматическое воздействие на получателя 

информации» [1, с.  209]. 
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Цель данного исследования – проанализировать коммуникативно-

прагматические особенности астионимов Украины в публицистическом стиле 

на примере запорожских газет за период с 2015 по 2017 год. 

В данном исследовании рассматривается не только семантика астионима 

в качестве потенциального фактора воздействия на реципиента, но и 

прагматические вариации слова в публицистическом пространстве. 

Актуальность работы обуславливается тем, что при изучении географических 

названий основное внимание уделяется особенностям их бытования на 

денотативном уровне, в то время как реализация топонимов в 

коммуникативной деятельности зачастую не рассматривается.  

Анализируя прагматические возможности названий городов Украины в 

публицистической речи, необходимо отметить значительную роль различных 

ассоциаций в содержании астионимов. Примером культурной ассоциации 

выступают строки одной из статей газеты «МИГ»: «Безусловного внимания 

заслуживает и сам райцентр Голая Пристань, который называют 

фестивальной столицей Херсонщины». (– Зелёный туризм – для всей семьи. – 

МИГ. – №25. – 2015. – С. 29). В данном высказывании журналист обращает 

внимание читателей на культурную значимость города Голая Пристань 

Херсонской области. Любопытно рассмотреть этимологию этого названия. Так, 

в XVIII веке, когда появились первые сведения об этой территории, местность 

отличалась отсутствием растительности, а также незаселённостью, а значит, 

была «голой». Именная часть астионима связана с тем, что в конце XVIII века, 

когда земля стала заселяться беглыми крепостными, была построена пристань. 

Сейчас в городе проводятся известные фестивали «Купальські зорі», «Солодке 

диво» и т.п., посещаемые туристами всей страны. Примечательно, что в 

приведённом примере наблюдается стечение лексических единиц «голая» и 

«столица фестивалей», ведь семантика этих слов совершенно 

противоположна: «голая» – нежилая местность, а «столица фестивалей» 

предполагает скопление большого количества людей. В данном контексте 

индикатором прагматической информации выступает астионим Голая 

Пристань, который актуализирует в тексте ассоциативно-культурные семы.  

Прагматическое воздействие возрастает при употреблении слова в 

переносном значении, при помощи которого усиливается оценочный эффект. 

Прагматический аспект значения выступает как система коннотаций к 

основному значению. Метонимия усиливает эмоциональное восприятие, 

поскольку содействует преобразованию абстрактного в конкретное. Ярким 

примером этого явления послужит высказывание: «Запорожье готово принять 

новых переселенцев – как и поручил городской голова Владимир Буряк, 

обеспечить их кровом, предоставить детям места в школах и детсадах, 

оказать необходимую медицинскую помощь» (– В модульном городке тепло и 

уютно. – «ИЗ». – Панорама. – №6. – 2017. – С. 29). В данном контексте 

происходит актуализация астионима Запорожье с коннотативным значением – 

«жители города», что и обеспечивает прагматическое воздействие на читателя 

данной статьи путем метонимического переноса.  
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Одним из способов привлечения внимания читателей является 

использование в статьях прецедентных текстов. Например, в высказывании 

статьи, посвященной АТО в Донецкой области, «Друг познаётся в беде, а 

сержант – в Счастье» (– «ИЗ» - Панорама. – №160. – 2015. – С. 21) 

наблюдается процесс перехода онима в апеллятив: название города Счастье 

трансформируется в имя нарицательное, что и позволяет автору обыграть 

антонимическую пару «счастье – беда». Расширяя устойчивое выражение, 

журналист преобразует известную поговорку «Друг познаётся в беде» в 

прагматически нагруженный контекст путем деонимизации, что способствует 

перлокутивному эффекту. 

Итак, прагматический потенциал астионимов определяется не только 

семантикой географического объекта, но и конкретной речевой ситуацией, в 

которой бытует данное название. Рассматривая коммуникативно-

прагматические особенности астионимов Украины, необходимо отметить, что в 

запорожских русскоязычных СМИ воздействие астионимов на читателя чаще 

осуществляется посредством ассоциации, метонимии и деонимизации.  
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МІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЗБІРКИ Г. ПАГУТЯК  

«ПОТОНУЛІ В СНІГАХ» 

 

Одним із найяскравіших авторів самобутньої інтелектуальної прози кінця 

ХХ – поч. ХХІ ст. в українській літературі є Галина Пагутяк. Дослідники 

художнього доробку письменниці (А. Артюх, Я. Голобородько, О. Корабльова, 

Н. Логвіненко, Н. Ткачик,  О. Фєтісова та ін.),  не раз вказували на існування у 

неї особливого міфологічного мислення, яке полягає як у використанні 

фольклорних мотивів та архетипів, міфів і легенд, що сягають глибин світової 

історії та культури загалом і української зокрема, так і у створенні власного 

міфу про опирів [5, с. 193].  

На думку А. Артюх, наскрізною особливістю поетики творів Г. Пагутяк є 

міфологічність. Її основою є як органічне поєднання авторської інтерпретації 

конкретних героїв античної міфології (Орфей та Еврідіка, Філемон і Бавкіда, 
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Касандра, Антігона та її брати), слов’янської демонології (опирі, відьми, духи, 

біс та ін.), біблійних сюжетів (Вавилонська вежа, притча про блудного сина), 

так і творення власного унікального міфопростору (село Уріж, образ Чоловічка 

завбільшки з метелика, пана у чорному костюмі з блискучими ґудзиками та ін.) 

[1, с. 7]. 

Така своєрідна авторська надреальність не оминула й збірку «Потонулі в 

снігах», до якої вміщено оповідання, новели та есеї. Варто зазначити, що 

чимала кількість героїв, які населяють збірку, цілком реалістичні – жебраки, 

хворі на «чорну хворобу», убогі, але талановиті музиканти, жителі українського 

міста і села. Натомість привертає увагу активне впровадження письменницею 

надбань української міфології та народної філософії. 

Так, у збірці зустрічаємо згадку про відьму («Сільська готика») – 

популярний демонологічний персонаж українського фольклору. Авторка вкотре 

звертається до містично-готичного світу села Урожа, у якому проходило її 

дитинство. Тут відьма з’являється в образі немолодої оголеної чарівниці, яку 

чоловік зустрів серед ночі й за мовчання уклав з нею вигідну угоду. І хоч 

традиційно відьма в народних віруваннях сприймається в негативному світлі, у 

її образі «злилися початки добра і зла. Їх нескінченна боротьба символізує ідею 

дуалізму» [4, с. 57]. Тож на останок авторка дає своєрідну пораду-пересторогу: 

«з відьмами вигідніше жити у згоді» [3]. 

Наскрізним демонічним персонажем у творчості Г. Пагутяк є опир. В есеї 

«Сільська готика» письменниця актуалізує давні народні уявлення про цих 

істот. Тут опирі є символом зла, приносять мешканцям села смерть, біду, але 

помітити їх нелегко, адже жертвами зазвичай стають найнепримітніші безпутні 

люди.   

Саме ж село, оповите містико-екзотичним духом, персоніфікується: 

«Уріж – це єдина істота, підсвідомість якої час від часу вихоплюється назовні 

– і тоді мертві вертаються з цвинтаря додому, злі духи глузують з випадкових 

перехожих, а опирі обирають жертву серед найбеззахисніших…» [3]. 

Смерть у культурі українців постає у різній подобі. Найчастіше її 

зображують як стару кістляву жінку з косою в руці. Вона «приходить на землю 

з пекла по ночам, щоб вибрати свою наступну жертву і забрати в неї життя» [2]. 

У новелі «Тебе спалить сонце» смерть, змальована авторкою у вигляді 

звичайнісінької низької та горбатої старої баби (і тільки чорна хустка на ній 

дозволяє провести паралелі з архетипним образом), виконує нетипову функцію 

– застерігає ліричного героя (хлопчика) від лиха. Її мова лагідна, викликає у 

змученої дитини приємні відчуття і подив: «Синцю…То ти йдеш купатися? 

Мусиш вернутися, бо знаєш, що буде? Сонце тебе спалить, як стане між 

першою і другою горою. І ти від нього не сховаєшся ніде, хіба в хаті…» [3]. 

Атмосферою містико-готичної таємничості оповита новела «Міст і духи», 

розповідь у якій йдеться про старий дерев’яний міст, що для людей «був 

пасткою вночі і страхом удень». Під ним мешкають духи, природа яких не 

конкретизується – «може, тролі, може, водяники». При цьому дух у новелі 
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наділений антропоморфними властивостями: «має обриси людського тіла», але 

водночас «очі в нього наче два каламутні вири» [3]. 

Призначення мостів Г. Пагутяк бачить «не лише в тому, щоб не замочити 

ніг, коли переходиш ріку, а й щоб не стати тяглом для духів» [3] і не померти 

унаслідок цього.  

Отже, міфологічний пласт у щільній єдності з реальністю – невід’ємна 

частина поетики збірки малої прози Г. Пагутяк «Потонулі в снігах». У ній 

письменниця, беручи за основу реальне життя, широко використовує архаїчні 

міфологічні уявлення українців, своєрідно їх трансформуючи, надаючи 

сюжетотворчого значення, для увиразнення авторської ідеї, створення власного 

міфовиміру, що надає творам письменниці унікальної самобутності.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ  ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕЗІЇ  

В. КРИЩЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «НАПРУГА ДНЯ») 

 

Односкладні конструкції в синтаксичній системі типів простого речення 

становлять своєрідну щодо структури і змісту синтаксичну категорію, яка 

своїми різновидами, функціональними виявами істотно розширює виражальні 

можливості всієї системи [4, с. 3]. Вони, за спостереженнями П. Дудика, 

репрезентують гнучкість мови, її здатність слугувати синтаксичним засобом 

створення розгорнутих, різноаспектних, різноскерованих висловлювань [1,        

c. 6]. Речення з одним головним членом здавна привертали увагу дослідників. 
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Свого часу до цієї проблеми зверталися В. Горяний,  П. Дудик, А. Загнітко,         

М. Каранська,  І. Кучеренко, І. Слинько, І. Сушинська  та ін. 

Не менш важливим на сьогодні є питання функціонування односкладних 

речень у поетичному тексті.  

Метою нашої розвідки є виявлення особливостей функціонування 

односкладних речень у збірці В. Крищенка “Напруга дня”. 

До збірки  В. Крищенка “Напруга дня” (1979) увійшли найкращі зразки 

громадянської, інтимної, філософської та пейзажної лірики. Односкладні 

речення в ній органічно співіснують із двоскладними, виконуючи при цьому 

різноманітні функції. Найчастіше в поезії трапляються означено-особові та 

номінативні речення.  

Означено-особові речення поет використовує тоді, коли немає потреби в 

логічному виділенні особи, акцентуючи увагу саме на дії, а не на її виконавцеві. 

Це надає поетичним рядкам експресивності,  оригінально передає внутрішній 

стан автора: 

Наказую собі: сьогодні без проблем. 

Та, видно, жити так я не навчуся. 

Тягар турбот в собі завжди несем, 

Бо все навкруг у зіткненні, у русі [2, с. 75]. 

Або: 

«Здавайся, змовкни, зникни, наче дим»… 

Я добре знав, що це було не грою. 

Та йшли слова в шерензі строгих рим 

За право не здаватися – до бою [2, с. 76]. 

Неозначено-особові речення в поезії В. Крищенка трапляються дещо 

рідше, вони акцентують на виконуваній дії, а виконувач дії залишається на 

другому плані, оскільки із семантико-комунікативного погляду важливим є не 

джерело дії, а сама дія:  

Нехай шепочуться повсюди: 

– Дивись, цілуються при всіх… – 

Нехай холодні перегуди 

Надумують смертельний гріх [2, с. 218]. 

В. Крищенко найчастіше послуговується буттєвими номінативними 

реченнями, що фіксують часо-просторові параметри поезії, виконують 

зображально-пейзажну функцію: 

Липень. Південь. Повносилля жнив. 

Місяць в небі, наче обліковець. 

Креше іскри трудовий порив, 

Осяває небо барвінкове [2, с. 91]. 

Номінативні речення часто супроводжуються  трикрапкою, що виражає 

медитативний настрій ліричного героя, сприяє створенню своєрідної поетичної 

тональності. Темп вимови при цьому уповільнюється: 

Дика іронія… 

Він і вона. 
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Зваба, неначе 

Кухоль вина [2, с. 228]. 

Або: 

Ми спішимо… Авто і тепловози… 

Світ бачимо в захукане вікно, 

Де бляклі барви, і захриплі грози, 

І сонце матове, як лампочка в кіно [2, с. 103]. 

Інфінітивні речення  в поезії В. Крищенка використовуються для 

позначення необхідності, бажаності дії, виконуваної ліричним героєм:  

Повести… понести… 

Застелити в чекання доріжку, 

І в косу заплести 

Чисту віру з намиста зорі. 

Засвітить на очах 

Молоду, наче травень, усмішку 

Й теплу ніжність гойдать 

На ласкавих листках яворів [2, с. 217]. 

Своєрідність функціонування односкладних речень у поезії В. Крищенка 

полягає насамперед в економній, але характерній формі вираження авторської 

думки. Односкладні речення в збірці «Напруга дня» виконують комунікативно-

естетичну, номінативну, експресивну функції у вираженні почуттів і 

переживань ліричного героя.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ   АНАЛІЗ   СПОРТИВНОЇ  ЛЕКСИКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ  ТА  ПОЛЬСЬКОЇ   МОВ 

 

           Динамічність та рухомість лексичної системи, бурхливі процеси 

всередині її структури, а також постійна потреба в оновленні лексичного фонду 

спричинюють появу нових лексичних одиниць в тій чи іншій мові. 
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Одним із найактуальніших напрямків сучасних лінгвістичних досліджень 

є термінознавство. Фіксація нових термінів, способи відтворення в 

національній мові, їх кодифікація є ключовими проблемами сучасного 

термінознавства. [1, c 5-6]. 

Метою роботи є  порівняльний аналіз спортивної лексики української і 

польської мов, вивчення шляхів її проникнення в лексичну структуру обох мов 

та характеристику функціонування на даному етапі розвитку. 

На сьогодні є низка наукових досліджень, присвячених розвитку 

української спортивної термінології, зокрема, праці Я.-Б. А. Рудницького, С. А. 

Федорця,  М. М.  Панночко, О. В.  Боровської та ін. Що ж стосується вивчення 

польської спортивної лексики, то наразі спостерігається недостатнє вивчення 

цього питання у польському мовознавстві.     

Аналізуючи дану термінологію української та польської мов, помітно , 

що спортивна сфера функціонування лексики відзначається великою кількістю 

запозичень [1, с. 55-56]. 

         С. А. Федорець виділив інтралінгвальні (лінгвістичні) та 

екстралінгвальні (позалінгвістичні) причини запозичень. До інтралінгвальних 

причин дослідник відносить: 

- відсутність в мові, що запозичує відповідних еквівалентів для 

найменування нових понять, важливість для мови реципієнта іншомовних слів, 

пов’язаних із необхідністю номінування нових явищ; 

- інтернаціональний характер запозичених спортивних термінів. 

       До екстралінгвальних причин запозичування він відносить такі:  

– суспільно-політичні й культурно-економічні зв’язки між народами;  

– швидко зростаюча популярність спортивних ігор та інших видів спорту 

у країнах Європи  [3, с 78-85]. 

       Цю ж тенденцію можна спостерігати і при аналізі польських та 

українських лексем на позначення багатьох видів спорту. Буквальні 

запозичення, при яких запозичується матеріальна форма слова і його значення, 

становлять більшість запозичених термінів. При цьому іншомовне слово 

переходить в мову за допомогою транслітерації  чи в незміненій формі як 

іншомовного вкраплення. 

Такі терміни як бадмінтон (укр.) , badminton (польськ.) , керлінг (укр.), 

curling  (польськ.), теніс (укр.), tenis (польськ.), хокей (укр.), hokey (польськ.) 

[5.]  як і у більшості мов світу є англіцизмами, що проникли в структуру 

лексичної системи як результат поширення цих явищ  на території даних країн. 

Подібних запозичень в українській та польській мовах досить багато, і вони 

забезпечують інтернаціональний характер даних термінів. 

 Проте, порівняно з українською мовою,  польській лексиці притаманний 

і такий особливий вид запозичення , як калькування. Наприклад, англійський 

термін «football», що буквально перекладається як «ножний м’яч», є складним 

словом, утвореним з іменників foot  - «ступня» і bаll -  «м'яч»  [1. c. 142],  у 

польській мові знайшов своє відображення у вигляді словосполучення «piłka 

nożna», що є проявом словотворчого калькування. До таких прикладів можна 



335 

 

віднести і польські терміни як szermierka (фехтування), piłka ręczna (гандбол),  а 

також випадки часткового калькування з мови оригіналу. 

 Особливістю творення спортивних термінів в польській мові також є те, 

що значна їх кількість хоча і містить інтернаціональний пласт, тим не менше не 

піддалася процесам інтернаціоналізації в максимальній мірі. Приміром цього є 

лексеми власне польського походження, що ввібрали лише семантичну 

структуру позначуваного ними явища – siatkówka (волейбол), koszykówka 

(баскетбол) [ 4, с. 142]. 

    Отже, розглядаючи українську та польську спортивну лексику з точки 

зору її походження, етимологічного складу, розповсюдження та 

функціонування, слід зауважити, що більша частина представленої термінології 

потрапила в лексичну систему мов через запозичення і отримала статус 

інтернаціональної. Дослідження цих аспектів є важливим для прикладного 

мовознавства сьогодення і наразі є актуальним для багатьох дослідників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

В умовах реформування національної системи освіти України та світових 

інтеграційних процесів важливого значення набуває розвиток особистості, 

зокрема мовної, яка вільно та досконало володіє всіма багатствами рідної мови. 

Тому в арсеналі сучасного вчителя-словесника особливе місце повинні займати 

інтерактивні методи навчання, зокрема кейс-технології, які сприятимуть 

підвищенню якості знань та формуванню життєвої та професійної 

компетентності школярів. 
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Метою статті є розкриття сутності кейс-методу як одного з ефективних 

методів інтерактивного навчання тавизначенняособливостей його використання 

на уроках української мови. 

Кейс-технологія та проблеми, що пов’язані з її використанняму 

навчальному процесі, завжди були в центрі уваги багатьох відомих як зарубіжних, 

так вітчизняних дослідників: Г. Баєвої, Г. Багієва, М. Бірншейна, Д. Бьорера, 

С. Гончарова, А. Долгорукова, Дж. Ерскіна, О. Козлова,М. Лідере, В. Лободи, 

Р. Льюїс, Р. Меррі, Е. Монтера, М. Норфі, Ю. Одет, В. Платова, 

Д. Робін,Г. Селевко, О. Сидоренко, В. Сластьоніна, В. Стрельникова,Ю. Сурміна, 

А. Фурди, Л. Чижевської,В. Чуба,П. Шеремета та ін. 

Кейсова технологія (case-study) є специфічним різновидом проектної 

технології. Вона часто сприймається якметод ситуаційних задач, ділових 

ситуацій або аналіз конкретних ситуацій. У 

методичнихдослідженняхтехнологію «case-study» подають складною системою, 

до якої належить процес моделювання, системний аналіз, методи аналізу 

ситуації, їхня класифікація та елементи проблемності.На думку дослідників, 

кейс повинен відповідати таким вимогам: мати чітко поставлену мету 

створення; бути актуальним на сьогоднішній день; провокувати дискусію; мати 

декілька рішень[2]. 

Метою застосування кейс-методу на уроках з української мови 

є:активізація та мотивація пізнавальної діяльності школярів; заохочення до 

пошуку нової інформації; формування навичок використання теоретичного 

матеріалу для аналізу практичних проблем та самостійного вирішення 

завдання; формування комунікативних умінь та навичок.Отже, процес навчання 

на основі кейс-методу спрямований не на відтворення текстів підручників, а на 

розвиток логічного та критичного мислення, набуття навичок самостійної 

пошукової діяльності, навчання учнів здатності справлятися з унікальними та 

нестандартними ситуаціями, які вимагають знань з багатьох наук, які, як 

правило, виникають в реальному житті.У сучасній методиці із кейс-методом 

використовують інші інтерактивні методи навчання: презентація, мозковий 

штурм, метод проектів, круглий стіл, які стимулюють активність учнів і 

забезпечують високу ефективність навчання. 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити три етапи 

роботи вчителя і учнів над кейсом: 1) Відповідно до теми заняття викладач 

повинен розробити кейс для самостійної роботи: визначити мету, завдання, 

терміни виконання та ознайомити учнів із системою оцінювання.Учні 

індивідуально готуються за запропонованою учителем програмою. 2) Робота 

під час заняття: об’єднання учнів у групи, вивчення проблемної ситуації та 

розробка учнями рішень. 3) Оцінювання вчителем роботи школярів [2]. 

Переконатися у доцільності та результативності використання кейс-

технології на уроках української мови можемо на прикладі вивчення теми 

«Загальна характеристика частин мови» (6 клас) [1].Учитель визначає 

відповідну мету заняття: актуалізувати знання учнів з теоретичного матеріалу з 

розділу «Морфологія» (класифікація частин мови, їх поділ на самостійні й 
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службові частини мови та вигук); формувати загально-пізнавальні вміння 

розпізнавати частини мови в реченні та тексті, принципово розрізняти 

повнозначні та службові слова; за допомогою мовленнєво-комунікативного 

дидактичного матеріалу виховувати в учнів культуру поведінки. 

Учням пропонують навчальну ситуацію: уявити, що вони в країні 

Морфології (Частин Мови), у якій оголошено загальний збір і всі частини мови 

мають повернутися до своїх міст, об’єднатися у групи: іменники, прикметники, 

дієслова, числівники…Кожна мала група (учні двох сусідніх парт) бере назву 

вивченої в цьому чи минулому році частини мови і виписує відповідні слова з 

вірша Л. Лужецької. Вчитель пропонує учням для вирішення проблему: чи 

можна вважати цю ситуацію незвичайною і пояснити чому? Учні працюють над 

вирішенням таких питань: 1. За якими групами ви об’єднаєте частини мови? 

2. Поясніть яким принципом ви користувалися, коли об’єднували у групи?3. Чи 

є схожі ознаки між частинами мови у визначених вами групах? 

Представлення результату: кожна група учнів виписує слова певної 

частини мови, пригадує і обговорює в групі її ознаки, визначає «спікера», який 

буде розповідати про цю частину мови від її імені, використовуючи для 

ілюстрації слова з вірша.Підсумок уроку відбувається у формі роботиучнів у 

парах: задай своєму сусіду по парті три запитання за правилом із підручника; 

уважно вислухай відповіді, при потребі доповни чи виправ його; дай відповіді 

на його запитання. 

Отже, кейс-метод як один із провідних інтерактивних методів навчання 

характеризується значним педагогічним ефектом, оскільки розвиває здатність 

до аналізу й діагностики проблем, вміння чітко формулювати та висловлювати 

свою позицію, спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати інформацію. 
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 СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОНІМІВ 

ПОВІСТІ М. ВОВЧКА «ІНСТИТУТКА»  

 

У художньому тексті оніми сприймаються як особливі лінгвістичні 

одиниці, оскільки вони можуть функціонувати як стилістичні елементи, мати 

емоційно-оцінний компонент, набувати смислових зв’язків та різноманітних 

асоціацій. Основною групою в системі онімного простору є антропонімія, другу 

утворює топонімія, інші оніми становлять фонову його частину [4, c. 6-7].  

Найбільш великою групою онімів у повісті є антропоніми. Внутрішня 

форма власних назв цієї категорії підкреслює психологічні та фізичні 

особливості персонажа, викликає певні асоціації, що супроводжують читача 

протягом усього твору. 

Антропоніми в тексті поділені на дві групи: чоловічі та жіночі. До 

чоловічих належать: 

1. Назар: «А в хаті за столом сидить Назар чорнявий» [1, c.142]. За 

своєю семантикою ім’я походить із давньоєврейської мови та позначає «nа̅zar – 

він присвятив (себе Богові)» [3, c.81].  

2. Прокіп: «А Прокіп з серця аж люльку об землю гепнув» [1, c.150]. 

За своєю семантикою ім’я походить із грецької мови та позначає «prokо̆pos – 

вихоплений із піхов, оголений, який схопив меч за рукоятку; за іншим 

тлумаченням – який досяг великих успіхів» [3, c.93]. 

До жіночих антропонімів належать: 

1. Устина: «Гляди ж, Устино (на мене), служи добре, – панночка 

тебе жалуватиме» [1, c.124]. За своєю семантикою ім’я походить від 

чоловічого імені Устин, яке виникло з латинської мови та позначало 

«справедливий»    [3, c.104, 186]. Поряд із основною формою імені Устина 

Марко Вовчок уживає демінутивні форми Устячко, Устя, Устинко: «Ой, 

Устечко!»   [1, с.125], «А що, Усте? Що, сестрице?» [1, с.125], «Бувай 

здорова, Устинко!» [1, с.125]. Власне такими формами автор показує не лише 

своє гарне ставлення до героя, а й прихильність інших персонажів твору. 

2. Ганна: «Ганну сьогодні били…»[1, с.125]. За своєю семантикою – 

це давньоєврейське ім’я, яке походить від чоловічого «Cha̅nan – він був 

милостивий, виявляв ласку» [3, с.128].   

3. Варка: «Стара всіх нас показує, - се Ганна,а се Варка, а се 

Домаха…»         [1, с.125]. За своєю семантикою ім’я походить з грецької мови 

та позначає «barbaros – чужоземець» [3, с.123]. Повне ім’я – Варвара.  

4. Домаха: «Стара всіх нас показує, - се Ганна,а се Варка, а се 

Домаха…»       [1, с.125]. За своєю семантикою ім’я походить з латинської мови 

та позначає «domina – пані, господиня» [3, с.133]. Повне ім’я – Домна.  
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5. Параска: «Ганну сьогодні били, учора Параску, а завтра, мабуть, 

уже й моя черга» [1, с.125]. За своєю семантикою ім’я походить з грецької мови 

та позначає «paraskeu̅e – п’ятниця» [3, с.133]. 

6. Катря: «Славна то була жіночка, - звали Катрею…» [1, с.143]. За 

своєю семантикою ім’я походить з грецької мови та позначає «katharios – 

чистий» [3, с.146]. 

Антропоніми виражають не лише номінативну функцію, а й 

ідентифікуючу: «Назар чорнявий і молодичка гарненька, жінка Назарова» [1, 

с.142], соціальну: «Прощай, Прокопе-брате!» [1, с.160] та оцінну 

(експресивно-оцінну): «Бувай здорова, Устинко!» [1, с.125]. Представлені 

антропоніми є важливим мовностилістичним засобом творення українського 

національного колориту, бо вони особливо характерні для сільських традицій 

іменування людей [2, с.133].    

Художній простір твору тісно пов'язаний з топоніміконом. У повісті 

вживається тільки чотири топонімі, серед яких хороніми Дубці, Київ, Сибір та 

Литва. Ця група власних назв в основному виконує суто локалізаційну адресну 

функцію. Хоронім Дубці представляє собою село в Івано-Франківській області: 

«Ти згадай, серце, які Дубці дохідні!»  [1, с.136]. Перше вживання топоніма Київ 

поєднується разом із апелятивним ойкодонімом інститут, від якого 

утворюється апелятивна назва «інститутка», яка стає заголовком твору:       

«…мала собі унучечку, ‒ у Києві обучалась у якомусь там...ін-сти-ту-ті...»          

[1, с.122].  

Серед онімного простору повісті також виокремлюється клас геортонімів. 

Геортоніми тісно пов’язаний з розрядом хрононімів, бо вказує саме на час 

події: «Об різдві їх заручили» [1, с.138];«… а він веселий, як на Великдень» [1, 

с.156].  

Характерним для творчості Марка Вовчка є часте вживання 

конфесіонімів. У повісті вони представлені онімами «Бог» та «Мати божа»: 

«Мати божа!» [1, с.128], «Ох, боже ж мій!» [1, с.133], або зі значенням 

застереження від чогось лихого, недоброго: «З богом, Назаре!» [1, с.137]. 

 Отже, розглянувши семантико-стилістичне навантаження власних назв у 

повісті Марка Вовчка «Інститутка», приходимо до висновків, що найбільшу 

частину усіх онімів у творі складають антропоніми, бо саме власне ім’я людини 

– один із найбільш вагомих засобів творення образу та поглибленого розуміння 

концепції художнього твору. Через зазначені оніми письменниця вносить у 

текст повісті власне розуміння епохи та національної свідомості українського 

народу.   
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ – ЗАПОРУКА РОЗУМІННЯ 

ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ  УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Програма курсу  «Літературне читання» визначає  його основну мету: 

розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування 

читацької компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою 

комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів з дитячою 

літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення 

курсу літератури в основній школі. Реалізувати мету, на нашу думку, допоможе 

лінгвістичний  аналіз тексту. 

З метою повного, глибокого усвідомлення теми та ідеї художнього твору 

вчитель з учнями має досліджувати мову письменника: якими засобами 

виражає емоції, які образні слова і вирази вживає, задумуємося, чому саме так 

говорить автор, і що це могло б означати. І тоді вчителю допомагає уміння 

здійснювати лінгвістичний  аналіз тексту.  

Як окрема дисципліна «Лінгвістичний аналіз тексту» з'явився у 60-х 

роках ХХ ст., хоча витоки його сягають Давньої Греції, Риму, Стародавнього 

Сходу. Найдавніша праця українського автора, яка стосується лінгвістичного 

аналізу тексту, — це «Начерк стилістики, поетики і риторики з додатком про 

красу мови і будову вірша» Костянтина Костяківського, видана 1917 р. у 

Вінніпезі. В Україні лінгвістичний аналіз тексту вже виокремився у спеціальну 

навчальну дисципліну, має свою теоретичну і практичну базу та широкі 

перспективи розвитку. 

Наведу фрагмент лінгвістичного аналізу оповідання М. Конончука «Гірке 

морозиво» (2 кл.). Петрик і Оленка — головні герої оповідання. Автор твору 

доводить, що вчинки героїв показують їх виховання. Петрик майже з перших 

рядків викликає у нас сумніви щодо його порядності, це письменник виділяє 

сполученням «похвалився хлопчик» (Петрик почав вихвалятися перед Оленкою 

монеткою, схотівши таким чином, можливо, викликати заздрість у дівчинки). 

Не з кращого боку  хлопчик показує себе у випадку з дідусем, вже домінують 

такі якості, як хитрість та неповага до старших. Це показано в таких 
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хлопчикових словах: «Я, коли збирали монетки, на одну наступив. Все одно дід 

недобачає…». Погано те, що Петрик не усвідомлює своїх вчинків: «Ой! Ну яка 

ти чудна!», — говорить хлопчик, коли дівчинка обурилася його вчинком. Чому 

саме таким є хлопчик, можна тільки здогадуватися, можливо, батьки не надали 

йому належного виховання або самі є такими, бо найчастіше наша особистість 

формується через копіювання моделі поведінки своїх батьків.  

Оленка – уособлення справедливості та людяності у творі. Акцентуємо 

увагу на тому, як вона звертається до героїв: «Петрику», «дідуню», одразу 

видно, що дівчинка вихована і добра серцем. У чесності Оленки годі й 

сумніватися, ми це розуміємо тоді, коли вона щиро допомогла дідусеві, автор 

виділяє: «защебетала дівчинка», наче порівнюючи її з маленькою пташечкою, 

що перебуває у гармонії з людьми та зовнішнім світом, наголошуючи таким 

чином на ії чистоті та легкості. «Ми вам враз допоможемо» − ці слова 

виражають готовність Оленки допомогти в будь-яку хвилину. Вона мимовільно 

ділиться радістю і щирістю з іншими. «Який сором, - обличчя дівчини 

зашарілося, як ягоди горобини восени» - це порівняння показує, що  вона  

дійсно усвідомлює, як можна і не можна вчиняти. Вона поважає старших: «А 

якщо дідусеві на ліки не вистачить? Ти подумав?» - говорить вона, як доросла, 

свідома людина. «Вона стояла розгублена, ладна втекти світ за очі або 

провалитися крізь землю» - цими фразеологізмами передано тонку душевну 

організацію дівчинки, розуміємо, що  в її маленькому серці робилися великі 

перевороти, бо розуміла, що морозива, здобутого таким чином, їй не треба. 

Такий вчинок Петрика ранить її душу. Оленка совісна дитина: для неї крадіжка, 

обман, як чорні хмари, що згодом проллють великий грозовий дощ, намочать її 

чесну душу холодними, льодяними краплями, змиють її совість, залишать 

гіркий слід і на її серці, і на житті, тому й морозиво для неї гірке. 

Петрик і Оленка − два протилежні персонажі, автор переповів цю історію 

для того, щоб учні зрозуміли, що погані вчинки руйнують людину. Ця історія 

повчальна і для дітей, і для дорослих, тому що  є дійсно життєвою. Оленка 

добре вчинила, вона чесна, її совість завжди буде спокійною. Петрик втілює 

нечесність. Кожен отримує від людей те, чим він ділиться з ними.   

Отже, лінгвістичний аналіз тексту — це аналіз будь-якого тексту як 

продукту мовно-розумової діяльності людини із застосуванням  лінгвістичних 

методів і прийомів з метою виявлення його структурно-смислової єдності, 

комунікативної спрямованості та упорядкування мовних засобів для вираження 

ідеї твору.  Випускники педагогічного коледжу повинні мати навички 

лінгвістичного аналізу тексту, що дасть змогу виявити особливості стилю 

письменника, сприятиме глибшому, точнішому розумінню твору, задуму 

автора. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ О. 

ПЧІЛКИ 

 

Оніми як розгалужена система власних назв стали предметом активного 

дослідження в сучасному ук.раїнському мовознавстві (Н. Дзятківська,              

М. Красовський, Л. Масенко, Ю. Редько Л. Скрипник, П. Чучка). Подібне 

наукове пожвавлення можна пояснити, очевидно, тим, що ономастикон – це 

оригінальний набір власних найменувань із характерними фонетичними 

трансформаціями, з розмаїтістю пестливих іменних форм, зі специфічним 

комплексом продуктивних словотворчих засобів. 

Цікавою з цих міркувань є творчість О. Пчілки,  в літературному доробку 

якої переважають саме антропоніми – власні назви людей, зустрічаються також 

й інші класи онімів, але не так часто. Низка творів («Біла кицька», 

«Сорочинська справа», «Пожди, бабо, нових правів», «Збентежена вечеря») – 

невичерпне джерело історії як власне українських антропонімів, так й 

іншомовних, що вказують на символічність номінативізму людей різних епох. 

Авторка досить ретельно добирає кожне ім’я для своїх персонажів, що великою 

мірою сприяє осмисленню художнього задуму письменниці. 

Поміж загальновживаних власних назв частіше трапляються прізвища – 

родове найменування особи, яке разом з особистим ім’ям індивідуалізує 

людину. В основу використаних О. Пчілкою прізвищевих назв зазвичай 

покладено назви тварин, ремесла, вади характеру, фізичні якості: Шелест, 

Якубович, Вільченко, Безвіконний, Козиленко, Барабаш, Греченко, 

Короткий, Бразоль, Кулябко-Корецький, Беренштам, Гречановський, 

Піотровський, Александров, Старицький, Лерман, Хаєцький, Смолін, 

Філонов, Котляревський, Драч, Перцович, Юхно, Покрова, Муха, Сорока, 

Духовний, Плакса, Кияненко, Антоненко, Наконечний, Кусайка, Марголін, 

Павленко, Гоголь, Шкуратенко, Шамраєнко, Шульженко, Короленко. Як 

бачимо, прізвищеві одиниці переважно використані на позначення персонажів 

чоловічої статі. Прізвища здебільшого українські, на що вказують суфікси          

-енко, -єнко: Вільченко, Козиленко, Греченко, Кияненко, Антоненко, 

Павленко, Шкуратенко, Шамраєнко, Шульженко, Короленко та ін.  
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Щодо загальновживаних імен – особистої назви людини, що дається їй 

після народження, – то вони цілком співзвучні нинішній епосі, відображають 

сучасність, створюють реальний часовий простір: Миколай-Коля, Микита, 

Іван, Маруся-Маня, Марта, Марина, Андрій, Хведор, Явдоха, Оксеня, 

Омелько, Свирид, Лаврентій, Петро, Оверко; імена по-батькові: Клавдія 

Платонівна, Олександра Іванівна, Іван Олександрович: «Господар сидів уже 

осторонь, а його жінка Оксеня та Оксенина мати (баба Явдоха) поралися ще 

біля столу»; «Синок Омелько – невелике хлоп’я»; «Пан Микола настілько 

молодий учений, що він не має осібного робочого кабінету»; «Ну та й рідня ж у 

тебе, Соню»; «А ще ж була й бабушка Клавдія Платонівна».  

Кілька імен узято письменницею зі Святого Письма. Поміж жіночих 

загальновживаних імен переважає Марія в найрізноманітніших варіантах: «Аж 

тут ускочила Манька»; «Він був знайомий з Манею, з панною Марусею».  

Щодо імені Аврам, поруч з яким вживається прізвище Духовний, то 

можна сказати, що авторка подає його знижену семантику. Це добре видно саме 

у контексті «Прокурор думає, що Аврам Духовний зробив усі ті злодійста, про 

які говориться у 123 ст. Він звинувачується  у тому, що коли зустрівся з 

оратором, то почоломкався з ним».  

За структурою переважають одночленні найменування персонажів: імена 

Миколай, Микита, Іван, Маруся, Марта, Марина, Андрій, Хведор, Явдоха, 

Оксеня, Омелько, Свирид, Лаврентій, Петро, Оверко,  прізвища Перцович, 

Юхно, Покрова, Муха, Сорока, Духовний, Плакса, Кияненко, Антоненко, 

Наконечний, Кусайка, Марголін, Павленко, а також кілька двочленних: ім’я + 

по батькові  Клавдія Платонівна, Олександра Іванівна, Іван Олександрович.  

Оригінальним антропонімом в оповіданні «Збентежена вечеря» є жіноче 

ім’я Вівдя. Цікавим воно є завдяки тому, що це всього-на-всього перекручений 

варіант жіночого імені Євдокія ( з грецької мови –  благовоління; добра слава).  

О. Пчілка майстерно послуговується номінативною, експресивною та 

культурологічною функцією андронімів, утворених від прізвищ чоловічих імен. 

Називання жінки за чоловіком – це найпоширеніші види найменувань у розмові 

про третю особу. Утворюються такі форми посилання за допомогою суфіксів -

их, -ин, -овк, -ик, -ка. Андроніми, утворені словотворчими морфемами -их -учк 

та -ка притаманні здебільшого жінкам старшого покоління і мають експресивне 

забарвлення, виражають погордливе ставлення до адресата: Тітка Свиридиха 

не сміялася, вона сиділа сумна, підопершись рукою.  

У своїх творах О. Пчілка використовує невелику кількість топонімів, 

серед яких можна виділити такі класи: гідроніми, а саме потамоніми – назви 

річок Псел - Хороше містечко-село, широко розкинуте понад прекрасною 

річкою Пслом, Дон - Хлопець на Дону оселився вже зовсім, там і оженився; 

хороніми (назви країн): Шведія – От, було одно царство, Шведія, значить, а 

тепер перервалось надвоє,  Руське царство – Скрізь колотнеча та шарварок, 

по цілому царству Руському, Україна – Здавалось таким ідилічним, мирним 

куточком благодатної України;  дромонім (назви доріг, шляхів) 

Володимирська вулиця – Слухай, я пройду з тобою до Володимирської вулиці; 
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комонім (назва сільського поселення) Сорочинці – Той час нових, ледве 

почутих свобод, збурив тихі Сорочинці; полісоніми (назви міст, міських 

поселень): Петербург – Приїздять з різних міст, навіть з Петербурга; 

Полтава – Тож і відбувався в Полтаві суд над виноватими,  Миргород  - 

Слово свободи дійшло й до Миргорода, Ковалівка – Уночі під 18 декабря було 

арештовано козака з містечка Ковалівки, Київ  - А в Києві чогось то такою 

порою, ранньою осінню, буває так гарно, так тепло. 

У творі «Сорочинська справа» письменницею використано хрематонім 

(власна назва предмета матеріальної культури, створеного або здобутого 

руками людини, який існує в єдиному роді та вигляді) Шліссельбурзька 

кріпость: З тюрем та Шліссельбурзької кріпості, мов з замурованого склепу, 

повиходило на світ усе, що сиділо там». 

Не оминула авторка й хрононімів (власні назви відрізків часу, історичних 

подій): Взимі 1905 року люди знали Сорочинці тільки по славутньому 

оповіданню Гоголя,  Той виноватець – се той час, що настав восени 1905 р., У 

марті та квітні 1906 року вони боялись показувать що-небудь супроти поліції, 

21 листопада було дано указ про волю політичним,  Було порушено маніфест 

17 октября. Використано геортонім (назва свята): Був Свят-вечір. 

Уживаються також демоніми чорт: А, та чорт із ним,  Зачеркнути к бісу 

позаземного життя, а саме демотопонім  Рай: Рай, це просто рай.  

Поодинокою є група власних назв теонімів (найменування божества) Бог: 

Як сталось – Бог.  

Отже, вдало презентований онімікон творів О. Пчілки допомагає в 

створенні образів та характерів, виконує стилістичну й номінативну функції, 

викликає емоції у читача, вказує на ставлення авторки до персонажів. 

Системний аналіз представлених класів онімів доводить, що творчість 

українських митців може стати потужним джерелом для дослідження та 

вивчення як минулого, так і сучасного ономастикону.  
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ВЕБІНАР ЯК ФОРМА 

ДИСТАНЦІЙНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Сьогодні вебінари стають популярною формою дистанційного 

інтерактивного навчання, що використовується в системі освіти. В умовах 

переходу до дистанційного навчання віртуальні навчальні середовища є базовою 

технологією, забезпечуючи інтерактивну взаємодію студентів і викладачів. 

Науково-теоретичні основи та методичні особливості застосування 

вебінарівзнайшли своє відображення у наукових та методичних працях як 

закордонних, так і вітчизняних науковців: В. Бабійчука, І. Брунець, 

О. Ігнатенко, В. Кухаренка, Н. Морзе, М. Морозова, І. Пічугіноїта інші. 

Цікавими є дослідження науковців щодо узагальнення досвіду використання 

вебінарів в освітній сфері: А. Гурбана і В. Соколова (організація діяльності 

дорослих); Г. Милованової, Н. Куляшової та Б. Султанової (дистанційне 

навчання дорослих); В. Кухаренка (процес навчання дорослих). 

Метою статті є розкриття аспектів використання вебінарів у віртуальному 

навчальному середовищі,рекомендацій з організації і проведення вебінарів у 

процесі навчання української мови та літератури. 

Вебінар – це онлайн-семінар, який надає можливість ведучому (тренеру, 

консультанту, професіоналу, вчителю) передавати інформацію (досвід, знання, 

вміння, завдання), а учасникам отримувати інформацію і навчатися за 

допомогою віртуального класу, в якому є можливість чути і бачити один одного 

де б вони не знаходились [2, с. 36].Отже, вебінар – віртуальна форма взаємодії 

учасників освітнього процесу, спрямована на істотне підвищення якості освіти та 

одночасно на розвиток інформаційної культури суб’єктів навчального процесу. 

Аналіз науково-методичної літератури та передового педагогічного 

досвіду упровадження вебінарів як технології системи дистанційної 

освітизасвідчив, що ця веб-технологія ефективна, має реальні перспективи при 

застосуванні в навчальному процесі інтерактивних методів навчання за 

широкого застосування спеціально розроблених веб-моделей, особливо для 

заочного навчання. Вони можуть бути використані для співпраці як з іншими 

навчальними закладами країни, так і міжнародної співпраці [1]. Результати 

проведеного аналізу цих досліджень надали змогу визначити основні напрями 

застосування вебінарів: проведення групових навчальних занять; дистанційне 

навчання, зокрема проведення лекційних, семінарських та практичних занять у 

формі вебінару тощо. 

Важливою педагогічною складовою в організації і проведенні вебінарів є 

забезпечення інтерактивності й постійного взаємозв’язку з учасниками, їх 

спілкування в режимі реального часу. Вибір цих можливостей обумовлений 

вибором відповідного програмного забезпечення (вебінар-орієнтовані 
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платформи), яке буде використовуватися для його організації. 

Інтерактивністьвебінару може бути забезпечена різними методами: он-лайн 

опитування учасників; візуалізація обговорення; можливість конспектування під 

час вебінару і задавати запитання; обмін файлами та функція запису і поширення 

змісту вебінару[3]. 

Проаналізуємо вебінари, які пропонують освітні послуги з української 

мови та літератури. Вебінар з української мови, що присвячений 

синтаксичному розбору речення (https://www.youtube.com/watch?v=6Qsjq 

sx7heQ). Учасники вебінарурозглядають теоретичні питання, що забезпечать 

формування практичнихумінь та навичок учнів; розроблений у формі онлайн 

розбору речення. Викладач робить паузи, щоб у школярів була можливість 

самостійно виділяти частини речення та робити нотатки, якою частиною мови 

виражений кожен член речення. Інтерактивності в цьому вебінарі немає, через 

те, що є інші вебінари з цієї серії, під час яких буде опитування.Вебінар буде 

корисним і для отримання новихзнань, і для закріплення. 

Вебінар «Українська література. Тема №16. Усна народна творчість. Давня 

українська література», (https://www.youtube.com/watch?v=9DM79 

mooPxs&list=PLH1iFGL1sy5gA9mdvf0Cq65w-jA2JKRkt) побудовано у формі 

лекції викладача з корисними текстовими вставками та багатим ілюстрованим 

матеріалом, а поєднання звукового і зорового сприймання допоможе абітурієнту 

кращезасвоїти лекцію. Матеріал лекції місткий і без зайвої інформації. Час 

вебінару 21 хвилина, тому учень не встигне втомитись чи розгубитись уколі 

інформації. Зауважимо, що підсумком вебінарує тестові завдання. 

Аналіз науково-методичної літератури та перегляд проведення вебінарів 

досвідченими лекторами дозволив виділити переваги вебінарівяк «віртуальних 

семінарів»: витрати на організацію істотно нижче; висока доступність для 

«відвідування» слухачами; значна економія часу на організацію; зручність для 

слухачів (сприйняття інформації у звичній обстановці); інтерактивна взаємодія 

між доповідачем і слухачами, а також слухачами між собою. Єдиним недоліком 

можна назвати відсутність «живого» спілкування між учасниками вебінару. 

Отже, вебінари мають значний педагогічний потенціал для впровадження 

елементів дистанційної освіти. Це пов’язано з тим, що використання лише 

асинхронних технологій вимагає високої самоорганізації та навичок самостійної 

роботи, яких не мають всі суб’єкти навчального процесу. Тому проводити 

дистанційні заняття ефективніше у реальному часі за допомогою вебінарів. 
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УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ  

В РОМАНІ «ДЕСЯТИЙ РЯДОК» С. ПРОЦЮКА 

 

Українська філософія значно відрізняється від світової. Українські 

мислителі вплітали аналіз буття в реальне життя, робили філософію більш 

прикладною наукою. Філософія в Україні висувала власні думки, а не 

абстрактні схеми. Українські філософи звертали увагу до людських проблем. 

Була помітна екзистенційна спрямованість українських письменників, які 

формували філософську думку України. В українській літературі активними 

прибічниками цієї філософії стали: Г. Сковорода, І. Франко, В. Винниченко, 

В.Підмогильний, В. Стус, О. Ольжич, Т. Осьмачка, Є. Маланюк, В. Стефаник, 

Ю. Косач та ін. 

С. Єфремов також звернув увагу на зміни в літературному процесі. В 

«Історії українського письменства» критик зазначав: «Внутрішня логіка речей 

безупинно ставила перед письменником нові питання, і вона ж таки давала й 

засоби, щоб відповісти на них, не озираючись на ті зверхні обставини, що 

силкувались накласти на письменство важку свою руку» [1, с. 143]. 

Екзистенціалізм хотів вирішити питання внутрішнього буття та зберегти 

моральне обличчя людини, існування котрої піднімалося чи не найвищий 

шабель, ̶  адже це існування є самодостатнім, тому заборонено його руйнувати. 

Людина повинна зрозуміти, для чого живе, має зрозуміти суть власного 

існування. Щоденно ми потрапляємо на роздоріжжя вибору. Людина має 

обирати між добром і злом, певними типами поведінки, залежно від ситуації, 

найяскравіше виявляє себе, вибираючи в такий спосіб власну сутність, бо 

вибір  ̶  це головний компонент буття. 

В. Винниченко звернув увагу на свободу людини з боку екзистенціалізму. 

Внутрішня свобода людини – це основа екзистенційної моралі. Поведінка 

людини не визначається, не задається наперед ні Богом, ні якоюсь «природою», 

вродженою сутністю людини. В. Винниченко вважав, що в основі альтруїзму 

лежить егоїзм людей. І з цього він виводить думку, що людина хоче добра собі 

й любові для себе.  

Глибоко філософські новели В. Стефаника демонструють зацікавлення 

письменника внутрішнім світом людей. Зміст новел В. Стефаника відповідає 

реалістичним уявленням про життя українського селянства. Але, якщо 
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заглибитись у філософську основу творів, то можна переконатись в 

протилежному. На думку С. Процюка, «його письмо надто близько підійшло до 

правди про людину. Ця правда була моторошною. Метафізична пастка цієї 

правди могла затягнути її речника у трясовину»  [3, с. 18]. 

У сучасній українській літературі продовжується вивчення 

екзистенційного світу людини. Яскравим прикладом філософської прози 

виступає роман «Десятий рядок» С. Процюка. Персонаж постмодерної прози 

звільнюється від модерного, постійного і теоретично визначеного характеру, 

набуваючи метаморфозності  в різних ситуаціях. Автор виступає одночасно і 

об’єктом, і суб’єктом екзистенційного мовлення й розшаровується на різні 

стани, настрої, наративні структури. Історія життя чоловіків однієї родини, 

відтворена нібито мозаїчно. Реальні життя героїв вплітаються в структуру 

античного міфу. Кожен з героїв роману пройшов свою боротьбу з системою, 

поглянув на свої помилки зі сторони, відчув біль втрати. Автор наголошує: «За 

десятий рядок треба було заплатити дорогу ціну. Навіть не за сам Десятий, а за 

його ілюзію» [2, с. 7]. Система-Вбивця бере у свої руки увесь рід Іванчишинів. 

Письменник створює образи Голоду, Страху, Провини, які є друзями 

Системи. Є й інші незвичайні герої: Спокій, Совість. За допомогою такої 

персоніфікації ми бачимо, наскільки ці відчуття впливають на людину. 

«Старосвітська пані Провина зробить тобі операцію на мізках. Один жест – і ти 

залишишся на все наступне життя моральним калікою. Недолугим виродком. 

Об’єктом для кунсткамери» [2, с. 44].  

Концепт відчуження у романі «Десятий рядок» дозволяє читачеві 

усвідомити плинність життя і його цінність. Читач на прикладах героїв та їх 

відчуженості може побачити проблеми, які спіткає людство. 

Письменник порушує проблему поколінь. Гнат у таборах просто виживав, 

в нього не було можливості жаліти себе, він примушував себе існувати заради 

мети. А сучасне покоління стало занадто розніженим. «Ми – ліниві й 

депресивні – поробили з власних тіл ікони, яким кожноденно молимося» [2, с. 

99]. Письменник засуджує ідеалізацію власного тіла і наше прагнення до 

ідеалу, тому що за тілом забуваємо про душу.  

Філософи і письменники на перший план висували категорію абсурдності 

буття страху, відчаю, самотності, страждання смерті. Екзистенціалісти вважали, 

що існують певні граничні ситуації, під час яких людина опиняється перед 

вирішальним вибором. Вищу життєву цінність філософи вбачають у свободі 

особистості. Свобода наче перероджує людину. У художніх творах існування 

людини тлумачиться як драма особистості. І дійсно, людина не може зрозуміти 

сенс буття, не заглибившись у себе.  
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ГОДОНІМІВ 

смт КОМИШУВАХИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Власні назви завжди привертали увагу науковців, оскільки зберігають 

цінну інформацію про міграційні процеси, мовні взаємини, вірування тощо. На 

сьогодні інтерес до цієї специфічної лексики зростає, тому цілком зрозумілим є 

формулювання найголовнішого завдання ономастики – дослідження 

регіональної топоніміки. 

Українська ономастика як самостійна мовознавча наука сформувалася у 

60 роках XXст. (К. Цілуйко, М. Янко, А. Коваль, Ю. Лоза, Ю. Карпенко, 

О. Стрижак та ін.), хоча початок бере від автора «Повісті минулих літ». 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що топонімікон Запоріжжя і 

Запорізької області залишається не достатньо вивченим, а у зв’язку із процесом 

декомунізації, який охопив усю країну – це питання вимагає найшвидшого 

вирішення. 

Мета статті – проаналізувати зібраний матеріал та висвітлити історико-

культурну цінність назв вулиць смт Комишувахи Оріхівського району. 

Селище Комишуваха, як населений пункт, виникло в 1770 році. Під час 

будівництва Микитської фортеці, яка належала до Дніпровської укріпленої 

лінії. За 4 версти від неї було засновано солдатську слобідку Павлівку (вона ж 

Комишуваха). Спочатку тут спорудили казарми, а потім – землянки, де 

мешкали майстрові та рекрутські сім'ї. Після ліквідації 1775 року Запорізької 

Січі в Комишувасі оселилися кілька сімей запорізьких козаків [1, с. 354]. 

Майже одразу поселення одержало назву Павлівка, а слідом за нею й Павлівка-

Комишеватка (друга частина походить від однойменної річки Комишеватка). 

У 1957 році ця територія отримала офіційних статус: селище міського типу. 

До 2015 року топонімікон, а надто, назви вулиць селища майже не 

змінювалися. Найбільшу групу годонімів утворювали відантропонімічні назви 

– назви, похідні від власних імен, прізвищ, наприклад: вул. Крупської, 

вул. Плеханова, вул. Чапаєва тощо. Але у зв’язку з дією Закону України про 

декомунізацію, ситуація докорінно змінилася. Змін зазнала третина міських 

об’єктів (вулиць) Комишувахи. Так, наприклад, вул. Крупської → 

вул. Українська, вул. Комунарівська → вул. Весняна, вул. Радянська → 

вул. Шкільна, вул. Комсомольська → вул. Широка. Зі зміною назв змінилася 

семантика і тематичні групи годонімів. 
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Процес декомунізації ще триває, тому описати загалом сучасну 

топосистему досліджуваного регіону складно. Проте, мати хоча б часткове 

уявлення про годонімний простір смт Комишувахи Оріхівського району 

Запорізької області ми зможемо. 

Отже, фактичний матеріал розподілено між такими групами: 

1. Назви вулиць відапелятивного походження: 

- Назви, мотивовані гідрографічною номенклатурою: вул. Річна; 

- назви, похідні від флори: вул. Вишнева; 

- назви, похідні від пір року: вул. Весняна; 

- від назв місяців: вул. Квітнева, вул. Жовтнева; 

- від назв свят: вул.8 Березня, вул.Першотравнева; 

- назви, пов’язані з магією: вул. Чарівна; 

- назви, пов’язані з кольором: вул. Красна; 

- назви, пов’язані із місцезнаходженням: вул. Зарічна, вул. Нагорна, 

вул. Степова, вул. Підгірна; 

- назви, пов’язані із зовнішніми ознаками: вул. Широка; 

- назви, мотивовані міськими об’єктами: вул. Вокзальна, вул. Шкільна, 

вул. Залізнича, вул. Заводська, вул. Набережна; 

- патріотично вмотивовані назви: вул. Українська, вул. Миру, вул. Волі, 

вул. Перемоги. 

2. Назви вулиць відантропонімного походження. Годоніми цієї 

тематичної групи творяться за такими моделями: 

- ім’я + прізвище: вул. Богдана Хмельницького; 

- прізвище + ім’я: вул. Осипенко Поліни; 

- прізвище: вул. Шевченка, вул. Гоголя, вул. Маяковського, вул. Горького, 

вул. Гагаріна, вул. Смірнова, вул. Лєваневського, вул. Стахановська, 

вул. Чкалова. 

3. Назви вулиць відтопонімніго походження. До цієї групи належать, 

переважно, вторинні утворення: вул. Запорізька, вул. Севастопольська, 

вул. Московська. 

Отже, аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що 

культурний потенціал топонімів (годонімів) залежить від різноманітних 

факторів: автохтонності, матеріальності, духовності, моральності, грамотності 

тощо влади. На жаль, сьогодні не завжди враховуються ці критерії під час 

називання внутрішньоміських об’єктів, тому трапляються випадки, коли 

семантика назв не зрозуміла (затемнена). Більшість назв, змінивши ідеологічні 

назви на більш сучасні, набули більш яскравої емоційної забарвленості.  
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СИМВОЛІКА НОВЕЛИ Є. КОНОНЕНКО «КИЇВСЬКА ЕЛЕГІЯ» 

 

Площина символів із прадавніх часів супроводжує існування людини. 

Здавна символічний світ був уособленням химерних вірувань, пізніше – став 

засобом розкриття національної самосвідомості. Одним із найяскравіших 

виявіветносимволів є відбиття в них глибин народної мудрості, втілених у 

давніх світоглядних позиціях, фольклорних перлинах. 

Етносимволіка широко представлена у творчості поетів і прозаїків 

сучасності. Це забезпечує актуальність її вивчення, оскільки вона є не лише 

даниною історії, а становить джерело натхнення й невичерпних творчих 

можливостей у сфері літератури. Стилістична функція образів-символів у 

текстізнаходить реалізацію у відображенні емоційного, експресивного, 

морально-етичного аспектів глибин народної мудрості.Окрім того дослідження 

етногенетичного аспекту символіки актуальне ще й тому, що українська 

система символічного відображення світу належить до найдавніших і 

найбагатших систем традиційної культури на планеті. 

«Символ– предметний або словесний знак, який опосередковано виражає 

сутність певного явища, має філософську смислову наповненість… Символ як 

натяк на трансцендентну істину, на шлях утаємничення в першосутність 

становить основу естетичної концепції символізму»[3, с. 621]. 

Мета дослідження полягає у спробі простежити особливості функціонування 

в сюжеті образу-символу вікна, у новелі Є. Кононенко «Київська елегія».  

Новелістику Є. Кононенко досліджували Н. Герасименко, Р. Кіндлерова, 

Н. Лебідьта ін. Проте новела «Київська елегія» ще потребує детального вивчення.  

Є. Кононенко в новелі «Київська елегія» послуговується принципом 

використання символічних образів. У тексті знаходять вираження як 

етнонаціональні українські образи-символи, так і загальнокультурні елементи. До 

перших відносимо символ вікна, до других – теорію про існування трьох світів. 

Тут можна провести паралель із прадавніми уявленнями про тричастинну 

вертикальну будову світу (потойбічне підземне царство–земля–небо), яків 

подальшому широко використовувалися багатьма митцямий стали архетипом. 

Образ вікна наскрізно пронизує текст новели. Авторка зосереджує на 

ньому увагу, дозволяє читачеві на основі «підказок» вибудувати ланцюг 

асоціацій, що зв’язує різні прояви життя героя. Письменниця не дає ім’я 

головному герою, називаючи його «мальчиком», «хлопчиком» чи то «юнаком», 

але неодноразово підкреслює важливість у його житті «вікна у коридорі», 

наголошуючи на багатозначності, смисловій глибині створюваногообразу. 

Вікно – символ ідеї проникнення, потенційних можливостей; свідомості, 

світла; отвору, через який здійснюється зв’язок людини із зовнішнім світом; 

зв’язку з потойбічним світом; надії, чекання. Символіка вікна пов’язана з 
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давніми віруваннями українців, які відображені в замовляннях, обрядах, піснях 

тощо. Вікно називали «святим», бо воно уявлялося, як чарівний отвір, який дає 

можливість контактуватиіз зовнішнім світом. Сакралізація вікна зумовлена 

значною мірою спільністю його функцій з оком, яке викликало побожний 

трепет і було глибоким символом [див.: 2, 125].  

Так і в тексті новели «Київська елегія» конкретний художній образ – 

вікно – перетворюється на багатозначний символ.  

Вид із вікна – це також конфліктний образ-символ, бо виражає порив до 

почуття гармонії. У творі неодноразово висловлюється думка, що панорама 

міста, яка відкривалася з цього конкретного вікна була особливою й жодна 

картина міста з будь-якого вікна не викликала такого стануу головного героя на 

різних етапах його життя.Пейзаж, який відкривається з висоти нерідко 

пробуджує думки про силу внутрішніх, але обмеженість зовнішніх фактичних 

можливостей особистості. Цей прийом часто використовується в романтизмі. 

Для головного героя письмове підвіконня стало місцем, де було зроблено 

«більшість запаморочливих відкриттів юності», «були прочитані улюблені 

книжки і просто зроблено чимало шкільних завдань, які він виконував дуже 

сумлінно» [4, с. 9]. Класифікувавши об’ємний світ на три рівні, головний герой 

неодноразово намагався відповісти на питання: «як вибратись у третій світ із 

некривавої багнюки сірого повсякдення?» [4, с. 10]. І несвідомо юнак 

наближався до третього світу, всі його дії, подарунки долі нагадували пазли 

головоломки, які треба було лише скласти в певному порядку й укласти власне 

ціле; а образ вікна ставсимволом чекання, сподівання на здійснення мрії. 

Вікно для героя є символом відірваності від реальності, це була його 

спроба вирватися за рамки повсякденного, прив’язаного до матеріальності, 

буття, зазирнути до «світу в собі». Це ще раз підтверджує символічність образу. 

Адже, як стверджував Ж. Мореас у праці «Маніфест символізму», «символ 

народжується там, де неможливо зобразити предмет. Він покликаний виразити 

алегоричне й невимовлене шляхом відповідностей між двома світами – світом 

зовнішнім і світом мрій та ідеалів. Цей дуалізм реального та ідеального – 

основа символічного світосприйняття»[див.:1, с. 238]. 

Образ вікна в новелі Є. Кононенко«Київська» – грань між кінечним і 

безкінечним, протиріччя між бажаним та існуючим. Головний герой зміг 

подолати оточуючий світ, з його законами, тоді як, наприклад, Маріанні не 

судилося осягнути силу свого духу. Так завершальним етапом розвитку цього 

образу стало морально-етичне зубожіння. Остаточна крапка у цьому вирі подій 

поставлена за допомогою образу: «Три світи... Пам’ятаю! Ми те вікно заклали 

дошками, робимо полички для консервації»[4, с. 11].  
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА МІНІМАЛЬНИХ ФРАЗЕМ В 

ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО» 

 

На думку дослідників, якщо йдеться про справжніх майстрів художнього 

слова, неможливо не звернути увагу на такий аспект, як уміння влучно вводити 

фразеологічні одиниці в канву літературного тексту, звертаючи увагу на те, що 

вони є активним образотворчим чинником авторської оповіді. Через них 

письменник передає ставлення до зображуваних подій, акцентує смислову та 

стильову позицію мовних засобів. Учені стверджують, що у віршованих текстах 

наявні сприятливі умови для повного і яскравого виявлення виразних потенцій 

загальновживаної фразеології. Вона надає твору додаткової смислової й 

емоційно – експресивної інформації[1; 4]. Тож, коли кажемо про того чи іншого 

письменника як про новатора художнього слова, то маємо на увазі й те, що він 

оригінально, своєрідно використовує мовні одиниці фразеологічного рівня, 

творчо обігрує їхній семантичний потенціал, цілеспрямовано модифікує 

структурно-семантичну модель [2, с. 17].  

Таким справжнім  майстром слова є Ліна Костенко, творчість якої багата 

метафорикою та афористичністю, що визначає її належність до найвищих 

взірців української класики. ЇЇ доробок є надзвичайноцікавимментальним 

простором етико-естетичнихпріоритетів. Художнясвоєрідністьїїпоезії стала 

предметом прискіпливоїувагибагатьохнауковців. На сьогоднітворчістьЛіни 

Костенко розглядається у кількох аспектах: лінгвістичному, 

літературознавчому та філософському. Ідеться вже про таку галузь, як 

костенкознавство. 

Мовознавча наука має цілий ряд вдумливих і талановитих дослідників 

творчості видатної української поетеси: Н.  Дзюбишина-Мельник, Л.Краснова, 

Л. Ставицька, Н. Зубець, В. Цимбалюк, Н. Дащенко та інші. 

Дослідження творчості Ліни Костенко стимулювали розробку проблеми 

вживання одного з найменш вивчених шарів української фразеології – 

мінімальних ідіом (МІ) на прикладі історичного роману в віршах «Берестечко», 

у якому художньо осмислюється одна з найбільших трагедій періоду 

визвольної війни українського народу (1648–1654 рр.) та доля одного з 
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найвидатніших державних діячів – Богдана Хмельницького. «Берестечко» Ліни 

Костенко –твір, суголосний дню нинішньому, бо свідомість сучасного українця 

як ніколи спроможна зрозуміти й відчути оманливість нашої перемоги, так само 

як і потенційну небезпеку поразки.  

Аналізуючи текст твору, з’ясовуємо функції, які виконують 

фразеологічні одиниці мінімальної структури: 

1. Функція зображення внутрішнього стану персонажа.Коли мова йде про 

почуття безвихідності, послаблення бойового духу головного героя роману Б. 

Хмельницького, письменниця використовує МІ: 

Так тоскно на душі. Ми навіть не пропащі. 

Ми просто вже ніхто. І всім вже не до нас[3,с.125], 

                                    Їй-Богу ж йому, псяюсі, не з медом[3,с.25]. 

2. Експресивна функціядосягається завдякисемантиці МІ, у якій наявні 

компоненти «дуже», «абсолютно», «зовсім» і под. : 

Але чому ж не знищив я його?  

ПідЗборовом пани були не дужебраві.  

Та я ж їхміг там всіхдо одного,  

коли заскочив їх на переправі[3,с.84] 

(до одного ‘без винятку, абсолютно всі’). 

 

3. Функція досягнення саркастичного ефекту. Наприклад, для 

передавання зневажливого ставлення героя до «вишуканості» закордонних 

«наук» письменниця використовує жаргонний фразеологізмна мазі: 

Турецьку знаю, був там у полоні. 

Польщизнувчив. Французькана мазі. 

Якбимавчас, теж міг би написати 

Галантний лист мадам де Шуазі[3,с.92]. 

 

4. Оцінна функція, що передає ставлення до подій: 

Коси наші неклепані, діти наші неплекані. 

Горе на нашу голову зайди ці прителепані[3, c.15]. 

 

5. Функціяпожвавленнямови героїв, наданняїйобразності та яскравості.  

Ночівля яка чи корчма 

Не одна й молодиця ласкава була до мене. 

Сідло в головах, під боком кошма. 

А сон присниться – Гелена [3,с.64]. 

Я вже пів бочки випив тут вина. 

А відьма мовчки у кутку сиділа. 

Рухнулася як тінь від кажана: 

–І доки ж тут чав’ядітибез діла? [3,с.74]. 

 

6. Функція посилення виразності, актуалізації фразеологізму. Для 

відтворення цієї функції письменниця видозмінює(трансформує) фразеологічні 
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одиниці шляхом лексичної заміни її компонентів. Під впливом народної 

фразеології на зразок МІ від Адама, з азів у значенні ’спочатку’письменниця 

створила авторський вислів з абетки: 

А знов свободу починай з абетки. 

А знову скрізь те саме, що й було [3, с.95]. 

 

7. Функція відтворення колориту епохи. Щоб створити атмосферу 

історичного періоду доби Хмельниччини, у складі Ліна Костенко 

використовуємінімальні ідіоми із застарілими компонентами: 

У Києві, позаторік, у грудні. 

Коли ти в Браму в’їхав Золоту. 

Тебе стрічали юрми велелюдні. 

Тобі кричали: «Слава» за версту [3,с.152], 

 

Я їм скажу: вибирайте гетьмана, 

Визволяйте край з-під кормиги. 

Ну, а я…Зрештою, геть мене, 

Коли я вже вам не до шмиги [3,с.37], 

 

Коли я вже піднявся того труду- 

Народ зібрати під свою оруду 

То покладу на це усе життя, 

А доведу це діло до пуття [3,с.168]. 

Отже, фразеологізми – це згустки розуму й емоцій, що наскрізь пронизані 

враженнями, оцінками, почуттями, пристосовані до вербалізації семантики 

мовця і слухача, читача; вони комунікативні й прагматичні, з найширшою та 

деталізованою шкалою конотацій. Уміле використання Л. Костенко мінімальної 

фразеології забезпечує відповідний колорит, лаконічність, точність 

висловлювання й разом з іншими мовними засобами вона визначає своєрідність 

її ідіостилю.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО 

ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Використання нових інформаційних технологій розширює межі 

освітнього процесу. Всі інновації в освітній галузі сприяють переходу від 

механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно 

здобувати знання. 

Реформування освіти передбачає зміни у підготовці вчителів. Ґрунтовна 

підготовка має здійснюватися за новими методиками і технологіями навчання, 

зокрема інформаційно-комунікативними. Інформаційні технології підвищують 

практичну спрямованість освітнього процесу, сприяють розвитку здібностей 

учнів, підвищенню мотивації навчального процесу, створюють умови для 

формування ключових компетентностей, серед яких виділяють уміння вчитись, 

соціальну та комунікативну компетентність, загальнокультурну, здоров’я 

збережувальну, громадянську та компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

Ефективність інформаційно-комунікативних технологій полягає в тому, 

що вони створюють умови для забезпечення зворотнього зв'язку в навчанні, 

підвищують можливість унаочнити навчальний процес, здійснити 

диференційований підхід, організувати групову та колективну  роботи, зробити 

навчання більш ефективним, оптимізувати навчальний процес, забезпечити 

пошук інформації  із різноманітних джерел, реалізувати діяльнісну змістову 

лінію (формувати навички контролю та самооцінювання), створити сприятливу 

атмосферу для засвоєння нових знань та спілкування. 

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та 

літературного читання буде ефективним, якщо вчитель врахує низку факторів: 

завдання конкретного уроку, чітко та правильно визначена мета всіх завдань,  

чітка організація та індивідуальна робота з кожним учнем під час навчального 

процесу. Важливе завдання використання ІКТ – підвищення пізнавального 

інтересу до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. 

Впровадження інформаційних технологій на уроках української мови та 

літературного читання  дозволяє на високому рівні проводити нестандартні 

уроки, на яких вчитель добирає завдання, що розвивають у дітей креативне 

мислення, формують вміння повно, точно, правильно висловлювати свої думки, 

проявляти індивідуальні можливості, виходити із ситуацій інтелектуального 

утруднення, будувати творчий процес майже самостійно. 
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Інформаційні технології дають змогу забезпечити такі умови для 

навчання, які сприятимуть розвитку всебічно розвиненої особистості, здатної 

повною мірою реалізувати себе в подальшому житті. 
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ОНОМАСТИКОН ТВОРУ «КНЯЗЬ ЄРЕМІЯ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ» 

 І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 

 

Ономастикон художнього твору, як правило, складається з реальних та 

вигаданих власних назв. Кожен онім має своє стилістичне навантаження у творі 

і виконує щонайменше дві функції. Найперша функція, яку виконує кожна 

власна назва – номінативна. Вона є основою літературно-художньої 

ономастики. Другою важливою функцією оніма у художньому творі є 

характерологічна. За стилістичною значущістю власні назви поділяють ще на 

національні, регіональні, ідеологічні, соціальні та хронологічні оніми.  

Історичний роман «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького 

особливо насичений багатою ономастичною лексикою, яка репрезентує 

національну палітру власних назв України та Польщі (частково). Антропоніми 

використані письменником також допомагають в ідентифікації за 

національністю, соціальним станом, віком і т.п. Топоніми дають чітке уявлення 

про місце описаних подій, оскільки використано реальні власні назви, до того 

ще й широко відомі. Доповнюють картину хрононіми, завдяки яким 

складається уявлення доби, про яку пише автор, а саме XVII століття. Тобто у 

творі немає жодного зайвого оніма, всі вони стилістично вмотивовані.  

Власні імена реальних історичних осіб у романі не однорідні: це власні 

імена не тільки видатних осіб епохи, а й людей, популярність яких обмежена в 

часі й просторі. Що стосується антропонімів вигаданих осіб, то вони також 

іменуються за принципом соціально-історичної правдоподібності.  

Вже на початку твору, зокрема у заголовку, читач зустрічає онім на 

позначення головного героя роману і одночасно виступає реальною історичною 

постаттю. Цей прийом допомагає зацікавити читача, викликає певні асоціації з 

історичним минулим, окреслює просторово-часові межі роману [3]. 

Антропонімікон роману чітко розподілений за локальними, 

темпоральними та соціальними ознаками. Найширше репрезентовано імена 
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представників польської шляхти та українського народу (селян, козаків, панів). 

Серед поляків часто зустрічаємо Сигізмунд ІІІ, Лука Жолкевський, 

Конецпольський, Микола Потоцький, Владислав ІV, Ян-Казимир, Домінік 

Заславський, Замойські, Корецькі, Збаразькі, Криштоф Радзивілл, Адам 

Казановський, Оссолінський. Дані антропоніми мають здебільшого 

двокомпонентну структуру: ім’я + прізвище. Однокомпонентна структура 

вживається при збірних антропонімах на позначення цілої родини чи роду: 

Замойські, Мнишки, Казановські, Воронецькі. 

Українці представлені здебільшого козацькими прізвищами і так званими 

«селянськими» іменами (на позначення кріпаків та прислуги при польській 

шляхті) : Лобода, Дмитор Наливайко, Богдан Хмельницький, Тарас Трясило, 

Павлюк Гудзан, Панас Супрун, Максим Кривоніс, Вовгура-Лисенко, Максим 

Шкандиба, Колодка, Гайчура, Небаба, Ганжа, Носач, Тиша, Нечай, 

Морозенко; Стецько, Пхайло, Тодозя Світайлиха, Мавра, Маруся.  Як 

бачимо, на позначення козаків автор використовує будову: прізвище + ім’я або 

тільки прізвище; для «низів» суспільного прошарку характерна 

однокомпонентна будова – ім’я. 

Топонімікон також займає особливе місце в тканині художнього твору. 

Разом з усіма власними назвами топоніми підпорядковуються загальним 

законам художності контексту, містять експресивність і стилістичну 

маркованість. Саме вони визначають просторову домінанту художнього тексту.  

Топоніми в художній канві твору займають численне місце. Вони 

представлені різними розрядами, функціонують широко і різнопланово, 

обумовлюють сюжетну побудову твору.  

1. Хороніми (назва території, області, району): Україна, Польща, Литва, 

Голландія, Європа, далекий Схід, Пруссія, Московське царство, Франція, Річ 

Посполита, Молдавщина, Єгипет, Біла Русь, Німеччина; Задніпрянська 

Україна, Лівобережна Україна;  Волинь, Поділ, Галичина, Лубенщина, 

Київщина, Полісся, Мінщина, Полтавщина, Московщина, Холмщина, 

Волощина, Русь, Хорольщина, Посулля, Запорожжя, Запорозька Січ. 

2. Ойконіми (назви населених пунктів), зокрема комоніми (назви 

сільських місцевостей): Махнівці, Сенча, Гончариха, Кумейки, Голтва, Гуща  

та астіоніми (назви міст): Хорол, Ромни, Прилуки, Лубни, Київ, Львів, 

Варшава, Чернігів, Миргород, Немирів, Путивль, Переяслав, Ніжин, Відень, 

Краків, Рим, Корсун, Луцьк, Гадяч, Лохвиця, Черкаси, Цареград, Любеч, 

Богуслав, Яготин, Трахтемирів, Іржищів, Житомир, Бердичів, Біла Церква, 

Старий Костянтинів, Бобруйськ, Перемишль. 

3. Гідроніми (назви водних об’єктів): потамоніми та пелагонім. Назви 

річок: Сула, Удай, Ворскла, Рейн, Дніпро, Стариця, Вісла, Дунай, Рось, Случ, 

Пилявка. Також використано один пелагонім – Чорне море. 

4. Еклезіоніми (назви місць здійснення обрядів, місць поклоніння у будь-

якій релігії) : собор святого Юра, Мгарський монастир, Бернардинський 

монастир, Густинський монастир, Ладинський монастир, собор святого 

Яна, свята Софія. 
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5. Ороніми (назви рельєфу): гора Кисилівка, Лиса гора, Корсунські гори 

та скелі. 

6. Агронім (назва земельного наділу, поля, ділянки): стан Поточченка. 

7. Назви міських об’єктів та споруд: Києво-могилянська колегія, 

Київська колегія, Махнівський замок, Золоті ворота, Старий Київ. 

Реальність топонімів зумовлена темою, ідеєю, сюжетом і жанром твору і 

служить правдивому відтворенню історичних подій, чіткій локалізації місця дії. 

В історичному романі «Князь Єремія Вишневецький» мають неабияке 

місце й хрононіми. Вони є темпоральними провідними маркерами художнього 

контексту; без них не можна уявити повної картини сюжетного руху, образної 

системи. Хрононімія в жанрі історичної прози підпорядкована законам 

реалістичного письма і служить правдивому відображенню історичних подій.  

Часових онімів у контексті твору використано 18 разів. Це дає змогу 

відтворити історичну добу в її русі й зобразити  події, що супроводжуються 

цими часовими показниками. Хрононіми роману охоплюють відносно 

невеликий проміжок часу – з першої половини XVII століття до середини цього 

ж століття (до 20 років): «В першій половині XVII віку князь Михайло 

Вишневецький був один з найбагатіших магнатів на всю Україну й Польщу» 

[2,c.6]; «Пробувши кілька років за границею, надивившись на усякі дива в 

Європі, без міри вищої в усьому і за Польщу, і за Україну, Єремія вернувся 1632 

року додому» [2,с. 18]; «1637 року козаки знов піднялися на поляків» [2,c. 24]. 

Таке точне датування закономірно вписується в тканину історичного роману і є 

одним із засобів сюжетного руху. 

Серед хрононімів закономірно виділяють  групу геортонімів. Вони 

виступають неконкретним засобом датування, але вони допомагають 

відтворити культуру та звичаї людей: Різдво, Великдень, Зелені свята, зимній 

Микола, Спасівка.  Наведені власні назви свят сприяють послідовному опису 

подій, відбивають особливості українського православного календаря.  

Ще оніми групуються у відповідності з датою святкування – 

монотемпори (одноденні): зимній Микола та мультитемпори (багатоденні): 

Великдень, Зелені свята, Спасівка, Різдво. Ще існує класифікація за 

усталеністю: рухливі (Великдень, Зелені свята) і нерухливі (Різдво, зимній 

Микола, Спасівка) . 

Отже, ономастикон історичного роману «Князь Єремія Вишневецький» 

Івана Нечуя-Левицького найширше представлений антропонімами, топонімами 

та хрононімами, які в свою чергу поділяються на ряд підгруп і кожен несе в 

собі певну стилістичну функцію та особливе наповнення тексту, ці оніми є 

головними рушіями сюжету. Їх доповнюють документоніми, міфоніми та 

агіоніми, які також мають свої функції та призначення у творі. Жоден онім у 

контексті роману не є зайвим. Всі вони взаємодоповнюються і утворюють 

цілісну картину епохи. 
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ФОРМАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ НОВЕЛИ 

«АПОКАЛІПСИС» М. МАТІОС 

 

Помітним явищем сучасного українського літературного процесу стала 

книга «Нація» М. Матіос. Об’єднавши двадцять сім прозових і віршованих 

творів у органічну розповідь про цілу епоху в житті українського етносу, 

авторка ґрунтовно осмислила головні закони націєтворення, національного 

самовизначення та домінантних аспектів етноментальності українства. Однак 

метажанрова природа збірки жодним чином не вплинула на повноцінне 

існування її складників як самостійних елементів, єдність між якими 

реалізується на ідейно-тематичному рівні. Отже, надалі матимемо на увазі, що 

структуру твору розглядаємо в контексті всієї книги, оскільки прозова частина 

«Нації» має схожі формальні риси. 

Темою роботи є з’ясування особливостей архітектоніки художнього світу 

новели «Апокаліпсис». Об’єкт дослідження – власне твір, а предмет – система 

організації його формальних складників. Варто наголосити, що творчий 

доробок М. Матіос вивчали І. Волосевич, Т. Дзюба, С. Жила, О. Логвиненко, 

О. Романенко, Г. Рижкова та ін., досліджуючи переважно прозові твори з різних 

точок зору, але питання впливу форми на змістовий аспект новели порушується 

вперше, в чому й полягає наукова новизна статті. Мета дослідження – з’ясувати 
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роль формального елементу в контексті поетики «Апокаліпсису», його участі в 

організації змістового плану твору для з’ясування засад творення прози якісно 

нового рівня. 

Утілюючи в життя творчий задум, письменник намагається досягти 

балансу між змістом і формою, надати «лінгвістичним перлам» композиційно-

сюжетного обрамлення. Керуючись подібними міркуваннями, М. Матіос 

творить багаторівневу структуру: оригінальну, складну фабулу поділено на 

одинадцять частин, які за допомогою ретроспективної композиції утворюють 

оповідь про життя двох родин із Тисової Рівні. Використавши в першій частині 

досить свіжий, цікавий композиційний прийом – початок твору з 

кульмінаційного моменту ‒ пробудження Тимофія Сандуляка після летаргії, – 

авторка задає динамічний темп оповіді. Уже в другій частині репрезентовано 

експозицію (зустріч Тимофія неподалік своєї хати з Естер Машталер) та 

початки зав’язки (їхня розмова). Хронологія твору дає підстави стверджувати, 

що зазначені події відбуваються до 1914 р. Прикметно, що на цьому етапі 

М. Матіос за допомогою композиційного акценту на художній деталі подає 

гіпотетичну причину майбутніх нещасть Сандуляків і Машталерів: «…кажуть, 

що осику не можна брати на будівництво дому, бо від хвороб уся родина 

тремтітиме день і ніч … Сусідчину тиху, але доволі сміливу, розмову Тимофій 

послухати послухав, проте … з осикових чурків зробив підлогу в стодолі»        

[1, с. 41]. Вищезгаданий прийом дає змогу уявити час як нескінченну 

послідовність, на перший погляд, непов’язаних одна з одною подій, які, 

сполучаюсь, творять майбутнє. 

Стрімка за’язка (Естер запрошує сусідів на Пурім) супроводжується не 

перипетіями й колізіями, а авторськими відступами, які в цьому випадку 

доречніше було б назвати окремою ліричною фабулою, що містить розповідь 

про життя Тисової Рівні з початку XX ст. до закінчення Першої світової війни 

(1917 р.). Вона демонструє головну ідею твору (корону доброго імені носити 

найтяжче) й допомагає розкрити психологічну картину епохи, адже овіяна 

атмосферою глибокого співчуття до людини, яка стикається з жорстокими 

викликами сучасності. Подружня зрада Тимофія – друга кульмінація – і 

подальший розвиток дії тепер доповнюються перипетіями й колізіями, за 

допомогою яких передається ідейне спрямування «Апокаліпсису»: корінь будь-

якого гріха проростає з минулого (лірична фабула), але його наслідки 

впинаються в майбуття, руйнуючи красу людської душі (перипетії та колізії) до 

моменту спокути (розв’язка).  

Під час кульмінації епічна й лірична фабули зливаються воєдино, 

подібного до того, як поєднуються долі Тимофія Сандуляка й Естер Машталер, 

продукуючи цілком передбачуваний сюжетний хід – народження «таємної» 

доньки (Хани). Естер і Тимофій не розкривають таємницю появи на світ Анни, 

а отже, паростки гріха все глибше вкорінюються в їхню душу, міцніють, 

отруюють атмосферу моральної чистоти обох родин, а згодом руйнують 

захисний ореол праведності всієї нації. М. Матіос доводить, що у світі все 

взаємопов’язане: доля українського народу залежить, перш за все, від кожного з 
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нас. До речі, незважаючи на ретроспекцію як основний прийом композиційної 

побудови, можемо помітити, що часо-просторові категорії розмиті. Це свідчить 

про намагання письменниці нівелювати проблемні рамки обмеженості жанру 

новели. Фактично, до другої кульмінації всі три часові виміри існують 

паралельно: минуле проектується на сьогодення героїв новели, яке органічно 

перетікає в майбуття. Але завдяки вродженому відчуттю художньої форми 

авторка показує суть гріхопадіння: з моменту подружньої зради лірична фабула 

перестає існувати, тобто людина втрачає природний зв’язок з минулим, а 

прийдешнє (фабула епічна) вже твориться на основі понівеченого сьогодення. 

Гріх у розумінні письменниці – це злочин проти часу. 

На нашу думку, назва твору відображає кілька граней змістового аспекту 

новели: Апокаліпсис як поняття біблійне (алюзії на чотирьох вершників як 

втілення гріхів), апокаліпсис душі, тобто гріхопадіння людини, а також 

апокаліпсис як поняття загальнонаціональне й загальнолюдське: ослаблення 

нації, а отже, людства через занепад моральності особистості.  

Подальший розвиток подій демонструє нищівну дію неспокутого гріха. 

Його дружину «Марію за кілька років після нетривалої боли грудей віднесли на 

цвинтар» [1, с. 60], а Друга світова війна та повоєнні репресії призводять до 

того, що Тимофіїв син Андрій зникає на заробітках, сусідка Естер змушена 

емігрувати до Румунії, а Хана стає жертвою репресій. Зрештою, Сандуляк 

впадає в летаргічний сон на три роки, тобто розплачується за гріх найдорожчою 

«валютою» – часом. Розв’язка ілюструє сцену щиросердного каяття Тимофія, 

унаслідок якого на інтуїтивному рівні відчутно відновлення гармонії плину 

часу. Фінал новели змальовано у вітаїстичних тонах, проте остаточну «крапку» 

М. Матіос не ставить, ніби натякаючи, що цілісність аури українського етносу 

залежить навіть від старого Сандуляка. 

Варто згадати той аспект, що побічних сюжетних ліній як таких у 

«Апокаліпсисі» немає: лірична й епічна фабули утворюють цілісну (хоча й 

фрагментарну) оповідь, але кожна з одинадцяти частин твору містить у 

сюжетному плані відносно самостійний фрагмент новели з компактними, але 

помітними стадіями розвитку окремого сюжету: короткою експозицією й 

розвитком дії, емоційним центром (кульмінацією) та стрімкою розв’язкою. 

Отже, можна висунути твердження про гіпотетичну наявність кількох (а 

потенційно – одинадцяти) мікросюжетів, які формують основний сюжет твору, 

що є органічною складовою макросюжету книги. 

Підбиваючи підсумки, наголосимо, що завдяки вдало спроектованій 

композиції М. Матіос підкреслила низку аспектів ідейно-тематичного 

спрямування «Апокаліпсису», закцентувала увагу на ключових художніх 

деталях оповіді. Фабула новели слугує дороговказом обабіч численних 

розгалужених стежок змісту, які, перехрещуючись, утворюють цілісну систему 

твору. Новаторство письменниці полягає в тому, що форма в новелі стає не 

просто планом для вираження змісту, авторка розширює функції цього 

складника і, вміло оперуючи формальними елементами, робить його не 

інструментом репрезентації ідеї, а її частковим носієм. 
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ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ 

«ОСТАННІЙ ДІАМАНТ МІЛЕДІ» 

 

      На сьогодні творчий доробок Ірен Роздобудько містить багато творів 

найрізноманітніших жанрів. Але у сфері детективу авторка працювала лише 

тричі, віддаючи перевагу психологічним романам. 

   «Останній діамант міледі» одержав найширший відгук,порівняноз 

детективами «Ескорт у смерть» та «Мерці». 

   Пролог твору переносить читача у події, пов’язані з королівським 

родом. Сюжет розгортається навколо коштовностей, заради яких люди здатні 

на все. Зі смертю власниці залишається один діамант, який живе новим життям, 

будучи загримованим під звичайний камінець. 

   Як відомо, основний елемент детективу – таємниця. Авторка 

дотримується цієї деталі та створює справжню таємницю довкола діаманту, 

паралельно розповідаючи про героїв твору, які переживають любовний 

трикутник. Головні героїні роману – сестри Влада і Жанна. Влада – дівчина, 

яка, будучи прийомною донькою, не пізнала батьківської любові вповні. Жанна 

– вродлива, емоційна, Саме вона і є володаркою останнього діаманту, будучи 

нащадком французького роду де ла Фарре. Макс – молодий письменник, 

чоловік Жанниі той, кого любить Влада. Але вона не може втручатись у щастя 

сестри, бо любить їх обох.  

   Одного разу рукописи Макса було викрадено. Жанна намагається 

допомогти коханому відшукати їх, але зникає на 2 роки, будучи ув’язненою 

письменником Жаном Дартовим. Дартов закоханий у жінку з портрету, з якою 

знаходить спільні риси у Жанни. Далі з’являються вбивства, містичні історії та 

загадковість, які розгортаються довкола коштовностей. 

   Сама письменниця визначає жанр свого роману як детектив, але деякі 

дослідники вважають, що це авантюрний роман, оскільки твір гострий за 

сюжетом, екстремальними умовами, ризикованими ситуаціями.  

На запитання журналістів: - «авантюрність - в значенні пригодницька чи з 

якоїсь іншої причини?» письменниця відповіла: «Я гадаю, щовінпередусім є 

авантюрним для мене самої! Цетаканебувальщина, яку я зробиладійсністю. 

Хібаце не авантюра? Уявити, щонащадкиславнозвісної "міледі" живуть в 
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Україні, щоїїдіамантзнаходитьсясаме тут? Але, чому б — ні, якщовідомо, 

щоміледізакінчиласвоєжиття в Криму.»[3, 178] 

Проза ІренРоздобудькоумовнащодо жанрового поділу. 

Їїдетективиувібрали в себе елементи авантюрного, любовно-пригодницького, 

філософського, психологічного, соціального роману. Вона досліджуєпсихо-

інтимнийсвітжінки. Її твори маютьпотужнийінтелектуальний пласт, 

сприймаються як спробадатибагаторівневийтвір для реципієнта. Вони доводять, 

щоміж «елітарною» і «егалітарною» літературою не завждиіснуєпрірва, що не 

до всіхтворів «літературиповсякденногочитання», «літератури, яка 

потребуєсвого численного читача» [1, 57] слідставитися як до такої, 

щовитискаєцінностінаціональних культур. 
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ЕТНОНІМИ У КОМПОНЕНТНОМУ СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Взаємовідношення етнокультури та фразеологічних одиниць спонукають до 

всебічного вивчення окремих фразеотематичних груп.Фразеологічний фонд 

української мови містить чимало відомостей про національну  культуру, 

міжнаціональні відносини, побут, звичаї і традиції, менталітет та моральні 

цінності етносу, що втілюється перш за все у складниках стійких зворотів.  

Компонентний склад фразеологічних одиниць неодноразово поставав 

об’єктом наукового осмислення мовознавців.Зокрема, соматизми у структурі 

стійких  словосполучень досліджували Г. Доброльожа,  Н.  Стрілець, 

антропоніми–К. Щербаченко,  фітоніми– О. Мельник,  зооніми –Т. Маслова, 
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Д. Ужченко, А. Гребенюк.У колі цих досліджень цікавим об’єктом постають 

етноніми, систематизація та вивчення яких в українському мовознавстві 

розпочато Б. Ажнюком, О. Івченком, Г. Доброльожею, Н. Притулик та ін.  

Мета розвідки – визначити роль етнонімів у формуванні значення 

фразеологізмів(у широкому розумінні). Джерелом фактичного матеріалу 

слугував академічний Фразеологічний словник української мови [4] та 

«Українські приказки, прислів'я і таке інше» М. Номиса[3]. 

Етнонім (букв. з гр. «ім’я народу») – це назва народу, племені, етнографічної 

групи, народності, нації та ін. [1, с.78]. Вони є загальними назвами. У 

залежностівід суб’єкта номінації етноніми поділяють на дві групи: самоназви 

етнічної групи людей(автоетноніми, ендоетноніми) таназви інших народів 

(алоетноніми, ксеноетноніми). 

Відзначимо, що фразеологізми з номеномукраїнець практично відсутні. 

Можна припустити, що це пояснюється порівняно пізньою появою такої назви. 

Функцію цього автоетнонімау фразеологізмах часто виконує лексема козак: 

козак з біди не заплаче[4, с. 75], степ та воля – козацька доля [4, с.75], козак у 

дорозі – а надія в Бозі [4, с. 75], козак журби не має [4, с. 75]. У таких стійких 

висловах відображено наполегливість, волелюбність, сміливість та 

побожністьукраїнців. 

В українській фразеології простежується різноманітне оцінювання тих етносів, 

з якими контактували українці. З-поміж ксеноетнонімів найуживанішими є 

назви москаль, кацап, лях, жид, циган, татари, турки. 

Наприклад, частим є висміювання, глузування, скепсис 

над певними рисами ментальності росіян, для позначення яких етноцентричною 

назвою є лексема москаль. Саме таку роль відіграють паремії з етнонімом 

москаль: од чорта одхрестишся, а од москаля не одмолишся [4, с. 76], москаль 

з бісом порадились, та й на лихо понадились [4, с. 76], варив чорт з москалем 

пиво, та й солоду відрікся[4, с. 77],з москалем дружи, а камінь за 

пазухой держи [4, с. 77], москаль як ворона, та хитріший чорта[4, с. 77].  

З  певною  іронією  та  гуморомсприймаються фразеологізми, у яких іде 

мова про поляків, які у сприйнятті українців – хитрі, бездіяльні: ляхові курка, а 

мужикові шабля [4, с. 80], мужик свиню любить, а лях курку [4, с. 

80],лях тоді добрий, як спить [4, с.79]. 

Етонімжид (презирлива назва осіб єврейської національності) традиційно 

використовується на позначенняошуканства та брехливості, жадібності до 

фінансового прибутку та успіху: жид, як не обшукає, то навіть і не 

пообідає [4, с.81], жид брехнею живе, все з нас тяне[4, с.80], як біда, то до 

жида, а як мине біда – най дідько бере жида[4, с.82], жид, як не 

збреше, то удавиться [4, с.81],жид ні сіє, ні оре, а обманом живе[4,  

с.82]. 

Причиною  негативного сприйняття представників інших націй, ворожого 

ставлення до них, на думку З. Коцюби, є різні інтереси сусідів, спосіб життя, 

побут, звичаї, погляди, іноді навіть зовнішній вигляд, що слугує основою 

творення етностереотипів [2, с.12].    
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Отже, компоненти-етноніми у фразеологізмах української мови 

виконують кумулятивну та символічну функції. Вони розкривають особливості 

культурного, політичного та  суспільного  життя нації, міжнародні  

відносини та специфіку менталітету. Будучи експресивно забарвленими, 

фразеологізми передають суто  українські  настанови  та  соціальні 

орієнтири, що  залежать від  світоглядних  позицій народу. 
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СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ПРОСТИХ  УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ У 

КНИЗІ М. МАТІОС «НАЦІЯ» 

 

Марія Матіос, відома далеко за межами України письменниця, стверджує, 

що її найбільше цікавлять «розмірковування в системі координат 

загальнолюдських гуманістичних цінностей» [1].  

Мета розвідки – емпірично дослідити стилевжиток простих ускладнених 

речень у книзі «Нація» М. Матіос.  

Ускладнені речення не належать до самостійних синтаксичних одиниць, 

бо є монопредикативними структурами і за граматичною будовою –  прості 

речення. Характер ускладнення простих речень буває різний, тому «під 

поняттям «ускладнене речення» об’єднують синтаксичні структури, різні за 

будовою і функціями» [3, с. 105]. Цим, очевидно, i можна пояснити вiдсутнicть 

у сучасній синтаксичній теорії єдиного визначення ускладненого речення, хоч 

сам термін «ускладнене речення» в синтаксисі загальноприйнятий. До 

ускладнених найчастіше належать речення з однорідними членами, з 

відокремленими членами, зi звертаннями [2, с. 136]. 

Серед віднайдених в аналізованому тексті прикладів ускладнених 

простих речень можна виділити такі: 

1) з однорідними членами речення: «А цiкаво, як воно все там у них 

вiдбувається − чи якийсь янгол-секретар одбирає земнi послання при апаратi, 
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виймаючи з потоку щирi, тяжкi й гарячi, й незворушно спускаючи в чорну дiру 

невагомi маси пустих слiв?»; «…скiльки iскристої, смiхотливої енергiї 

вивiльняється, коли кожна нота − iронiчний натяк, вiдтiнок, дотеп, доторк − 

умент резонує, пiдхоплена спiврозмовцем, кульбiт у повiтрi, просто вiд 

надмiру сили, жартiвливе колiнце − ближче: можна? i от уже − двозначнiше, 

ризикованiше, i от уже − впритул, i от уже, заглушивши мотор (бо ти таки 

сiла, врештi-решт, у ту його машину − пiсля вiдвiвин майстернi, пiсля того, як 

угледiла навiч, хто вiн), − навальний перехiд на iншу мову: губами, язиком, 

руками, − i ти, вiдхиляючись зi стогоном: «Поїхали до тебе... В майстерню...» , 

− мова рiзко скоротила ваш шлях назустрiч одне одному: ти впiзнала: свiй, в 

усьому − свiй, одної породи звiрюки! − i в нiй же, в мовi, було все, чого нiколи 

потiм не було мiж вами в лiжку» [4, с. 21]; 

2) з відокремленими членами речення: «…справдився її сон − давнiй, 

минулорiчний, задовго до знайомства їхнього побачений…»; «…i ти слухала, 

наскрiзь вистуджена подувом її жорстокої вiдваги насупротив життю…»  [4, 

с. 33]; 

3) з порівняльними зворотами: «Отож доглядала його, ніби малу 

дитину» [4, с. 29]; «Богдан тримав Корнелію під лікоть і торкотів, як 

шестилітній хлопчик…» [4, с. 88]; «Воно (сіно) пахло гостро, як пахне свіжа 

трава з-під коси» [4, с. 20]. 

Як бачимо, у збірці «Нація» М. Матіос активно використовує ускладнені 

прості речення з виразною стилістичною настановою: однорідні члени речення, 

відокремлені члени речення та порівняльні звороти надають цим синтаксичним 

одиницям інформативної насиченості, експресивної виразності,  актуалізують 

важливу для мовця думку. 
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ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ АНТРОПОНІМИ ТВОРУ 

 І. КАРПЕНКО-КАРОГО «МАРТИН БОРУЛЯ»  

 

Антропонімікон будь-якого художнього твору являє собою складну 

систему онімів, яка разом з іншими мовними засобами бере участь у реалізації 

авторської концепції світобачення, у побудові художнього образу [2, с.337]. У 

літературно-художніх власних назвах відбита креативність автора та його 

бажання наділити персонажів певними національними, індивідуальними 

рисами. 

Найбільшу частину онімів в п’єсі «Мартин Боруля» становлять 

антропоніми: особові імена, прізвища, імена по батькові. Антропонімний 

простір твору – переважно імена різного походження, більшість з яких 

неслов’янського. Наприклад, давньоєврейські: Іван, Матвій; грецькі: Сидір, 

Степан, Трохим, Протасій, Нефодій, Севастьян, Олена; латинські: Мартин, 

Антон, Марина; слов’янське: Палажка тощо. 

У творі наявна невелика кількість чоловічих імен у зменшено-пестливій 

формі, які утворені за допомогою: 

1. Флексії -а-(-я-), що додається до першого або другого складу 

здекомпонованої основи повного імені: Стьопа – Степан, Микола – Миколай: 

«…а ти, Стьопа, нагадай йому про мендаль...» [4, c. 139]; «Мiй Микола i твоя 

Марися умiстi виросли i полюбили одно другого, а ми з тобою давнi 

приятелi...» [4, c. 140]. 

2. Здрібніло-пестливого суфікса -к-(о)/-к-(а), що поєднується з усіченою 

основою повного імені: Омелько – Омелян: «Омелько привезе самуварь, чаю, 

сахарю i... кофiю» [4,c. 145]. 

3. Усічення основи: Свирид – Спиридон: «Кланяйся ж там Каєтану 

Iвановичу, Свириду Петровичу...» [4, c. 140]. 

Жіночих імен у творі всього чотири. Одне вжито в офіційній 

російськомовній формі: Єлена (Єлена Вікентьєвна).  

Зменшено-пестливі форми жіночих імен у творі побудовані за 

допомогою: 

1. Зменшено-пестливого суфікса та флексії -а-, що додається до першого 

складу здекомпонованої основи: Марися – Марина, та з додаванням 

демінутивного суфікса -очк-(о): Мариночко: «Завтра батько побалакають з 

дядьком Мартином, а через два тижнi Марися буде моя жiнка! Жiнка моя!.. 

Тiлько подумать - та й гарно, а як оженюсь? О Мариночко моя кохана, ти, 

моє сонечко, i свiтиш менi, i грiєш мене» [4, c. 134-135]. 

2. Зменшено-пестливою формою із суфіксом -к-(а), що додається до 

усіченої основи повного імені: Палажка – Пелагея, Юлька – Юлія: «Палажка 

пішла» [4, c. 145], «…сватать Юльку не спіши» [4, c. 154]. 
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3. Фонетичні варіанти: Палажка – Палазю: «Не сердься, Палазю, а 

скажи менi – тiї бачила ту бумагу, що Степан привiз?» [4, c. 144]. 

Із погляду структурної організації І. Карпенко-Карий у своїх творах 

використовує одночленну, двочленну і тричленну антропоформули.  

Одночленна форма переважає в творі у вигляді прізвищевої назви (ПН), 

часто з назвою посади або у вигляді особового ім’я. Наприклад: Омелько, 

Трохим, Палажка, Степан, Марися, Микола;отець Ксенофонт; Горбенко, 

Щербина, Націєвський, Красовський; граф Рип’яшинський, граф 

Лопушанський, лаборант Плащинський, полковник Лясковський. 

генеральша Яловська тощо. 
Двочленна формула трапляється у вигляді конструкції ім’я + ПН, а також 

ім’я + по батькові. Наприклад: Гервасій Гуляницький, Протасій Пеньожка, 

Севастьян Подлевський, Іван Жук; Нефодій Осипович, Антон 

Спиридонович, Степан Мартинович, Свирид Петрович, Каєтан Іванович, 

Єлена Вікентьєвна. Також є подвійне прізвище в творі: Губачевський-Носач. 

Тричленна формула майже не вживається, але також наявна в тексті: 

Сидір Карпович Жираїдов, Харитон Харитонович Кацавейченко. 
У творі наявна складна конструкція, не властива сучасному написанню 

ПН: «Мартина, Геннадиева сына, внука Матвея Карпова, правнука Гервасия 

Прокоповича». 
В основу прізвищ закладена семантика їх основ. У досліджених творах 

наявні такі типи ПН: 

1. Патронімічні прізвища: 

– з суфіксом -енк-(о), утворені від прізвищ (прізвиськ) батька: 

Коцавейченко, Горбенко; 
– патронімічні прізвища утворені з суфіксом – -ов-(-єв-, -ев-) від імені 

батька: Карпов, Сидорович, Митрофанов, Протасьев; 

– патронімічним є також прізвище Боруля, утворене від імені Борис. 

2. Непатронімічні прізвища: 

– анімалонімічне прізвище: Жук;  

– від флороніму: Беруля, Лопушанський; 

– від гідроніму: Шулим – Шуля (річка); 

– назви предметів побуту: Пеньожка (Пенька – волокно), 

Плащинський; 

– назви індивідуальних або зовнішніх ознак: Щербина, 

Губачевський-Носач, Красовський, Подлевський, Горбенко. 

3. Етнонімічні прізвища: Лясковський (від «лях»). 

4. Козацькі прізвища: Гуляницький. 

5. Двоосновні прізвища, які утворені з двох основ: 

Свербихвостова, Жироїдов. 
Також, у  творі представлена народна форма андроніму: Сидоровичка. 

Найпоширеніший в тексті при утворенні ПН є морфологічний спосіб 

словотворення за допомогою афіксації (Трандал/єв, Горб/енк(о), Щерб/ін(а), 

тощо). Також в творі наявний спосіб словоскладання (Губачевський-Носач), 
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лексико-семантичний  спосіб словотворення (Жук), морфолого-синтаксичний 

спосіб словотворення (Подлевський, Лопушанський). 

Антропоніми в творі виконують різні стилістичні функції. Крім, основної 

номінативної ще й такі як: національну (укр. Горбенко, Гуляницький, пол. 

Красовський), регіональну (Палазю, Маруся – зх. Укр.), соціальну за 

допомогою апелятивів (граф Рип’яшинський, супердент Подлевський), 

характерологічну тощо. 

Отже, драматургія І. К. Тобілевича – це широкий онімний простір для 

досліджень. Письменник при виборі онімів зважав на національні, регіональні 

та соціальні особливості персонажів. У творі представлені імена слов’янського 

та неслов’янського походження, прізвища різної структурної організації та 

типів словотворення, що цікаво для аналізу антропонімікону творчості 

І.Карпенко-Карого. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Сучасні діти не уявляють себе без Інтернету з його соціальним 

спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте 

покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. 

Освітній процес теж не є виключенням, адже розвиток інноваційних технологій 

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%9670664
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=spml_2011_15_82
http://novruslit.ru/library/?p=17
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призвів до модернізації навчального процесу.Однією з інновацій в освітньому 

процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси. 

Мета нашої розвідки полягає у дослідженні хмарних сервісів та шляхів їх 

використанняна уроках української мови та літератури. 

Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема хмарних, в центрі уваги багатьох як закордонних, так і вітчизняних 

учених: Г. Алексанян,В. Бикова, Т. Вакалюк,О. Воронкіна, В. Іваннікова, 

О. Кузьминської,С. Литвинова,Н. Морзе, Л. Рождественської, О. Спіріна. 

За визначенням дослідників, хмарна технологія – це технологія, яка надає 

користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу [1]. Всі дані 

розміщуються на віддаленому сервері і надалі з будь-якого комп’ютера, який 

має підключення до Інтернет, учитель та учні можуть опрацьовувати свої дані, 

використовуючи потужності віддаленого сервера, достатньо мати підключення 

до Інтернет та будь-який браузер, встановлений на комп’ютері. Аналіз науково-

методичної літератури дозволив виділити два напрями організації навчального 

процесу, управління навчальним закладом або методичною роботою засобами 

хмарних технологій, які були визнані спільнотою вчителів-предметників: це 

сервіси Google та Microsoft [1]. 

Досвід учителів-словесників підтверджує, що веб-інструменти дозволяють 

урізноманітнити форми і методи організації навчання та спілкування між 

педагогами, педагогами та учнями, педагогами, учнями та їх батьками, 

оптимізувати методичну роботу вчителя, роблять навчання ефективним та 

цікавим[1, с. 12-13].В арсеналі сучасного вчителя-словесника існує безліч видів 

хмарних сервісів, які дають нові можливості для передачі знань:онлайн-уроки, 

вебінари, кооперативні лабораторні роботи, онлайн-тестування, а також 

віртуальна комунікація з учнями інших шкіл міста або інших країн. 

Одним із яскравих прикладів 

використання хмарних сервісів на уроках 

української мови та літератури є робота з 

Google формами, яка може бути як 

фронтальною, так і індивідуальною, 

підходить для дистанційного навчання. За 

допомогою Googleформ можна проводити 

різні опитування, проміжний контроль, 

вікторини, самооцінку, рефлексію,створювати анкети, тести, організовувати 

спільну роботу групи.Таблиці Google можуть бути використані для складання 

графічних оформлень правил з української мови, хронологічних таблиць життя 

і творчості письменників, порівняльних характеристик героїв.Цікавим та 

ефективним буде використання Googleу позаурочній роботі, поєднуючи її з 

дослідницькою роботою. Наприклад, вчитель створюєдокумент під назвою 

«Портфоліо письменника», у якому учні у своїх записниках будуть отримувати 

індивідуальні завдання (дослідження фактів життя митця, пошук цікавої 

інформації, текстів творів, відео тощо) і там же розміщуватимуть знайдену 
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інформацію. Після виконання усіх завдань вчитель перевіряє і за потреби 

корегує інформаційні матеріали. Результатом такої спільної роботи буде 

створення портфоліо письменника. 

Цікавим є сервіс http://www.prezi.com – сайт, який дозволяє створювати он-

лайн презентації нового зразка. Зауважимо, що працювати над ними може ціла 

група учнів, оскільки презентація знаходиться в базі даних Інтернету. Спільно з 

учнями обирається тема для проектної діяльності, наприклад: «Творчість 

Т. Г. Шевченка».Завданням учнів може стати заповнення складових частин 

картинки змістом з тексту підручника, доповнення її ілюстраціями та 

коментарями (складові малюнка: знайомство з письменником, етапи його 

біографії, історія створення книг). Зображення головних героїв художніх творів 

письменника стануть доречним доповненням презентації. Завдяки спільній 

роботі учні можуть закріпити вивчений матеріал по темі і створити спільний 

проект, використовуючи хмарні технології: «Слався, Тарасе великий!». 

Заслуговує на увагу використання іншого сервісу http://www.tagxedo.com, 

який дозволяє створювати хмари слів. Для відпрацювання і закріплення 

вивченого матеріалу:із набору слів «хмари» 

скласти речення чи знайти прислів’я. Отже, в 

учнів є візуальний засіб для використання 

вивченого матеріалу на уроках повторення і 

узагальнення. Сама форма презентації нового 

матеріалу мотивує учнів на інтерес і розвиває 

в них творчі здібності. 

Отже,результатом використання 

хмарних сервісів на уроках словесності є вдосконалення навчального процесу: 

учень стає не тільки об’єктом навчання, а й активним учасником навчального 

процесу, підвищується інтерес до предмета, створюється ситуація успіху, як 

наслідок підвищується успішність. Все це разом дає підґрунтя для розвитку в 

учнів ключових навичок ХХІ століття.Хмарні сервіси дають принципово нові 

можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації 

навчального матеріалу до реального життя. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКАКНИГИ 

«ФРАНКО ВІД А ДО Я» Б. ТИХОЛОЗ, Н. ТИХОЛОЗ 

 

Сучасний постмодерний літературний простір все частіше шукає нові та 

незвичні форми вираження тексту задля зацікавлення й заохочення до читання. 

Це спричинило появу нових жанрів, одним із яких є «книга художника». У 

сучасному науковому світі такі книги відомі під цілою низкою термінів –

арткнига, артбук, мистецька книга, книга митця, авторська книга тощо. У 

різних джерелах натрапляємо саме на такі жанрові визначення, більш чи менш 

вдалі, але не остаточні. Надалі для зручності, на позначення об’єкта 

дослідження, будемо використовувати переклад англійського терміна 

artist’sbook–«книга художника».  

Об’єктом дослідження стала книга «Франко від А до Я» (2016) подружжя 

ТихолозБогдана й Наталки. Візуальна складова здійснена Романом 

Романишиним та Андрієм Лесив за сприяння дизайн-студії «Аґрафка». Видання 

ввійшло до списку найкращих пізнавальних книжок на Форумі видавців 2016 

року, а також здобуло відзнаку львівської міської влади в межах того ж 

Форуму. Маємо й перші відгуки на книгу, наприклад, В. Вздульської [1]. Мета 

розвідки – з’ясувати жанрово-стильову специфіку книги «Франко від А до Я».  

Започаткування напряму французького мистецтва («книги художника») 

пов’язують із ім’ям відомого видавця, галериста, колекціонера, продавця творів 

мистецтва (маршана) АмбруазаВоллара[докл. див 2]. Об’єднавши у книжковій 

формі графічні роботи відомих майстрів, він став основоположником 

культурного феномена – книги художника, і по суті створив новий мистецький 

жанр – «унікальне комплексне видання, створене митцем (чи за його участі), 

що пройшло всі/деякі етапи редакційно-видавничого опрацювання, є 

новаторським із точки зору книжкового мистецтва і має також художнє, 

пізнавальне, освітнє або інше значення» [3, с. 20].  

«Книга художника» «Франко від А до Я» за форматом «абеткова» серія 

пізнавальних артбуків, або ж книжка-картинка. Це означає, що і текст, і 

ілюстрації відіграють у ній досить важливу роль. Яскраві картинки вводять у 

цікаву історію. Вербально-візуальну розповідь упорядковано за принципом 

абетки. На кожну літеру від А до Я подаються кілька понять чи назв, які 

допомагають заглибитись у життя та творчість І. Франка. Наприклад,Г – 

Галичина, геній, гімн; Л – Лис Микита, ліс, Львів; Р – радикал, рибальство, 

«Ріпка», РУРП, русини і т. д. Кожне слово супроводжується ілюстрацією й 

відповідним текстом, як от: «бібліофільство – не просто любов, а пристрасть до 

книг. Франко був цією пристрастю одержимий: бібліотеку почав збирати ще в 

Дрогобицькій гімназії, заробляючи на нові книжки тим, що писав творчі роботи 
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для однокласників. Так назбирав аж півтисячі томів. Згодом Франкова особиста 

бібліотека налічувала близько 12 тисячі книг найрізноманітніших тем, жанрів  

та епох»[4, с. 6].Тож, крім ілюстративної, книга містить ще й текстову 

інформацію. Так,про І. Франкадізнаємося, що він геній і водночас 

просталюдина, «виріс і став українським Мойсеєм, пророком і 

проводирем»[4, с. 3]; ковальський син із підгірського села «до скону не згасне у 

своєму серці іскор живого вогню з-під батьківського молота» [4, с. 3]. І. Франко 

– автор 10 творів великої прози, 100 – малої, 10 поетичних збірок, 3000 статей 

та наукових праць із різних галузей знань і суспільного життя. Завдяки такому 

поєднанню текстової інформації й малюнка «виникаєможливістьпорівняти два 

варіанти тексту –авторський, первісний, і потрактований художником, 

вторинний. Триєдність автор – художник –

читачнабуваєтодісимволічногозмісту, оскільки відбувається творча 

комунікація навіть за умови відсутності тексту як такого<…>нове читання, а 

радше – перепрочитання смислової інформації, інтерпретація відомих 

сюжетів»[2, с. 24]. 

На перший погляд книга має енциклопедичне спрямування, але поруч зі 

«словами-маркерами» постають цікаві, інколи кумедні розповіді про яскраві 

факти з життя відомої особистості. Реципієнт дізнається, що саме І. Франко 

першим поєднав вишиванку з європейським костюмом: «… саме він першим 

одягнув вишиту сорочку з класичним європейським костюмом, започаткувавши 

нову моду» [4, с. 9].Автори констатують, що письменник мав чудове почуття 

гумору. Одного разу навіть вийшов зі скрутної ситуації, розборонивши бійку і 

запропонувавши бешкетникам надиктувати лайки до нотатника. Син І. Франка 

– Тарас – згадував: «В життю серед родини Тато також говорив залюбки 

жартом, сипав каламбури і сміявся безжурно» [4, с. 20]. Прикметно, що в книзі 

вміщено рідкісні світлини. «Такий формат, безперечно, робить книжку 

цікавішою та ближчою до цільової аудиторії, адаптуючись під її вікові (мовні, 

психологічні, когнітивні) потреби» [1].  

Отже, нове видання Б. Тихолоз та Н. Тихолоз «Франко від А до Я»  – це 

книга-експеримент, що поєднала в собі образотворче мистецтво і 

літературу.Видання – оригінальне, цікаве, демонструє як текстову інформацію, 

так і ілюстративну. 
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МІНІМАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В ПЕРЕКЛАДНИХ СЛОВНИКАХ 

 

Питання перекладу фразеологізмів дуже суттєві не лише для практики, 

але й для теорії перекладу. Автентичний переклад фразеологізмів викликає 

значні труднощі, оскільки їм властиві розмовне забарвлення, афористичність, 

образність, лаконізм. У канві художнього твору такі одиниці є надзвичайно 

важливими компонентами, адже вони мають особливе стилістичне 

навантаження: якнайповніше виражають «самобутність мови, її специфічний 

колорит», «вносять у художнє мовлення струмінь свіжості, надають йому 

більшої колоритності й естетичної краси, посилюють його пізнавальну вартість, 

сприяють стислості, пружності опису» [2, с. 5]. 

Є багато досліджень, у яких українські фразеологізми зіставляються зі 

стійкими сполученнями слів романських, германських, східних і, звичайно, 

слов’янських мов (Я.  Баран,  А. Емірова, О. Забуранна, З. Коцюба, О. 

Левченко,  М.  Шевчук-Черногородова та ін.). Навіть створено тематичну 

працю «Русско-украинский и украинско-

русскийфразеологическийтематическийсловарь: Эмоциичеловека» (1994)    Ю. 

Ф. Прадіда [3]. 

Метою даної роботиє зіставлення мінімальних одиниць фразеології двох 

східнослов’янських мов – української та російської – у семантичному, 

структурно-граматичному й компонентному аспектах для встановлення їх 

національної специфіки. Фразеологізму, як відомо, властива функція фіксації та 

накопичення його семантикою суспільно значимого досвіду. А наявність 

загального російсько-українського фразеологічного фонду дозволяє глибше 

уявити особливості побуту і започатковані традиції, які об'єднують росіян і 

українців.  

Фактичний матеріал зібраний  на основі «Російсько-українського 

словника сталих виразів» І. Виргана, М. Пилинської [1]. Для дослідження ми 

беремо лише прийменниково-відмінкові конструкції та конструкції з 

заперечними частками – мінімальні ідіоми.  

Переклад фразеологічних одиниць, зокрема мінімальних ідіом, являє 

собою одну з найбільш складних і цікавих проблем, що розробляються в рамках 
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сучасної теорії перекладу. Труднощі перекладу таких одиниць фразеології, 

пояснюються складністю їх семантичної структури. 

Зіставний аналіз мінімальних фразеологізмів української та російської 

мов дає можливість окреслити три групи: 

1. МІ,  які мають абсолютні фразеологічні відповідники в обох мовах. 

Панівна їх більшість торкається внутрішніх і зовнішніх рис людини, 

обставин її існування, наприклад: на бігу – на бегу, за душею – задушой, до 

зубів – до зубов, за плечима – за плечами, на брата – на брата, на людях – на 

людях. 

2. МІ з частковими еквівалентами, які при тотожній семантиці мають 

відмінності у плані вираження. Це можуть бути міжмовні фразеологічні 

варіанти на зразок  до душі – по душе, до лиця – к лицу, не по роках – не по 

годам, на смак – по вкусу. У результаті аналізу було помічено, що в 

еквівалентах-синонімах двох мов може простежуватися часткове розходження в 

образах:  з часом – с годами,  до душі, до любові – по сердцу, під чоботом – под 

каблуком. Це пояснюється особливостями побуту, специфікою професійної 

діяльності, відмінностями характеру. 

3. МІ, які  не мають  фразеологізмів-відповідників (їх значення 

передається за допомогою синонімів чи описово). Наприклад,  за будь-здоров –

’так собі, без будь-якої причини’, за простибіг– ’даром ’,  на незабудь – 

’назгадку’, до вітру  – ’справити природню потребу на відкритому повітрі, 

просто неба’,  при надії  – ’чекати родів (про вагітну жінку)’, не з лопуцька –

’хто-небудь не байдужий до чогось’;  скондачка, от печки– ’спочатку’, на 

взводе’у стані сп’яніння’, на побегушках’для незначних послуг,  неважких 

доручень’.  

Також при зіставленні мінімальних ідіом української та російської мов 

було виявлено групу фразеологізмів, що не мають дослівного перекладу і в 

такому разі замінюються фразеологізмами-аналогами. Наприклад, срадостью– 

з вискоком (вистрибом, вибриком), на какогочерта! – на Бога!, не по нутру – не 

до шмиги, не по нраву– не до смаку, не по плечу – не під силу, не до снаги. Таке 

явище можна пояснити різним специфічним баченням  світу, унікальними 

особливостями менталітету обох народів. 

Беручи до уваги прийменникову частину мінімальних фразеологізмів, МІ 

можна класифікувати на такі дві групи: 

1) МІ, що зберігають прийменники без змін під час перекладу, зокрема 

однаково в обох мовах звучать такі фразеологізми: на диво, без ума,  без 

пам’яті,  з душею, не в дусі, на мазі. Трапляються незначні фонетичні 

відмінності. 

2) МІ, в яких змінюються прийменники при перекладі: до біса – к черту, з 

серцем – в сердцах, над усе – превышевсего, на зло – в пику. 

Отже, основна складність при перекладі мінімальної ідіом  пов'язана 

зі стилістичною недиференційованістю та багатозначністю.  
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 ТЕМА ПАМЯТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Т. Н. ТОЛСТОЙ  

 (НА МАТЕРИАЛЕРАССКАЗА «СОНЯ» ИЗ СБОРНИКА «КРУГ») 

 

 Татьяна Никитична Толстая – талантливая писательница, творчество 

которойхорошо известно читателям. На ее счету более десятка книг, среди 

которых «Любишь - не любишь» (1997), «Сестры» (1998), «Река Оккервиль» 

(1999), «День»(2001),«Кысь» (2000), «Ночь» (2002), «Изюм» («2002), 

«Круг»(2003), «Не кысь» (2004), «Белые стены» (2004), «Река» (2007), «Лёгкие 

миры» (2014), «Девушка в цвету» (2015) и др.  

 Тема памяти – одна из ключевых в её творчестве. Толстая исследует 

природу исторической, народной памяти и ее связь с современностью. Героини 

её произведений ощущают постоянную связь прошлого и настоящего, 

детерминированность сегодняшнего дня предыдущим нравственным опытом, 

влиянием ранее встреченных людей на их последующую жизнь. Зачастую они 

живут одновременно в настоящем и прошлом, реализуемом в постоянных 

воспоминаниях о людях и казавшихся ранее незначительных событиях, 

которые сейчас и сегодня переоцениваются и получают совершенно новое 

значение.  

Борис Тух отмечает в творчестве Толстой близкие для него мотивы: 

«когда Толстая пишет о своем детстве, я вспоминаю свое, прошедшее в те же 

годы, – и не то чтобы у нас были общие воспоминания, нет – и города разные, и 

ситуации, но возникает какая-то близость ощущений, чувство домашнего очага 

– и близость общих страхов»[3]. Время в творчестве Толстой приобретает 

специфическое значение. Она рассматривает историческое время как 

повторяющееся действие, указывает на цикличность истории. Поэтому знаком 

времени становиться архетипический образ круга. 

Название сборника символично. Круг представляет собой некую 

сомкнутость,  неразрывность временных пластов, связь поколений. Герои 

рассказов представлены в их бесконечных попытках вернуться к своим 
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истокам, таким образом круг приобретает у Толстой значение судьбы, не 

зависящей от человека. 

Открывает сборник рассказ «Соня». Он написан от третьего лица, в виде 

воспоминаний.В произведении упоминаются исторические факты, у нас 

появляется возможность воссоздать хронологию событий и ощутить дух 

времени. Например, события блокады в Ленинграде 1941 года ярко отражены в 

воспоминаниях об Аде: «Она съела все, что было можно, сварила кожаные 

туфли, пила горячий бульон из обоев – там все-таки было немного клейстера» 

[2,14]. Толстая раздумывает о судьбах людей: «Жил человек – и нет его» [2,5] 

эта фраза проходит в рассказерефреном. Акцентируя внимание на этом тезисе, 

писательница пытается ответить на вопрос, что же остается после смерти 

человека? Какой след в истории, культурном развитии оставляет тот или иной 

человек? Имеет ли смысл все то, что мы делаем при жизни? 

На первый взгляд сложно определить, что же такого особенного сделала 

главная героиня одноименного рассказа. Биография Сони  внешне не 

отличается от биографий других героинь Толстой. Такая же неудачница, не 

принятая обществом и не соответствующая духу времени.  

Презентуя героиню, Толстая отмечает, что Соня умела хорошо готовить и 

шить. Так, пусть и на бытовом уровне, но Соня проявляет творческие 

способности. Другие же героини Толстой наделены только страстным 

желанием устроить свою личную жизнь.  В отличие от них, Соня была 

счастлива. Она была способна любить, что отразилось в  её постоянной 

нужности другим, привязанности к ней чужих детей(«любила детей», 

«романтическое существо», «любящее сердце»).. В письмах Соня проявила 

свою страстную романтическую натуруи невероятную способность к 

самопожертвованию.  

Имя София в переводе с греческого языка означает мудрость. Но почему 

же в рассказе изначально «Соня была дура»? [2, 6]Всё развитие сюжета 

вызывает ассоциации со сказочным Иваном-дураком. Дураком такой персонаж 

зачастую лишь кажется окружающим, людям обычным, приземлённым, 

видящем в себе мерило всего и всех.Сказочный дурак позволяет себе быть 

иным, истинным, поддающимся порывам души.Такой же видим и Соню, 

внешне неприспособленной  к среде и обстоятельствам, поступающей не так, 

как считают «приличным», но при этом всё делает лучше насмешников, 

простодушно не понимая их издёвки. Есть прямые аналогии со сказочным 

героемв сценах нарушения Соней этикета поминок и дня рождения. Однако 

морально она выше других персонажей, не случайно они в ней, в её помощи 

постоянно нуждаются, хоть не могут в этом признаться даже через много лет 

после смерти героини. 

 Еще одна героиня рассказа – Ада Адольфовна (ад, связь с 

фашизмом, разрушающая сила). В ее имени отражена вся ее сущность, у 

читателя сразу возникает ассоциации с историческим персонажем Адольфом 

Гитлером (сочинила «адскийпланчик», «женщина острая, худая, по-змеиному 
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элегантная»). По своей натуре была интриганкой, мстительной особой, в любой 

ситуации искала выгоду лишь для себя. 

Образ Сони можно сопоставить с СонейМармелдовой. Но героини близки 

только отчасти. Соня Достоевского – символ возрождения к духовной жизни, 

Соня Толстой – символ спасительной любви, оберег человеческой жизни. 

Сходство персонажей говорит о том, что образ Сони вечен, присущ каждой 

эпохе. 

Судьбы Сони и Ады тесно переплетаются. Каждая играет важную роль в 

судьбе другой: «две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, 

другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не 

существовало».  

Ада попыталась забрать у Сони самое главное – эмалевого голубка, но у 

нее это не получилось.Образ глубоко символичный, поскольку воплощает одну 

из божественных ипостасей. Голубь был у Сони и не перешёл в руки Ады. 

Соня растворяется в небытии, оставляя земное существование в удел 

простым смертным. Ее письма Ада сожгла, не сгорел лишь голубок, 

подаренный Соней псевдо Николаю. Голубок (дух) пережил и Соню, и Аду и 

останется в вечности памятью о красивой, жертвенной и всепобеждающей 

любви.. 

Повествователь – ровесник героинь и свидетель их прошлого. В 

молодости он был как все, подобно другим считал (или считала, поскольку пол 

нарратора никак не обнаруживается), Соню дурой. Однако всё растущая 

временная дистанция, пришедшая мудрость заставляют увидеть совершенно 

новые черты прежних событий и по-иному оценить людей. Память расставила 

всё на свои места и воскресила истинныечеловеческие ценности.  

 

Литература 

 

1. Кравченко А. И. Культурология: Словарь. – М.: Академический 

проект, 2000. – С. 301 

2. Толстая Т. Круг. – М.: ЭКСМО, 2003. – 344 с. 

3. Тух Б. Первая десятка современной русской литературы / Б. Тух. – 

М.: Оникс 21 век, 2002. – 358 с. 

 

Чичерова Аліна 

студентка  3 курсу  філологічного фак-ту  

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Слижук О.А. 

 

СВІТ ДИТИНСТВА В ОПОВІДАННЯХ І. ФРАНКА «МАЛИЙ 

МИРОН», «ПІД ОБОРОГОМ», «МІЙ ЗЛОЧИН» 

 

Твори І. Франка для дітей увійшли до золотого фонду української 

літератури. Вони різні за жанрами, тематикою та проблематикою. Окремий 

масив серед них становить мала проза, головні герої якої – сільські діти. Задум 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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описати переживання сільської дитини виник у письменника під впливом 

автобіографічних згадок про власне дитинство. Він прагнув відтворити  

картини виховання  з раннього віку аж до останніх класів гімназії, показати 

умови, в яких формувався характер, відбувався процес становлення 

особистості. 

У кількох оповіданнях головним героєм є сільський розумака  Мирон. 

П'ятирічний герой оповідання «Малий Мирон» – досить дивна, на думку 

односельців, дитина. Наділений розумом не за роками, часто хлопчик 

потрапляє в скрутні ситуації в реальному житті. Він майже не має друзів серед 

однолітків, бо серйозний і виважений не за роками, не цікавиться рухливими 

дитячими забавками. Дитячий світ думок хлопчика наділений різноманітними 

страхами: «В хатi вiн боїться. Боїться «дiдiв у кутах», тобто тiней, боїться 

череватого комина, чорного внутрi вiд сажi, боїться грубої дерев'яної клюки, 

вбитої в вiконце, що в повалi для пропускання диму вiд скiпок, якими свiтять 

зимою» [1, с. 66 ]. Але де й діваються дитячі страхи, коли хлопчик поринає у 

світ природи, бігає квітчастим лугом, вдивляється в прозорі води струмка. 

Мирон сприймає довкілля через призму власного досвіду, часто 

переосмислюючи цілком реальні й відомі речі, чим викликає нерозуміння й 

насмішку у дорослих, які зрештою називають його «туманом вісімнадцятим». 

Усе це примушує читача замислитись над долею такої дивакуватої дитини. 

В оповіданні  «Під оборогом» автор розповідає про Мирона-школяра, 

який прибув додому на канікули й насолоджується цим. Хлопчик 

подорослішав, але однаково  з невимовною радістю переноситься з чужого для 

нього міста, звідки він прибув на канікули, у те середовище, яке є для нього 

рідним і близьким, яке дасть йому можливість спілкуватися з природою, 

розвивати свою фантазію. Він так само, як і в ранні роки любить бути серед 

природи, обожнює ліс: «Всі ті неясні почуття, з яких у людській душі 

зароджується релігія, переходять малого Мирона в лісі в часі таких самітних 

проходів, і вони й творять ту дивну принаду, той чар, яким ліс оповиває його 

душу» [3, с. 35].  Хлопчик росте, розвивається і його здатність фантазувати. Він 

настільки почувається частиною природи, що намагається побороти стихії, 

вірить у це. Письменник наштовхує читача на думку про неординарну й сильну 

натуру, що постає із дитячих думок, фантазій і мрій малого Мирона: «Мати 

знов довго погляділа на сина. В її очах мигнула турбота. Вона боялася за 

здоров’я свого сина. Але разом з тим на дні її душі заклубився якийсь 

забобонний жах. Ану ж справді у хлопця якась особлива натура? Ану ж він має 

зв’язок із якимись надприродними силами? Не раз уже в розмовах з нею він 

закидав такі слова, що вона не то дивувалася, не то жахалася його. І тепер знов! 

Невже в його словах не хороба, не гарячка, а якась правда, таємна, вища, 

недоступна їй?» [3, с. 51].  

Складні дитячі переживання передає І.Франко в оповіданні «Мій злочин». 

Головний герой не може забути скоєного ненароком лиха, хоч минуло вже 

більше як тридцять літ. Тим гостріше сприймається переживання юної душі,  

що воно передається через сприйняття дорослого й простежується в розвитку. 
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Перед читачем постає яскрава картина зі світу дитинства: «А пташок сидiв тихо 

i зрезигновано в моїй жменi. Я створив долоню — вiн не полетiв. Щось 

огидливе, злорадне трiумфувало в моїм нутрi. «Бачиш! Вiн сам не хоче! Ти ж 

дав йому змогу втiкати, чому ж не втiкав?» 

«Але ж вiн слабий i зголоднiлий», — лебедiло щось тихо-тихо в глибинi 

моєї душi. 

— Ет, що там! — скрикнула дитяча впертiсть, i в найближчiй хвилинi я 

вiдкрутив головку малому гарному пташковi. 

Вiн затрiпав раз чи два рази своїми тоненькими нiжками, з шийки 

виплили двi чи три крапельки кровi, i малого гарного пташка не стало. В моїй 

долонi лежав холодний бездушний труп. 

I нараз зломилася, розвiялася вся моя впертiсть, моя завзятiсть, моє 

самолюбство. Я почув виразно, що я отсе зробив щось безглузде, огидливе, що 

я допустився безсердечного вбiйства, навалив на себе провину, якої не 

вiдпокутую i не вiдмолю нiколи. Адже ж я знiвечив зовсiм безцiльно таке гарне 

невинне життя!» [2, с. 67].  І хоч ми не знаємо імені головного героя, але перед 

нами виразно постають переживання юної душі, яка дуже нагадує малого 

Мирона з аналізованих оповідань. 

Отже, ці оповідання передають світ глибоких дитячих переживань на 

шляху до пізнання світу й розуміння свого місця у ньому. Малий Мирон зі 

сторінок творів І. Франка – це дитина, яка має ще чисте серце, щирі почуття та 

емоції, яких так не вистачає дорослим. Світ дитини в оповіданнях письменника 

висвітлюється як той, який відмовляються розуміти і сприймають вороже. 

Вчителям, батькам, сусідам така дитина здається дивакуватою, такою, яка не 

зможе вижити у тодішньому суспільстві. Але саме такі герої дивляться на світ 

справжніми очима, саме через які  ми можемо побачити усі недоліки дорослого 

світу. 

Література 

 

1. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 15. Повісті та оповідання 

(1878-1882) / І. Франко – К.: Наукова думка, 1978. – 512 с. 

2. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 20. Повісті та оповідання 

(1896-1900) / І. Франко – К.: Наукова думка, 1979. – 486 с. 

3. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – Т. 22. Повісті та оповідання 

(1904-1913) / І. Франко – К.: Наукова думка, 1979. – 520 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



382 

 

Чілій Аліна 

студентка 4 курсу філологічного фак-ту 

Наук. кер.: Костецька Л. О., канд. філол. н., доцент 

 

ЖАНРОВИЙ ПРОСТІР РОМАНУ  

«ЗАЗИРНИ У МОЇ СНИ» М. КІДРУКА 

 

М. Кідрук – сучасний український письменник, творчий шлях якого 

розпочався порівняно нещодавно. Першою спробою пера стала книга-тревелог  

«Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії», яка у 2009 здобула ІІ премію на 

конкурсі «Коронація слова». Романом  «Бот» М. Кідрук починає роботу в 

новому для себе і української літератури жанрі – технотрилер.  

Роман «Зазирни у мої сни» – один із останніх у творчому  доробку автора. 

Відсутністю досліджень цього твору як загалом, так і його жанрового простору,  

й зумовлена актуальність нашої роботи.  

Письменник і журналіст В. Мясников висуває наступне жанрове 

визначення: технотрилер – це гостросюжетний прозовий твір (роман, повість), в 

основі якого лежить документально точна  і докладна розповідь про технології 

виробництва або надання послуг, функціонування державних, громадських, 

приватно-підприємницьких структур і галузей тіньової економіки, про життя 

соціальних груп, що містить значну частку нової для більшості читачів 

інформації. [2]. 

Якщо звертатися до історії створення «молодого жанру» – одним із 

найбільш ранніх технотрилерів вважається «The Satan Bug» (1962) 

британського письменника М. Алістера. Багато авторів писали  подібні 

матеріали, такі як К. Томас, але саме  Т. Клесі і М. Крайнон  вважаються 

батьками сучасного технотрилера. Книга М. Крайтона «The Andromeda Strain»  

і книга Т. Кленсі «The Hunt for Red October» є яскравим прикладом, який 

визначив жанр. 

Технотрилер у вітчизняній  літературі – явище  нове і не досліджене. Слід 

зазначити новаторство М. Кідрука, автора перших українських романів цього 

жанру. Розглянемо питання жанрового простору роману М. Кідрука «Зазирни у 

мої сни». Книга з оригінальним сюжетом стала третьою в серії технотрилерів 

письменника.  

Сюжет роману напружений, із стрімким розвитком дії: у маленького 

хлопчика Теодора під час операціі на декілька  секунд зупиняється серце. Після 

хвороби малюк починає бачити дивні тривожні сни, що стають все 

реальнішими і жахливішими. Мирон  Белінський, намагаючись врятувати сина, 

перевозить Тео до США. Всі події відбуваються на тлі міжособистісних 

проблем у родині. Науковці з інституту вивчення мозку намагаються дослідити 

сни малюка. Завдяки самонавчальній комп’ютерній програмі, котра аналізує 

дані електроенцефалограми, вдається розпізнавати образи, що виникають в 

його мозку.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/Коронація_слова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Електроенцефалограма
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Усвідомлюючи, що за ним спостерігають, створіння у снах хлопчика 

починає негативно реагувати на «втручання». Чи врятує Мирон дитину – 

головна інтрига роману. 

У романі «Зазирни у мої сни» перед читачем відкривається картина 

детальних описів технологічного процесу і його засобів, що мають реальні 

прототипи у творі: розпізнавання візуальних образів за сигналами кори 

головного мозку, контрольована клінічна смерть. Абсолютна більшість 

будівель, місць, державних і громадських структур має справжні  прототипи.  

Специфічним засобом створення інтересу, переживань і відчуття страху є 

враження і думки головного героя  Мирона Белінського, від якого іде оповідь у 

романі: «Я бачив лиш обрис, у якому було важно вгадати мого сина. І цей обрис 

наступав, заганяючи мене в пітьму» [1, с. 46], «І тут я похолов від страху. 

Зрозумів, що це не мій син, це не хлопчик узагалі, це щось... слизьке й 

драглисте...» [1, с. 120]. Саме ці деталі тримають у напруженні читача до самої 

трагічної розв’язки – смерті хлопчика, що також є характерною особливістю 

цього роману: «Лютий, оглушливий тріск розпоров повітря, і Теодор щез у 

сліпучому спалахові, такому ж яскравому й убивчому, як вибух наднової... Я 

прибрав передпліччя з-перед очей і побачив на вершині цистерни незугарну 

чорну скульптуру, наче якусь пародію на людське тіло» [1, с. 512]. 

Визначаючи жанровий простір роману, було б хибним назвати роман 

«Зазирни у мої сни» лише технотрилером. Адже книга має ознаки соціальної 

драми. Наука та технологічний процес займають не основне тло, відходять на 

задній план. Головним у романі є почуття любові, спроби батька врятувати 

свою дитину на фоні сімейних проблем і життєвої кризи героя: «Так сталося, 

що наші останні з Євою тижні в Україні виявилися затьмареними вкрай 

неприємними подіями, я не можу говорити про неї так, наче ці події не 

відбувалися» [1, с. 173], «... добре пам’ятаю той день, коли все полетіло 

шкереберть і звичний світ почав розколюватись і розпадатись, немов будівля 

під час дев'ятибального землетрусу», [1, с. 121]. Автор не дає оцінки героям, 

характер персонажів розкривається у життєвих колізіях,  їх вчинках та 

переживаннях. 

Отже, можемо стверджувати, що нова книга М. Кідрука «Зазирни у мої 

сни» – це гібридне поєднання містики, динамічного техно та психології. Має 

ознаки технотрилеру і психологічної драми, що розкриває всю складність і 

неординарність роману. 
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ПРОБЛЕМА ГОЛОДОМОРУ ТА ЇЇ ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ В 

РОМАНІ «РОЗКОЛОТЕ НЕБО» СВІТЛАНИ ТАЛАН 

 

Учені довели, що голодомор 1932-1933 років – особлива форма геноциду 

України. Проблематика голодомору потребує комплексного теоретико- й 

історико-літературного висвітлення, що й дає підстави вважати цю проблему 

науково перспективною й актуальною. Роман «Розколоте небо» С. Талан – один 

із найновіших за часом виходу з друку на означену проблему. Твір ще не став 

об’єктом дослідження літературознавців. Письменниця інкорпорувала великий 

масив документів, зокрема, посилання на Постанови, публіцистичні розвідки, 

спогади та свідчення очевидців. У моделюванні голодомору Світлана Талан не 

виділяє важливого й другорядного, врівноважуючи так суб’єктивне враження, 

певне віддзеркалення подій реальності, й об’єктивне, саму реальність. 

Письменниця обрала такий ракурс, щоб найточніше, найповніше, 

найправдивіше відобразити життя українського села початку 30-х років XX 

століття (конкретно: на Донбасі). 

Деталь у романі слугує найглибшому проникненню в сутність складного 

світу буття людини. На прикладі конкретної великої родини Чорножукових 

реалістично показано страхіття голодомору. Сила художньої правди 

примножується натуралістичними описами мертвого села. Увага письменниці 

до персонажів, їх зображення у найрізноманітніших ситуаціях дозволила їй 

передати їхню психологію, не лише зовнішні події, а й внутрішній світ. 

С. Талан  у романі «Розколоте небо» відтворила широкий спектр соціуму 

в усій характеристиці його побуту, звичаїв, поведінки, взаємин, психофізичних, 

релігійних особливостей, соціальної атрибутики. Вона зболено розкрила 

соціальну несправедливість, злидні, голод, поневіряння голодної людини – 

селянина – незахищеної перед аморальними законами радянської України, 

свавіллям партійної верхівки. Орієнтація на конкретні життєві факти, 

відтворення їх із абсолютною достовірністю, навіть «фотографування» - 

основні естетичні засади моделювання голодомору С. Талан. 

У романі «Розколоте небо» чітко розкрито події голодомору та страх 

людей. Люди хапаються за життя, ведуть боротьбу за нього, хоча «Смерть 

сприймалася як акт милосердя, як кінець страждань. Здоровий глузд полишав 

людей,  мерли   природні   інстинкти,   з   ними  втрачалася  людська  подоба» 

[1, с.321].    

С. Талан акцентує увагу і на проблемі канібалізму, пов’язаній із 

проблемою голодомору. Спочатку люди вистрілювали тварин та птахів у лісах, 

ловили сусідських собак та котів, щоб з’їсти, а потім почали їсти дітей тощо 

(«…У містах жінки заманюють цукерками чи хлібцем дітей до себе. Потім їх 
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вбивають, варять з них мило і міняють його на харчі… Жінка злякалась, побігла 

в міліцію, знайшли ту спекулянтку, заарештували. Вона тоді й зізналася, що 

вже п’ятеро дітей зарізала, варила з них холодець і задешево продавала на 

базарі, щоб своїх дітей врятувати. Навіть дитячий одяг прала і вимінювала на 

харчі» [1, с.256]).    

У романі «Розколоте небо» С. Талан наявні висока напруга, екстремальні, 

часто межові ситуації, ризиковані вчинки персонажів, самогубство як засіб 

виходу із безвихідних обставин тощо. 

Одним із засобів художнього моделювання голодомору є портрет. У 

романі переважає фрагментарний портрет, зіставлення зовнішності персонажів 

до трагедії і під час голодомору. Наголошено на ознаках прояву впливу 

голодомору, виявлених через зовнішнє бачення і сприйняття (наприклад: 

«Жінка виглядала дуже виснаженою: голова ніби збільшилася у розмірі, тіло 

обтягнуте жовтою безкровною шкірою, загострилися вилиці, руки висохли, 

дуже тонкі, очі збільшені. Вона померла, широко відкривши очі й рота. Усе це 

свідчить про голодну смерть» [1, с.440].   Коли С. Талан подає портрети дітей, 

вона хоче наголосити, які зміни у їх організмі відбулися під впливом голоду. 

Увага акцентована на вигляді голови, живота, ніг, які фізіологічно змінюються 

від різкої зміни ваги, спричиненої вимушеним голодуванням. Портрет тісно 

співвідноситься з долею персонажа, якому він належить. Кожна деталь 

пов’язана із внутрішнім світом персонажа. Більш поширений 

неконцентрований портрет (коли окремі  елементи, знаходячись  у різних 

частинах твору, поступово з’єднуються, даючи цілісність лише в кінцевому 

результаті). Має місце і автопортрет (Варі Чорножукової), колективний портрет 

(дітей Варі). Через портрет показано фізіологічні зміни, які від голоду 

відбулись із персонажами («збільшуються їхні животики, натомість ніжки 

стають тоненькими», а бувало і навпаки: Марічка «стала худюща, аж страшно 

дивитися, а ноги повні, пухлі. Литки так рознесло, що шкіра не витримує і 

лопається» [1, с.245] тощо. Також С. Талан звернула увагу на психічні зміни, 

які відбуваються з людьми (на прикладі образів Марічки, Уляниди). 

На прикладі молодої мами Марічки це у творі показано найяскравіше. 

Письменниця її божевілля змальовує саме через деталі портрету (гарчить, як 

собака, і нагадує усі повадки звіра; гризе ніжку столу тощо). С. Талан 

наголошує на зовнішньому вияві внутрішніх переживань. Особливо часто це 

пов’язано із відчуттям страху, який зовні виявлявся через зміни навіть 

«кольору» обличчя (блідість, схвильованість, переживання тощо). 

Один із найнесподіваніших наслідків голоду – так званий стокгольмський 

синдром, коли, незважаючи на пережиті страшні події, жертва ставиться із 

розумінням до агресора. Тож багато українців навіть після колективізації 

прийняли комуністичну владу, зрусифікувалися і почали будувати «світле 

майбутнє». 

Портрет, кольорова гама, дії, вчинки, введення в текст цитат із Постанов 

та інших документів – основні засоби художнього моделювання голодомору в 

романі. 
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СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ЄДНАЛЬНИМ СПОЛУЧНИКОМ 

І (Й) У РОМАНІ І. РОЗДОБУДЬКО «ШОСТІ ДВЕРІ» 

 

Конструкції, предикативні частини яких поєднані сполучникомі (й), 

становлять найбільшу групу з-поміж усіх складносурядних речень. Дослідники  

акцентують увагу на тому, що сполучник і(й) асемантичний, не впливає на 

семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами, та 

виокремлюють кілька семантичних типів розгляданих речень: одночасності, 

часової послідовності, причиново-наслідкові, умовно-наслідкові (А. Грищенко, 

А. Загнітко, Р. Христіанінова, К. Шульжук та ін.).  

Метацієї статті – дослідити функціювання складносурядних речень із 

єднальним сполучником і (й)у романі І. Роздобудько «Шості двері». 

Завданнярозвідки: виявити, які з семантико-синтаксичних типів 

складносурядних речень із сполучником і (й) поширені в романі та встановити 

їхню градацію. 

Як уже було зазначено, єднальний сполучник і (й) не виступає 

показником якогось семантико-синтаксичного типу складносурядних речень, 

бо є асемантичним. Він тільки виражає сурядний зв’язок між предикативними 

частинами складного речення. Виокремленню семантико-синтаксичних 

відношень у складносурядних реченнях із єднальним сполучником і (й) 

сприяють одно- або різночасові дієслівні форми, лексичне наповнення змісту 

конструкції та інтонація. За структурою ці конструкції є відкритими та 

закритими, з вільним та фіксованим розташуванням предикативних частин, 

дво- та багатокомпонентні.  

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що найчастіше 

складнопідрядні речення зі сполучником і (й) в романі І. Роздобудько «Шості 

двері» виражають причиново-наслідкові семантико-синтаксичні відношення: 

Потім у садочку був карантин, і я цілими днями тинялася у дворі [2, с. 14]; 

Нарешті Маріанна прослизнула в напівпрочинені двері (природно, цей отвір 

видався мені щонайменше ущелиною) і, судячи з вогкого запаху і гладенької 

підлоги, ми опинилися у ванній кімнаті [2, с. 39]; Вона тричі ляснула в долоні, і 

перед мною виріс смішний чоловічок у зеленому сюртучку, чобітках на високих 

підборах, дуже схожий на коника [2, с. 42]; Баба Зоя часто розмовляла вночі, й 

дівчинка до ранку вовтузилася під ковдрою, з острахом поглядаючи в 



387 

 

страшний куток [2, с. 60-61]; Він погладив Білку по голові, й та замружилася, 

ще не вірячи своєму щастю [2, с. 212]; Вона квапила водія таксі, немов візника, 

і той щосили тиснув на газ, залишаючи ребристі відбитки шин на все ще 

мокрому асфальті [2, с. 248].Ці конструкції є двокомпонентними, закритої 

структури з фіксованим порядком розташування предикативних частин. 

Письменниця часто предикативні частини навантажує ще вставними та 

вставленими компонентами.  

У романі нерідко трапляються і складносурядні речення із відношеннями 

часової послідовності: Анна-Марія вийшла на перон міста свого дитинства, і її 

миттєво з головою накрила хвиля тривожних спогадів [2, с. 229]; Щоправда, 

портьє тут не було, й Анна-Марія, підхопивши свою валізу, пройшла до ліфта 

[2, с. 231]; Анна-Марія ввійшла, і Каліостро зміряв її від голови до ніг 

пронизливим поглядом [2, с. 256]; Вони вийшли в коридор, тримаючись за руки, і 

яскраве світло засліпило обох: коридор закінчувався просторою вітальнею [2, 

с. 259]. Речення цього типу є двокомпонентними, з фіксованим порядком 

розташуванням предикативних частин та закритої структури.  

Рідше письменниця використовує речення із відношеннями одночасності: 

Господиня вже спить, і вони, перешіптуючись, сміючись, застеляють вузькі 

ліжка білими накрохмаленими простирадлами [2, с. 121]; Італійці сиділи в 

мезлонгах далеко від пляжу, й тільки поважна німкеня походжала під 

пальмою, підставляючи сонцю оголені груди [2, с. 189]; Вони попрямували до 

готелю тьмяно освітленою алеєю, й дерева схрещували над ними свої густі 

запашні крони [2, с. 193];Старий Каліостро, як завжди, сидів у своїй улюбленій 

позі – за столом, накритим чистою білою серветкою, і зелена кругла пляшка 

якогось заморського вина гарно вимальовувалася на її тілі, відкидаюси легку 

салатового кольору тінь на бордові шпалери [2, с. 256]. Конструкції цього типу 

у реченні є двокомпонентними із фіксованим та вільним розташуванням 

предикативних частин, закритої та відкритої структури.  

Отже, у романі І. Роздобудько «Шості двері» складносурядні речення із 

єднальним асемантичним сполучником і (й)використовувані досить часто, вони 

передають зазвичай причиново-наслідкові та темпоральні відношення між 

ситуаціями об’єктивної дійсності. Типовими для ідіостилю письменниці 

постають  конструкції, що виражають  причиново-наслідкові відношення.   
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ВЕБ-ПОРТФОЛІО ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 

 

Модернізація освіти змушує по-новому глянути не тільки на форми 

оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання 

педагогічної і науково-методичної діяльності вчителів. Однією з таких форм може 

стати веб-портфоліо вчителя, популярне в різних системах освіти. Безумовно, у 

кожного педагога є паперовий варіант результатів своїх напрацювань. Однак 

упродовж останніх років Інтернет отримав дуже великого поширення, завдяки 

чому сотні вчителів можуть оцінити, прокоментувати веб-портфоліо одне одного 

та скористатися педагогічними ідеями, запозиченими з нього. 

Сьогодні ресурси веб-портфоліо вивчаються в багатьох країнах світу. В 

Україні проблемою використання цієї технології займалися вчені Н. Бідюк, 

Т. Водолазська, Р. Гавриш, А. Джуринський, Б. Євтух, В. Жуковський, 

В. Коваленко, С. Куку, О. Лучанінова, С. Романова, О. Свет, О. Сухомлинська, 

І. Учитель, В. Чорний та інші. 

Метою статті є аналіз теорії та практики технології веб-портфоліо як 

форми презентації досягнень вчителя-словесника. 

 За недовгий час існування «веб-портфоліо» зарекомендував себе як 

цінний інструмент для сучасної людини. З кожним роком він все більше набуває 

визнання серед студентів, викладачів та роботодавців усіх країн, здійснюючи 

серйозний вплив на освіту [1, с. 141].На думку І. Калмикова портфоліо вчителя – 

це набір матеріалів, що демонструє вміння вчителя вирішувати задачі своєї 

професійної діяльності, вибирати стратегію і тактику професійної поведінки і 

призначене для оцінки рівня професіоналізму працівника [2, с. 8].Web-портфоліо 

− це інноваційна технологія, яка характеризується: гіпертекстовою побудовою 

веб-ресурсу, що дозволяє реалізувати зв’язок між компонентами моделі 

портфоліо найбільш наочно у вигляді перехресних посилань; структурованістю, 

відкритістю, платформонезалежністю, гнучкістю веб-ресурсів, що дозволяють 

модифікувати їх, проводити пошук і порівняльний аналіз, будувати різні 

візуалізації контенту (зведені таблиці, діаграми та ін.) [3, с. 3]. 

Поряд із веб-портфоліо вчителя методисти та вчителі-практики виділяють 

івеб-портфоліо учня як зібрання особистих досягнень дитини, що дає змогу 
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виявити схильність школяра до тих чи інших предметів, визначити його 

психологічний портрет. 

Науковці виділяють кілька видів портфоліо:портфоліо досягнень 

(зібрання документів, що підтверджують успіхи діяльності 

вчителя);презентаційне портфоліо(необхідне при працевлаштуванні за 

підсумками співбесіди);тематичне портфоліо(акцентиставляться на тематично 

відокремлених творчих роботах у різних сферах діяльності);комплексне 

портфоліо(об’єднує всі види портфоліо). 

Аналіз науково-методичної літератури та практичного досвіду 

використання веб-портфоліо дозволив виділити інформаційні структурні блоки 

якісного портфоліо: 1) загальні відомості про вчителя: ПІБ, рік народження, 

освіта, трудовий і педагогічний стаж, підвищення кваліфікації, нагороди, копії 

документів; 2) результати педагогічної діяльності(діагностика рівня успішності 

педагогічної взаємодії, освітніх досягнень школяра); 3) науково-методична 

діяльність (методична система вчителя, участь у конкурсах, конференціях і 

семінарах, дослідницька та проектна діяльність); 4) позаурочна діяльність з 

предмета (предметні олімпіади, конкурси, виставки, взаємодія з установами 

науки та культури міста, інтернет-технології); 5) виховна робота (система 

взаємодії з соціумом, робота з формування культури життєдіяльності учнів); 

6) навчально-матеріальна база (нормативно-правова база, технологічний блок, 

методичне забезпечення, дидактичний матеріал, роздатковий матеріал, 

позаурочна робота, позакласна робота). 

Створити веб-портфоліо можна на безкоштовному сервісі Google – 

GoogleSites, технологія Blogger, платформи uCoz та EDUkIT. 

Наприклад, вчитель української мови та літератури  І. В. Мамцевау 

своєму веб-портфоліо коротко подає результати проектної діяльності, перелік 

основних наукових досягнень, підкріплюючи їх сканованими сертифікатами, 

використовує форум для співпраціз колегами та батьками школярів, веде блог. 

Також педагог постійно оновлює на сайті веб-квести, дає рекомендації щодо 

роботи з обдарованими дітьми, поповнює фотогалерею успіхів та досягнень 

своїх вихованців. Для роботи словесник обрала собі кредо: «Діти обирають нас 

так само, як і ми їх». 

  
Отже, ведення електронного портфоліо у вигляді веб-ресурсу сприяє 

підтримці високої мотивації вчителя-словесника до саморозвитку, до постійного 

підвищення своєї професійної компетентності та обміну інформації з колегами. 
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ТЕЛЕСКОПІЯ В СУЧАСНИХ  УКРАЇНСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМАХ 

 

 Словотворча система кожної мови піддається постійним змінам, 

оскільки виникають нові реалії й слова на їх позначення, що часто 

супроводжуються  нетиповими  способами словотворення. У сучасному світі 

мовці прагнуть до економії засобів мовного вираження, а одним із способів 

мовної економії є телескопія. Попереднє вивчення наукових джерел 

продемонструвало, що цей спосіб творення цікавить здебільшого дослідників 

англійської мови, тим часом вітчизняний мовний фонд не був об’єктом детального 

аналізу на предмет опису телескопії як продуктивного способу творення нових 

слів. Саме тому є потреба описати особливості телескопного творення номінацій, 

що позначають сучасні реалії життя. Цим і зумовлена актуальність нашого 

дослідження.  

 Метою статті є аналіз оказіоналізмів української мови, що утворені 

способом телескопії. Матеріалом для дослідження слугував словник за 

загальною редакцією Анатолія Нелюби «Лексико-словотвірні інновації» 

(Харків, 2014) [3]. 

 Під телескопією розуміємо процес, за якого нове слово виникає зі 

злиття повної основи одного слова зі скороченою основою іншого, або ж зі 

злиття скорочених основ двох слів. Значення такого нового слова в більшості 

випадків містить сумарне значення обох своїх складників. Іноді це сумарне 

значення складається з суми повного лексичного значення першого чи другого 

складника і граматичного значення іншого [1, с. 101].  

 Слова, утворені шляхом телескопії, називаються телескопними 

словами або телескопізмами. Проте деякі дослідники не користуються такими 

термінами для позначення цього явища, а вживають терміни контамінація 

(Ізотов В., Земська О., Колоїз Ж.), слова-злитки (Амосова Н.), складноскорочені 
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слова (Кисельова Р., Шинський Н.). Першим, хто помітив словотвірну 

особливість таких слів, був Льюїс Керол, називаючи їх «слова-гаманці» [2, с. 

154]. Серед вітчизняних учених, котрі займаються дослідженням телескопних 

одиниць, варто зазначити Зацного Ю., Єнікеєву С., Жлуктенка Ю., 

Мозгового М. 

 Аналіз структурної специфіки досліджуваних одиниць дозволив 

встановити, що найбільш продуктивними моделями створення телескопізмів є: 

1) поєднання початкового морфа першого компонента та кінцевого 

морфа другого компонента: 

Грабіонал ← грабі[жник-рег]іонал, Донбабве ← Дон[бас + Зім]бабве, 

єврономіка ← євро[пейськ(а) + еко]номіка, крисіянин ← кри[мськ(ий) + 

ро]сіянин, ЛиСтвин ← [лист-ок + Лит]вин, міліцмен ← міліц[іонер + 

поліс]мен, Мухрич ← [мухр(и) + Шуфри]ч, окупендум ← окуп[ація + 

рефер]ендум, Піклушка ← Пекл[ушенк(о) + тітуш]к(а), Путкель ← Пут[ін + 

Гіт]лер, сепарангутан ← сепара[тист + ора]нгутан, сепараст ← 

сепа[ратист + педераст], Симонєнін ← Симоне[нко + Лєн]ін, фашінтерн ← 

фаш[истськ(ий) Ком]інтерн, Янушеску ← Яну[кович + Чау]шеску, Яцезаров ← 

Яце[нюк + А]заров. 

2) поєднання всієї основи першого компонента з кінцевим морфом 

другого: 

АТОмобіль ← [АТО + авто]мобіль, бандербаєвець ← [бандер(а) + 

назар]баєвець, бикоко ← [бик + рок]око, гепстапо ← [Геп(а) + ге]стапо, 

Ґрантухович ← [ґрант + Андр]ухович, дурналістика ← [дурн(а) 

журна]лістика, Жаданопотамія ← [Жадан + Мес]опотамія, кацапчино ← 

[кацап + капу]чино, кінооке ← [кіно + кара]оке, клюєвнути ← [Клюєв] + 

[клю]ну(ти), майданеска ← [Майдан + гумор]еск(а), матьківщина ← [мати + 

Бат]ьківщина, милодрама ← [мило + мело]драм(а), молодомор ← [молодь + 

голод]омор, обіданок ← [обід + снід]анок, путінівізор ← [Путін + телев]ізор, 

Путіноккіо ← [Путін + Пін]оккіо, Рашенгтон ← [Рашен + Вашин]гтон, 

селфіцид ← [селфі + суї]цид, Слоніта ← [слон + Лол]іта.  

3) поєднання початкового морфа першого компонента зі всією 

основою другого компонента: 

Бліцпшик ← бліц[криґ + пшик], комунікактус ← комуні-каційн(ий) 

кактус, коснолінгвіст ← косно-язик(ий) лінгвіст, медведчекіст ← Медвед[чук 

+ чекіст], Монакієво ← Мо[нако + Єнакієво], прем’єр-магістр ← прем’єр-

[міністр + магістр], снобід ← сн[іданок + обід], футболячка ← фут[больн(а) 

+ бол]ячка, цвінтер ← цв[интар + Інтер]. 

4) поєднання двох компонентів з накладанням морфем: 

Бабустриця ← баб[ус(я) + ус]триц(я), історіоГРА ← істор[й(а)] + гра, 

канібаламут ← кані[бал+бал]амут, КаПутін ← ка[пут + Пут]ін, квасуп ← 

ква[с + с]уп, Ліліпутін ← лілі[пут + Пут]ін, Неймарадона ← Ней[мар + 

Мар]адона, PRивид ←  [PR + пр]ивид, Пройдисвіт ← [ПР + пр]ойдисвіт, 

проROCK ← про[рок + ROCK]. 
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 Отже, телескопія як сучасне явище словотворення усе виразніше 

займає своє місце у процесі творення нових слів сучасної української мови. 

Компактність та лаконічність телескопійних слів, які прискорюють темп мови 

без шкоди для її логіко- та ефективно-комунікативної функції, сприяють 

дальшому розширенню сфери дії телескопічного способу словотворення в 

українській мові. 

 

Література 

 

1. Жлуктенко Ю. О. Порівняльне дослідження з граматики 

англійської, української та російської мов / За ред. Ю. О. Жлуктенко. – К.: 

Наукова думка, 1984. – 354 с. 

2. Левицький А. Е., Шелудько А. В. Функціонування композит 

української та англійської мов: зіставний аспект // Studia Linguistica / Киiвський 

унiверситет. – 2009. – Т. 3. – С. 153-161. 

3. Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014).Словник 

/ Загальна редакція А. Нелюби. – Х.: Харківське історико-філологічне 

товариство, 2015. – 220 с. 

 

 

Щербак Катерина 

студентка 4 курсу філологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Стасик М.В. 

 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ У ПОЕМІ  

ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША «НАСТУСЯ» 

 

Традиція святкувати весілля  походить з далекої давнини, із глибин 

української самобутності. Весілля є одним із найпрекрасніших свят у нашій 

культурі. Кожний регіон славився своїми традиціями і обрядами у справлянні 

свята. Традиції і ритуали пройшли через століття і закріпилися не тільки у 

культурі українців, а й відображаються в літературі. Українське весілля є одним 

з провідних жанрів родинно-побутової творчості [2, с. 53]. 

До зображення картин весільного обряду зверталося чимало українських 

прозаїків, зокрема – Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Марко Вовчок, 

Ю. Федькович, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, П. Куліш. Мотиви 

весільної лірики використали В. Пачовський, В. Бобинський, Б.-І. Антонич та 

інші поети. 

Пантелеймон Куліш − відомий український письменник, критик-

публіцист, історик і громадський діяч. Автор роману («Чорна рада»), 

історичних («Мартин Гак»), гумористичних («Пан Мурло») та романтично-

ідилічних оповідань («Орися»), драматичних поем та етюдів («Байда − князь 

Вишневецький», «Хуторянка»). Письменник у своїй творчості широко 
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відтворив життя різних сфер тодішнього суспільства та типових представників 

усіх соціальних верств населення [1, с. 47].  

В історично-побутовій поемі «Настуся» автор оспівує картину козацького 

життя після багатолітньої війни. Звертаючись до народнопоетичної творчості, 

він створює поему, у якій описує події, що відбуваються за часів 

Хмельниччини.  

Змальовано образ традиційної української молодої дівчини, до якої 

приїхали свататися. Молодий засилає старостів. Хлопець разом зі старостами, 

досвідченими людьми, з хлібом та гостинцями йшов у дім молодої: «Ой 

брязнули на дворі цимбали; Озвалися у сінях бояри; Заспівали дружки у 

світлиці; Забилося серце у вдовиці» [3, с. 272]. Свати умовляють Обушиху 

віддати її любу доню, супроводжується це обідом: «Медом кухлі ісповняйте // 

Пийте пиво, їжте страву» [3, с. 275]. Потім молода пара сідала на «покутті», 

дівчата співали весільних пісень. Відбуваються запросини. Настуся 

розлучається з матір’ю: «Розлучають з матір'ю дитину, − Розлучають, 

віночком вінчають» [3, с. 274]. Також традиційне весілля супроводжується 

розплітанням коси нареченої, поділом короваю, рядженням. Опісля весілля 

важливим стає вшанування батьків, молоду дружину прилучають до родини 

чоловіка. Обушиха приїздить до своєї дочки провідати, збирається велика 

родина: «Посідають любо за столом дубовим» [3, с. 275].   

У творі яскраво протиставляються дві ментальні опозиції – козацька і 

хліборобська: «Не для тебе, Морозенку, Воли круторогі! Нехай орють, гречку 

сіють // Брати твої вбогі» [3, с. 279]. Перша включала такі цінності, як воля, 

честь, боротьба, інша – сформована на принципах жіночого начала. 

Контроверза цих двох культурних шарів проявлялася, зокрема, в антитезах: 

«мир − війна», «дім − дорога», «жінка − чоловік». Для козацького світогляду ця 

ідея була абсолютно неприйнятною, що яскраво показано П.Кулішем. Вільний 

козацький дух прагне свободи, не може Морозенко сидіти в хаті без діла, 

прагне волі для рідної землі: «Мені душно жити в хаті, Ой пора нам погуляти, 

До козацтва завітати // Не загине наша слава: Доб'ємося до Варшави» [3, с. 

277]. Настусю чекає доля козачки, що чекатиме вдома свого коханого, поки той 

захищає Україну: «Люба жінко! Рідна мати! Годі жити з вами в хаті! Треба 

шляхту добивати, Предкам рани заживляти» [3, с. 277].  

Отже, українці споконвіку шанобливо, відповідально ставилися та 

зберігали весільні традиції та обрядовість. Адже весільний обряд ставав 

основою для зародження нової сім'ї та продовження роду. Пантелеймон Куліш 

звертається до славної української минувшини, оспівує козацьку долю, слідує 

народній традиції і зберігає у своєму творі обрядовість та багатство світогляду 

українців. Автор звеличує своїх героїв, вшановує рідну землю, переймається за 

самобутність народу, що й пояснює наявність у поемі зображення звичаїв, 

побуту і духовних переконань славного козацького роду.  
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «КАША ИЗ 

ТОПОРА» НА УРОКЕ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 

Изучение сказок в школе способствует постепенному формированию и 

становлению личности ребенка. Сказочные сюжеты и мотивы воспитывают в 

детях остроумие, сострадание, находчивость, возможность справляться со 

сложными ситуациями и трудностями. Основная задача учителя –заинтересовать 

детей изучением сказок, как на занятиях в школе, так и вне школьных 

аудиторий. 

Цель нашего исследования– обосновать основы изучения русских 

народных сказок, пути формирования понятия о сказке учащихся пятых классов 

и определить эффективные путиизучениясказокна уроках внеклассного чтения. 

Проблема изучения жанров устного народного творчества на уроках 

внеклассного чтения была в центре внимания многих методистов и учителей-

словесников:Г. Беленького, О. Богдановой, В. Голубкова, В. Горбунова, 

Г. Гуковского, М. Рыбниковой, М. Качурина, В. Квятковского, Н. Кудряшева. А 

исследованиям устного народного творчества посвящены труды известных 

ученых В. Аникина, Ф. Буслаева, А. Веселовского, Д. Лихачева, Е. Мелетинского, 

Э. Померанцевой, B. Проппа. 

Цельурока внеклассного чтенияпо изучению русских народных сказок – 

формирование представления о сказке как о жанре фольклора, ознакомление с 

видами сказок, в частности бытовыми, развитие речи и творческих 

способностей учащихся, воспитание интереса к изучению устного народного 

творчества, обогащение словарного запасашкольников, оценка и правильное 

отношение к отрицательным поступкам. 

Анализ научной и методической литературы позволил 

датьопределение«сказки» как одного из видов фольклорной прозы, 

встречающийся у различных народов и имеющих жанровые разновидности. 

Существующиеопределенияподчеркивают особенности сказки как жанра 



395 

 

устного народного творчества: вымышленные события и устный характер 

сказки как художественной литературы.По мнению В. Проппа, «сказка – 

рассказ, отличающийся от всех других видов повествования специфичностью 

своей поэтики» [2, с. 35].Заслуживает внимания и определение 

Э. Померанцевой, котораяопределяет установку на вымысел в качестве 

главного жанрообразующего признака сказки.Исследовательница выделяет 

шесть групп сказок:волшебные;кумулятивные;о животных, растениях, неживой 

природе и предметах;бытовые или новеллистические;небылицы;докучные 

сказки [1, с. 48]. 

Урок внеклассного чтения сказки «Каша из топора» начинаем с 

рассмотрения особенностей бытовой сказки: сюжетом становится осмеяние 

злых, жадных и богатых; в их основе лежат события каждодневной жизни; нет 

чудес и фантастических образов; действуют реальные герои (муж, жена, солдат, 

купец, барин, поп и др.); действующие лица наделены определенными, редко 

меняющимися чертами (например: солдат – всегда храбрый и сметливый, 

обязательно найдет способ посмеяться над трусливым и жадным попом и 

наказать его).Важным при рассмотрении сказок является понимание 

школьниками разницы между бытовыми и волшебными сказками, поскольку 

они имеют одинаковую композицию, но качественно отличаются друг от друга. 

Сказка бытового жанра прочно связана с реальностью, в них существует лишь 

один, земной мир, и реалистично передаются особенности быта, а главный 

персонаж − трикстер, обычный человек из народной среды, борющийся за 

справедливость и добивающийся своего смекалкой, ловкостью и хитростью. 

После прочтения сказки дети характеризуют персонажей, называют 

свойственные им черты характера, высказывают свое отношению к ним. Учитель 

помогает ученикам определить, кому симпатизирует автор сказки, и ответить на 

вопрос: почему старуха была наказана. Обсуждение сказочного сюжета поможет 

учащимся проанализировать положительные и отрицательные человеческие 

качества и прийти к выводу, что жадность и глупость должны быть наказаны. 

Работа с характеристикой персонажей закладывает понимание 

психологизма героев произведений, показывает многогранность характеров. 

Важной составляющей урока является живое общение, беседа с учениками, что 

позволяет развивать связную речь школьников и обогащает их словарный 

запас. Для закрепления пройденного материала при подведении итогов урока 

учащимся предлагается ряд загадок в стихотворной форме, в разгадках которых 

зашифрованы сказочные герои и предметы из сказок. Например: 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят)  

Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

(скатерть-самобранка) 
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При изучении бытовой сказки использовались стандартные приемы 

работы со сказками на уроках литературы: определениеглавной идеи сказки, 

составление плана-пересказа, сравнительныйанализ сказок, изучение 

структуры, составление характеристики персонажейсказок. Также на уроке 

использовался иллюстративный материал, интерактивная беседа и 

познавательная игра-путешествие «По страницам любимой сказки». 

Понятные и простые сюжеты,характерные для каждой народности герои 

позволяют исследовать влияниекультурных традиций на творчество писателей 

и сформировать у школьников понимание этой взаимосвязи. Обращение к 

жанрам фольклора,являющегося источником особого рода представлений об 

окружающей человека действительности,помогает в формировании личности 

ребенка, обогащении знаниями и народной мудростью. 
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СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК АРСЕНАЛ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ САТИРІ НІМЕЧЧИНИ (НА 

ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «EULENSPIEGEL») 
 

 

Сучасні дослідження демонструють плідний досвід вивчення історії 

розвитку політичної сатири. Питання походження, розвитку, функцій, ціннісної 

природи сатири та її зв’язки з семантичною деривацією розроблялися в роботах 

Н. Зикун [4], Ж. Бодрійяра [2], М. Варламової [3] та ін. Мовознавчі розвідки 

останніх років демонструють стійкий інтерес науковців до специфіки  

трансформації мови політичної сатири через реалізацію «арсеналу» 

семантичної деривації, що зумовлює актуальність даного дослідження. Метою 

статті є характеристика семантичної деривації як одного з засобів актуалізації 

«гіперреальності» в політичній сатирі на прикладі журналу «Eulenspiegel». На 

думку Е. Курилевича, «семантична деривація розширює семантичний об’єм 

слова, надаючи йому нових прагматичних функцій» [6, с. 57-70]. 

Сатира публіцистична і літературна є явищами спільної ґенези, корені 

якої сягають в усну народну творчість. З появою книг сатира переходить у 
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белетризовану літературу і остаточно еволюціонує в публіцистичну з появою 

газет. Н. Зикун трактує цю еволюцію, як «результат соціально-економічного 

розвитку у 17 ст.», тобто сатирі було необхідно знайти нову форму (оскільки в 

ході розвитку фольклорна форма почала віддалятись від естетичного життя 

народу) [4, с. 78]. Дослідниця зазначає, що «сміх від сатири характеризує 

естетичну єдність людей та розвинуту громадськість» [5, с. 79]. У своїй статті 

Зикун виділяє тезис Боріна, який зазначає, що «сатира завжди виникає через 

конкретну ситуацію і оперує тільки фактами, цінність та вага котрих 

визначається їх актуальністю» [5, с. 80].  Н. Байбатирова зазначає, що «сатира 

як явище публіцистики є методом доведення будь-якого факту до абсурду, 

створення анекдотичних ситуацій і безглуздих політичний персонажів, а сам 

автор статті бере на себе роль викривача» [1, с. 149].  

Однією з найбільш яскравих функцій політичної сатири в епоху 

постмодернізму стало створення «гіперреальності», яку Ж. Бодрійяр, будучи 

автором даного терміну, позначає  як процес, коли інформації стає все більше, а 

сенсу у ній все менше [2, с. 195]. Тим самим «гіперреальність» стає 

інструментом дискредитації та руйнації політичних образів задля 

«театралізування» дійсності.  

При цьому актуальним стає явище семантичної деривації, яке розширює 

семантичне поле слова. Семантична деривація, як зазначає Г. Стерн, 

поділяється на такі типи: «субституція, скорочення, номінація, регулярні 

переноси» [3, с. 20-21]. Кожен тип реалізується через схожість та контакти слів, 

або за схожістю і контактами імен, задля створення негативної конотації і 

знищення образу політичного гравця. Прикладом створення гіперреальності з 

використанням семантичної деривації є стаття про німецького політика 

Понадера: «Er war das Paradiesvögelchen unter lauter Graugänsen», «Der Zierfisch 

im Einheitsbrei» [7]. Автор статті використовує субституцію як засіб зміни 

оціночних референтів, розширюючи семантичне поле слова 

«Paradiesvögelchen», додаючи до нього значення «нікчемний політик». Автор 

навмисне використовує демінутив, підкреслюючи нікчемність Понадера як 

політика, який «був як райська пташка під галасливими гусаками». Теж саме 

робить автор і в іншому випадку, змінюючи референт слова «Einheitsbrei»: 

автор дає характеристику партії Понадера як непримітній та однорідній масі, а 

«Zierfisch» є сам політичний образ Понадера як декоративна рибинка, яка 

вибивається своєю дивакуватістю і витівками із політичного життя партії. У цій 

статті автор зображує лідера Партії піратів Йоганеса Понадера більше як 

клоуна, аніж політика, який дозволяє собі сидіти на політичних засіданнях у 

кросівках для фітнесу і поводити себе як актор під час вистави, а не як політик 

під час засідання.  

Отже, здійснений аналіз публікацій журналу «Eulenspiegel» дозволив 

проаналізувати явище «гіперреальності» як результату актуалізації одного з 

видів семантичної деривації, «театралізуючого» дійсність, у якій головною є не 

фактична сторона, а інтерпретація образу. 
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ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

У світлі сьогоденної антропоцентричної парадигми лінгвістики проблема 

взаємодії мови і культури набуває особливої актуальності. Мова акумулює 

надбання культури етносу, тому в ній втілені світогляд народу, його досвід, 

традиції тощо. Важливим терміном для дослідження взаємодії мови і культури 

є концепт. 

У сучасній лінгвістичній науці загальновизнаними є три основні підходи 

до розуміння концепту, які базуються на такому положенні: концепт – те, що 

називає зміст поняття, синонім смислу. Прибічники такого підходу (Ю. С. 

Степанов та ін.) при трактуванні концепту надають перевагу передусім 

культурологічному аспекту. При такому осмисленні терміна «концепт» 

значення мови експлікується як другорядне, що виступає лише допоміжним 

засобом.  

Представники іншого підходу до аналізу концепту (А. Д. Шмельов [8]) 

основним засобом формування змісту концепту висувають семантику мовного 

знака. Із цих самих позицій підходить до трактування концепту М. Ф. 

Алефіренко, який також постулює семантичний підхід до концепту, 

розглядаючи його як одиницю когнітивної семантики [1].  
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Прихильники третього підходу вважають (Д. С. Лихачов [2] та ін.), що 

концепт є результатом зіткнення значення слова з особистим і 

загальнонародним досвідом людини, тобто посередником між словами і 

дійсністю. Спільним для трьох підходів є утвердження безперечного зв’язку 

мови і культури, а розходження зумовлені різним баченням значення мови у 

формуванні концепту. Об’єкти світу стають «культурними об’єктами лише 

тоді, коли уявлення про них структуруються етномовним мисленням у вигляді 

певних «квантів» знання – концептів». 

Хоча термін «концепт» міцно утвердився в сучасній лінгвістичній науці, 

він до цього часу не має однозначного тлумачення. Згідно з різними 

дефініціями, концепт – це «знання людини про дійсність в її елементах і 

перспективах» [4, с. 120]; концепт – це те, що «реконструюється через своє 

мовне вираження і позамовні знання» [7, с. 97]; концепт – «відомості про те, що 

індивід знає, думає, уявляє про об’єкти»; концепт – це будь-яка дискретна 

одиниця колективної свідомості [3, с. 241]  тощо. Як видно з наведених вище 

визначень, найбільш послідовно виокремлюються в концепті властивості 

знання, оцінки, культури і психіки, які й беруться за основу в тій чи іншій 

дефініції. 

Найбільш послідовно науковці відстоюють розуміння концепту як 

етнокультурного утворення або етноконцепту [5]. Ця модель базована на 

усвідомленні того значення, яке має національна культура в житті соціуму і 

відображає уявлення про те, що концепт є точкою перетину світу культури й 

індивідуальних смислів. 

Різноманітні визначення концепту породжують також розмаїття їх 

класифікацій, наприклад: - тематична: сюди відносять емоційні навчальні, 

текстові концепти тощо; - дискурсивна: концепти педагогічного, релігійного, 

політичного дискурсів тощо. 

Й. А. Стернін виокремлює три структурні типи концептів: однорівневий, 

багаторівневий і сегментний. До складу однорівневого концепту увіходить 

лише чуттєве ядро, фактично – один базовий шар. Таку структуру, на думку 

дослідника, мають багато концептів у свідомості дитини. Багаторівневий 

концепт містить, як правило, декілька когнітивних шарів, які різняться 

ступенем абстракції, відображеному в них, і послідовно нашаровуються на 

базову основу. Сегментний концепт являє собою базовий чуттєвий шар, 

оточений кількома сегментами, рівноправними за ступенем абстрагованості [6, 

с. 59 – 60]. 

Отже, в лінгвістичній науці останніх десятиліть окреслилася тенденція до 

розширення змісту «концепту», його наповнення додатковими властивостями. 

Концепт реалізується і як «культурологічний концепт», як «лінгвокультурний» 

і нарешті – «лінгвоконцепт», який використовується для визначення поняття, 

уявлення, значення, образу. Утвердження цього терміна в лінгвістиці розкриває 

широкі горизонти для дослідження загальнолюдських і національних форм 

мислення, які об’єктивуються в слові, передусім розмовному та літературному, 

для аналізу ідіостилю письменника тощо. 
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ОБРАЗНОГО ЗМІСТУ КОНЦЕПТОСФЕРИ 

«БАГАТСТВО – БІДНІСТЬ» В ІСПАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

 

Одним із актуальних завдань лінгвістики є вивчення того, як пізнання 

відображається в мові, і саме вивчення концептосфер, що розглядаються як 

сукупності концептів, об'єднаних на підставі тієї чи іншої ознаки, дозволяє 

повніше осягнути національну мову, а звідси і національну культуру, 

невід'ємною частиною якої є мова. Більш того, сьогодні можна стверджувати, 

що людина живе не стільки у світі предметів і речей, скільки у світі концептів, 

створених нею для своїх інтелектуальних, духовних і соціальних потреб. 

У зв’язку із цим, варто зазначити, що серед різноманіття концептосфер, 

які вивчаються у рамках лінгвокультурології, можна виокремити віковічні 

концепти. Так, наприклад, питання бідності і багатства залишаються 

актуальними протягом багатьох років в історії розвитку культур, адже людина 

завжди прагне до комфортного і забезпеченого життя, що безпосередньо 

пов’язане із багатством, і намагається уникнути бідності, яка найчастіше 

сприймається негативно та інколи навіть зневажається.   

Виходячи з цього, на нашу думку, аналіз концептосфери «багатство - 

бідність» в іспанській лінгвокультурі є своєрідним орієнтиром, що сприяє 
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відображенню пріоритетів народу, значимості цих явищ дійсності в їх культурі, 

бо із плином часу погляди змінюються. У нашому дослідженні ми зосередили 

увагу на фразеологічних одиницях, адже саме цей рівень найяскравіше 

відображає образну складову концептосфери і дозволяє виявити особливості 

поглядів носіїв мови та специфічні риси їх менталітету.  

Отже, щодо універсальних ознак концепту багатство/riqueza в іспанській 

мовній картині світу, перш за все, багатство асоціюється із достатком і 

різноманітністю матеріальних цінностей, майна, грошей: Dinero llama a dinero. 

Con un mucho у dos poquitos, se hacen los hombres ricos. Окрім цього, багатство 

відкриває можливості для самореалізації та втілення мрій і бажань у життя: Si el 

dinero va delante, todos los caminos se abren. Quien tiene dinero, pinta pandero. 

Разом із тим, незважаючи на зрозумілі позитивні якості багатства, 

трактування даного концепту вирізняється й суперечливістю. Так, народна 

мудрість застерігає, що багатство також може набуватися й нелегальними 

шляхами: Gran ganancia sin robancia, ni aquí, ni en Francia. 

Більш того, небажане й надмірне багатство для осіб, не здатних до 

належного користування ним, адже це негативно впливає на характер людини, 

породжуючи такі риси, як жадібність, корисливість, меркантильність: Abad 

avariento, por un bodigo pierde ciento. De rico a soberbio no hay palmo entero. 

Також, варто зазначити, що гроші та ділові відносини відмежовуються 

від сімейних і дружніх стосунків іспанців, вважаючи, що близькі відношення 

зазвичай не витримують випробування грошима: En materia de dinero, no hay 

compañero. Віеп те quieres, bіеп te quiero, no me toques el dinero. 

Між тим, у межах концепту бідність/pobreza виявлено наступні 

концептуальні значення. В першу чергу, бідність передбачає відсутність 

грошей і, як наслідок, велику кількість боргів, так, pobre de solemnidad позначає 

голого, як липка, або deber a cada santo una vela.  

Виходячи з цього, стан бідності асоціюється із нестачею їжі: Quien con 

hambre se acuesta, con pan sueña. І як результат, бідність супроводжується 

погіршенням умов життя, що пов’язується з послабленням стану здоров’я: A 

poco dinero poca salud. 

Крім того, на відміну від багатства, бідність часто має негативний вплив 

на дружбу: El pobre es odioso aun a su amigo; pero muchos son los que aman al 

rico. En la riqueza, muchos amigos, en la pobreza, ni siquiera parientes. 

Незважаючи на вищезазначені негативні якості, бідна людина вважається 

чесною, а бідність не сприймається як ницість, а характеризується 

прихильністю до скромного та стриманого способу життя: Pobre, pero honrado. 

Pobreza no es vileza. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa 

llena de banquetes con discordia. Хоча з іншого боку, зазначаються і причини 

злиднів, а саме лінь та неробство: Pereza, madre de pobreza y abuela de vileza. 

Abre la puerta a la pereza, y entrará en tu casa la pobreza. Quien dijo pereza, dijo 

pobreza. 

У той же час, вважається, що в бідності може з’явитися надія та 

прагнення до змін, а також розуміння того, що не в грошах щастя, а багата 
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людина – це та, яка багата духовно: La necesidad aguza el ingenio. El dinero no 

compra la felicidad. 

Отже, поняття концептосфери як комплексу найважливіших концептів 

дає можливість вийти на новий рівень інтеграції у лінгвістичних дослідженнях. 

Воно термінологічно закріплює об'ємне бачення багатьох мовних явищ, що 

допомагає виявити ті концептуальні ознаки, які містяться в свідомості носіїв 

мови. Так, розгляд традиційних поглядів на концептосферу «багатство – 

бідність» через призму сталих виразів іспанської мови, в яких сконцентрована 

вікова народна мудрість, дозволяє визначити, що дані концепти охоплюють не 

тільки економічну, а також соціальну, етичну та інші сфери суспільного життя. 

Дослідження підтверджує також, що дана концептосфера виступає як бінарна 

опозиція у колективній свідомості іспанців і відіграє особливу роль для думки 

про людський добробут або занепад в іспанській лінгвокультурі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СЛОВОТВОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ 

МОВІ 

 

Будь-яка мова постійно розвивається і зазнає змін на всіх її рівнях. 

Найбільш помітне оновлення відбувається у її лексиці. Одним з шляхів 

поповнення словникового складу, поряд із запозиченням слів, є словотворення, 

деривація, тобто утворення слів з новим лексичним значенням від вже наявних 

у мові.  

Метою даної статті є виокремлення та дослідження основних способів 

словотвору в англійській мові та їх особливостей. 

Словотвір є окремим розділом мовознавства, важливими завданнями 

якого є вивчення способів і засобів творення нових словникових одиниць та 

визначення їх продуктивності. Головними способами творення нових слів є 

афіксація, яка включає префіксацію, суфіксацію та змішенний тип, 

основоскладення, скорочення та конверсія.  

Більша частина новоутворень в лексиці створюється за допомогою 

засобів, які є спільними для багатьох мов. Такі способи, як афіксація, конверсія 
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та словоскладання використовувалися протягом багатьох років і є основними в 

англійській мові.  

Афіксація – це утворення нового слова шляхом додавання до вже 

існуючого словотворчої частки, яка має назву афікс [ 3, с. 251]. Цей спосіб 

також широко використовується й в українській мові. Виділяють два головні 

типи афіксації:  

а) префіксація – вираження граматичних значень за допомогою префіксів.  

б) суфіксація – вираження граматичних значень за допомогою суфіксів. 

Найбільш розповсюдженими афіксами англійської мови є: -able, -ible, -

ant, -ent, -al, -ic, -ish, ive, -full, -less, -ly, -ous, un-, in-, im-, il- ir-, dis-, mis-: 

unhappy, misunderstanding, preventive, faithful, harmless, dangerous, manly, 

trustful. 

Як бачимо, суфіксація як спосіб словотвору є значно глобальнішим, ніж 

префіксація. Крім цього, особливістю англійської мови є наявність так званих 

відокремлених суфіксів, які збігаються за формою з прислівниками і 

прийменниками. Вони вживаються для утворення дієслів. Наприклад, дієслово 

to go on –  «продовжувати» утворено від дієслова to go – «йти» за допомогою 

відокремленого суфікса on. 

На відміну від звичайних невідокремлених суфіксів, відокремлені мають 

наголос, пишуться окремо від основи і можуть бути відокремлені від неї 

іншими словами. 

Іншим способом словотвору виступає конверсія. Конверсія – це 

безафіксальний спосіб творення слів шляхом переходу однієї частини мови в 

іншу [2]. Наприклад: iron (праска) – to iron (прасувати, гладити), increase 

(збільшення) – to increase (збільшувати). 

Так само, як і афіксація, цей засіб поширений у багатьох мовах, але саме в 

англійській мові він набуває особливо широкого розповсюдження. Це 

пов’язано з особливостями мови, а саме майже повною відсутністю 

морфологічних показників частин мови.  

В англійській мові конверсія є переважаючим способом творення дієслів: 

іменник без змін переходить у дієслово flower (квітка) – to flower (цвісти, 

розквітати). Дещо рідше трапляються випадки переходу прикметника в 

дієслово: clean (чистий) - to clean (очищати).  

Цей вид словотвору має сої власні різновиди: реконверсія та 

субстантивація. Перше – це явище, при якому одне із запозичень похідного 

слова за конверсією виступає джерелом утворення нового значення основи, від 

якого воно походить. Субстантивація прикметників – це явище, коли 

прикметник набуває характерних ознак іменника.  

Словоскладання – це спосіб утворення нових слів шляхом з’єднання їх 

основ з подальшими змінами новоутвореної одиниці [1, с. 37]. У сучасній 

англійській мові він є одним з найбільш продуктивних. Особливістю цього 

способу є труднощі, що виникають з написанням англійських складних слів. 

Їхні частини можуть відділятися одна від одної дефісом (mother-in-law, ice-

cream), писатися злито (wallpapers, housewife) або навіть роздільно (cable 

address, a black eye).  
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Основними й продуктивними моделями вважаються моделі N + N = N; A 

+ N = N: sea + man = seaman; neck + lace = necklace, high + way = highway, 

tooth + brush = toothbrush, ear + ache =earache. 

Іноді одне і те ж слово може мати різне написання, наприклад: online/on-

line, grown-up/grown up. Спосіб написання слова ніяк не впливає на його 

значення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що словотвір в англійській мові 

має свої особливості і відмінності. Дослідження, проведені у цій сфері, 

доводять, що найбільш продуктивним і розповсюдженим засобом словотвору є 

словоскладання та суфіксація, які постійно привертають увагу як вітчизняних, 

так і зарубіжних лінгвістів. 
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ЕМОЦІЙНО-ОЦІНОЧНИЙ ПОРТРЕТ ДІАЛЕКТОНОСІЇВ (НА 

МАТЕРІАЛІ АД’ЄКТИВІВ НОРТУМБРІЙСЬКОГО ДІАЛЕКТУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

 

На даний час проблема емоційно-оцінної категорії є дуже актуальною, її 

багатоаспектність спричинила інтерес до наукових досліджень у різних 

напрямках, семантико-прагматичному (Т. Маркелова), логіко-семантичному 

(О. Вольф) та комунікативному (Д. Перрі).  

Оцінка – думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду 

відношення людини до всього, що було, є, буде, може бути і могло би бути [1]. 

Очевидним є те, що оцінність перш за все вербалізуєсться у прикметниках [2, 

с. 54], оскільки лексика даної категорії передає ставлення мовця до певної 

події, об’єкта чи інформації. Вона може виражати різні емоції, тобто 

передавати схвалення, критику, симпатію чи ненависть. Оскільки за допомогою 

прикметників можливим стає розуміння світогляду людей, то можна сказати, 

що саме через них тісно реалізується зв’язок мови та культури. Крім того, за 
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попередніми дослідженнями прикметники вважаються джерелом культурної 

інформації [3, с. 75], вони вербалізують емоції та найточніше передають 

відношення мовця до дійсності, що є дуже вагомим для лінгвокультурологічних 

розвідок.   

Отже, актуальність нашого дослідження пояснюється загостренням 

інтересу до емоційно-оцінної категорії в сучасній лінгвістиці та зосередженням 

уваги дослідників саме на вивченні літературних мов, тоді як аналіз 

прикметників на матеріалі діалектних систем з культурологічної точки зору 

залишається недостатнім. 

Метою дослідження є аналіз ад’єктивів нортумбрійського діалекту у 

емоційно-оціночному аспекті. Матеріалом дослідження слугував діалектний 

словник ХІХ століття [4]. 

В результаті суцільної вибірки було виокремлено 212 лексичних одиниць, 

які за емоційно-оціночною ознакою було поділено на три підгрупи: позитивні 

(54), негативні (116) та нейтральні (42).  

Найчисельнішою групою ад’єктивів виступають прикметники з 

негативною конотацією – 116 одиниць. За результатом семантичного аналізу 

виявлено, що мешканці графства у цілому непривітні один до одного, агресивні 

люди, вони стурбовані своїм нелегким життям, важкою роботою, тому цінять 

гроші, вони дуже дратівливі та нахабні, іноді навіть аморальні, стосовно 

фізичних особливостей мешканці предстають слабкими та незграбними: sparlie 

– стурбований, aukert, clotchy, gaaky, numbed – незграбний, aver, ill-twined, 

teedy, touchous – дратівливий, baady – непристойний, bairse, brazen, facy, gedgin, 

gobby, slack – нахабний, battered – втомлений, baugh – змучений, bedfast – 

прикутий хворобою до ліжка, bettwattled – осоромлений, boorly, menseless, 

uncanny – грубий, claipin – крикливий, pelsh, unfeary – слабкий та інші. 

Слід зазначити, що у групі слів з негативною конотацією розвинуто 

явище синонімії: «нахабний» має 6 синонімів (bairse, brazen, facy, gedgin, gobby, 

slack), «шкідливий» – 6 (gorny, nethery, spanny, toty – злісний, hortsome), 

«жахливий» – 5 (aaful, aasome, dreadful, eldritch, gowsty), «дурний» – 5 (daft, 

doitered, gaumless, luggish, stoorded), «незграбний» – 4 (aukert, clotchy, gaaky, 

numbed), «слабкий» – 4 (crankle, dwamy, pelsh, unfeary) «дратівливий» – 4 (aver, 

ill-twined, teedy, touchous). Це підтверджує факт домінації ад’єктивів з 

негативною конотацією. 

Далі за кількисними показниками йде група з позитивною конотацією – 

54 одиниці, її аналіз зображує діалектоносіїв як запальних, енергійних, 

активних та винахідливих людей: brash – запальний, cooth – люблячий, doose, 

peust – зручний, fensome – винахідливий, huelly – витончений, kenspeckle – 

помітний, liver – активний, meseful – миловидний, prood – гордий, quick – 

живий, rash – енергійний, reet – правильний, sackless, silly – невинний, sonsy – 

удачливий, starrish – потужний, thumpin – щирий. 

Найменш представленою є група з нейтральною оцінкою – 42 одиниці: 

blee – синювато-червоний, branded – строкатий, broon – коричневий, empy – 

порожній, gaffin – хмарний, giantic – гігантський, greet – великий, gowlan – 
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золотий, weedy – маленький, laa – низький, steepin – дуже вологий та інші. За 

своєю семантикою ця група передає лише фактичну інформацію.  

За результатом дослідження можна зробити висновок, що у порівнянні з 

негативними кількість одиниць з позитивною конотацією дуже мала (116\54). 

Семантичний аналіз показав, що носіям діалекту характерні різноманітні 

прояви почуття злості, вони грубі, крикливі, вибагливі, їм властива втома, 

слабкість та пригніченість, але з іншої сторони, незначна частина лексики 

вказує на той факт, що населення все ж таки є доброзичливим, дружнім, щирим 

і запальним. 
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ЕТНОГРАФІЧНА ЛЕКСИКА У СКЛАДІ ЙОРКШИРСЬКОГО 

ДІАЛЕКТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

  

Проблема взаємодії мови і культури є в центрі уваги праць В. фон 

Гумбольдта, О.І. Потебні, Є. Верещагіна, В. Костомарова, А. Вежбицької, та ін. 

Саме в лексиці кожної мови вербалізується специфіка народу, культурні реалії 

глибокої давнини, побут, ритуали та обряди. Її аналіз дає можливість робити 

певні висновки взагалі про витоки матеріальної і духовної культури народу, 

про особливості його світосприйняття.  

Метою даного дослідження є аналіз етнографізмів діалекту графства 

Йоркшир на матеріалі словника XІX ст А. Келлета [2].  

Етнографізмі це слова, які позначають предмети та поняття, що пов’язані 

з особливостями побуту, матеріальною та духовною культурою народу, 

зазвичай представлені вузько регіональними словами та виразами [1, c. 17].  

За результатом аналізу етнографічну лексику в йорширському діалекті 

можна поділити на такі тематичні групи: 

- звичаєва та обрядова лексика: Awd Nan (witch of Cleverland, Sexhow), 

Awd Nick / Scrat (the Devil), axins (banns of marriage), back-word (cancellation of 



407 

 

engagement), Driffled pennies (New Years custom of children scrambling for 

pennies),  fettlin’ day (cleaning day), first-fooit (man who is the first to enter the 

house after midnight to herald New Year);    

- назви свят та свякових подій: Barnaby Neet (night of the Feast of St 

Barnabas), Bartle (the name of fairs), Carlin Sunda (fifth Sunday in Lent), 

Candlemas (church festival, 2nd Friday), Christmas Crack (the annual meating of 

Yorkshire Dialect Society); 

- термінолексика ремісництва: beam-mate / elbow-mate (term used by a 

weaver for the person working at the other side of the loom),  fettler (cleaner of 

looms and carding machines);  

- найменування людей за соціальною, свояцькою та кровною 

спорідненістю:  carriage mester (funeral director), case - clock (a grandfather or 

grandmother), chap (man), charver (friend or mate), wold rangers (unemployed 

workers); 

- назви національних страв: Barnaby tarts (lemon-curd tarts traditinally made 

for Barnaby Fair), Christmas Pie, frumeney / frumetry / fuffin (Christmas dish), Spice 

Cake (Christmas Apple Pie), Yule cake (Christmas Cake), Stand Pie (pie with pork), 

Pace eggs (hard boiled eggs, dyed in various colours at Easter), Easter biscuits / 

Easter Cake (cakes eaten on Easter Sunday), Spanish Sunday (water drank on Good 

Friday);   

- назви реалій народного одягу: barmskin (oilskin aipron),  cap maintenance 

(ceremonial hat worn by a swordbearear), frock (dress), garnsey (jersy, pullover), 

hackle (clothing);  

- назви житлових і господарських приміщень та їх частин: bauk (beam 

used in house-building), caus’a (pavement), dooar ‘oile (doorway), fleet (floor, inner 

room), fother-gang (space above cattle from which hay could be lowered), fold-yard 

(enclosed area adjacent to farm), garth (small grassed enclosure adjoining house);    

- назви предметів побутового вжитку: bass (basket), chapil ‘at-pegs (pegs), 

chover (small iron fire-basket with three legs, used to heat a bakst’n);  

 - назви посуду:  barn pot (pot, ofter sealed, in which yeast was stored), gully 

(large bladed knife);  

- найменування народних ігор і танців: bags farrie (a children’s game), 

back-ball (a game, played at Maltby Festival in which four teams compete for three 

balls in a kind of free-for-all rugby),  hoop (circle or iron trundled along by a child), 

jonce (to dance).  

Як свідчить аналіз лексика охоплює усі сторони життя мешканців Англії 

ХІХ ст. та відображає її специфіку, а саме: професійну зайнятість, буденне 

життя та історичні реалії Великої Британії ХІХ століття. Так, діалектоносії 

графства Йоркшир дотримуються релігійних обрядів (християнських), але й 

шанували язичні ритуали та традиції, популярним також були світські події – 

ярмарки та свята. Побутова лексика повністю відображає стан та особливості 

життя мешканців сіл та малих місць аналізованої епохи – за соціальною 

ознакою це нижчий прошарок суспільства, за ремісництвом – фермери, робочі, 

рибалки.  
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ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ М. ТВЕНА   

“THE ADVENTURES OF TOM SAWYER” 

 

Фразеологічні одиниці – це групи слів, які неможливо створити у процесі 

мовлення, вони існують у мові як готові одиниці. Саме вони найвиразніше 

передають дух і нев'янучу красу мови, яку створив народ упродовж віків для 

потреб спілкування в усній та писемній формах. 

На думку Л. П. Сміта, фразеологізмам притаманна експресивність, яка 

відіграє в мовленні не останню роль. Образність та метафоричність надають їм 

виразності, енергії. Англійський фразеолог також додає: «Вони виконують 

необхідну функцію в мові. Ця функція полягає в тому, щоб повернути поняття 

від чистої абстракції до відчуттів, що їх породили, знову втілити їх в зорових 

образах і перш за все в динамічних відчуттях людського тіла…» [3]. 

Функція – це роль, яку виконує елемент, в діяльності тієї структури, 

частину якої він складає. У фразеологізмів є певна програма функціонування, 

яка зумовлена самою їх сутністю. Одні функції являються константними, тобто 

притаманні усім ФО при будь-яких умовах їх реалізації, інші ж є варіативними, 

оскільки вони властиві тільки деяким  розрядам фразеологізмів [1, с. 46]. 

Н. М. Шанський виділяє наступні функції фразеологізмів: 

Комунікативна – призначення ФО служити засобом спілкування або 

повідомлення. Спілкування припускає взаємний обмін висловлюваннями, а 

повідомлення – передачу інформації без зворотного зв’язку читачеві або 

слухачеві. До них належать фразеологізми, що передають цілі речення і 

вживаються самостійно або у складі структурно складнішого речення (to have 

one's nose in the air – «задирати носа»; to get even (with/on someone) – 

«помститися кому-небудь, звести рахунки з будь-ким»). 

Номінативна – співвіднесення ФО з об'єктами реального світу, 

включаючи й ситуації, а також заміна цих об'єктів в мовній діяльності їх 

фразеологічними найменуваннями. Її виконують фразеологізми, що називають 

те або інше явище дійсності і виступають у функції будь-якого члена речення 

(оdds and ends – «дрібнота, залишки, обривки, всяка всячина») [4]. 
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Прагматична – цілеспрямована дія мовного знаку на адресата, властива 

будь-якому тексту. Фразеологізми посилюють прагматичну спрямованість 

тексту або його частини – контексту. 

Стилістична – особлива, в порівнянні з нейтральним способом 

вираження, спрямованість мовних засобів на досягнення стилістичного ефекту 

при збереженні інтелектуального змісту сказаного. Ця функція реалізує в мові 

конотативні особливості фразеологізмів [2, с. 186]. 

Значна кількість ФО у тексті книги “The Adventures оf Tom Sawyer” 

зумовлена тим, що цим одиницям притаманна висока експресивність і багата 

образність, що робить їх релевантним лінгвальним засобом художніх текстів. 

Всі фразеологізми у романі М. Твена можна поділити на дві групи: 

а) ФО з яскравим емоційним забарвленням, яке зумовлене їх 

образністю, використанням в них експресивних мовних засобів. Такі ФО мають 

подекуди забарвлення фамільярності, іронії, жартівливості, презирства 

(наприклад, to eat in to smb vitals – «допікати когось»; thick-headed – 

«тупоголовий, тупий»). Натомість, книжним емоційно забарвленим ФО 

притаманне піднесене, урочисте звучання (to take up the cross – «нести свій 

хрест»). 

б) ФО, позбавлені емоційно-експресивного забарвлення, вживаються у 

номінативній функції. Таким ФО не притаманна образність, вони не містять 

оцінки (наприклад, to put the thing in a new light – «справа з’явилась в іншому 

свiтi»; to pay no attention to – «не звертати жодної уваги»).  

У романі “The Adventures оf Tom Sawyer”  автор зображує життя простих 

хлопчаків, їхні невимушені розмови і поведінку в різних життєвих ситуаціях, 

що можна простежити на прикладі вжитих у тексті ФО: “The villagers had a 

strong desire to tar-and-feather Injun Joe. … he was going to drop into town and spy 

around once more for a chance to get his revenge” [4].  

У тексті роману нами було виявлено 105 фразеологізмів. Розглянемо їх 

відсоткове співвідношення згідно до функцій у тексті. Серед загального числа 

кількісно домінують фразеологізми з комунікативною функцією –  67 ФО (63% 

від загальної кількості ФО: to suck-eggs – «забиратися, заробити на горіхи»; to 

steal sheep – «наражати себе на небезпеку»). Поступаються їм за кількістю 

фразеологізми, що виконують номінативну функцію – 38 ФО (27%: а heart-

breaker – «володарка сердець»; small fry – дрібнота; дрібниця; невеликий, 

незначний; хлоп'ячий).  

Подібне співвідношення зумовлене тим, що ФО з комунікативною 

функцією дозволяють повніше та в гумористичному ключі розкрити характери 

та вчинки героїв і передати невимушену та безпосередню атмосферу дитинства. 

До того ж, фразеологізми набагато виразніші, ніж окремі слова, що особливо 

релевантно для художнього твору. Важливою функцією фразеологізмів у тексті 

роману “The Adventures оf Tom Sawyer” виявляється надання йому 

експресивності та здійснення потужного емоційного впливу на читача.  
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МОВНИЙ БАР’ЄР ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ 

ІНШОМОВНІЙ ОСВІТІ 

 

На сьогоднішній день, коли у світі вирує процес глобалізації, володіння 

іноземними мовами стає справжньою необхідністю для кожної людини. 

Іншомовна компетентність не тільки сприяє успіху в роботі, відкриває нові 

горизонти, а й надає можливість спілкуватися з людьми з різних країн, що є 

неперевершеним досвідом. Тому перед освітніми закладами всіх рівнів постає 

завдання, що полягає у підготовці спеціалістів, здатних проявляти знання хоча 

б однієї іноземної мови на практиці. 

Але на шляху до оволодіння тією чи іншою мовою можуть виникати такі 

труднощі, як розширення словникового запасу, правила граматики, подолання 

мовного бар’єру, використання мовних кліше, правильне застосування слів, 

тощо. 

Однією з головних проблем в процесі вивчення мови є подолання 

мовного бар’єру. Цим питанням займалися ряд вітчизняних і зарубіжних 

дослідників: Берн Е., Бігич О. Б.,  Кедров Б.М., Котенко О.В., Леонтьєв А.А., 

Роджерс К., та ін. В методичних дослідженнях відзначається важливість 

розробки проблеми мовного бар'єру, в тому числі психологічного, при вивченні 

іноземної мови (Бєляєв Б.В., Гальскова Н.Д., Китайгородська Г.А., та ін.). [4] 

Існує багато тлумачень терміну «мовний бар'єр». За визначенням Макаєва 

Х.Ф. і Макаєвої Л.Х., мовний бар'єр виявляється в нездатності людини, що 

абсолютно не володіє або володіє певним лексичним і граматичним 

матеріалом, сприймати і продукувати спонтанну мову в будь-якому 

іншомовному середовищі внаслідок невпевненості в своїх знаннях. [3] 

Негативний вплив мовного бар'єру можуть відчувати як ті, хто передає 

інформацію, так і  ті, хто отримують інформацію. Так, наприклад, О.Г. Вєтрова 
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вважає мовний бар'єр «нерозумінням в силу невірного кодування або невірного 

тлумачення переданих повідомлень», що робить спілкування неможливим для 

одержувача інформації. [1] 

Причинами появи мовного бар'єру можуть бути відсутність мотивації до 

вивчення мови; неготовність до самостійного подолання мовних труднощів, що 

виражається в нездатності до саморегуляції і самоконтролю; низька самооцінка 

у тих, хто навчається; низький рівень емоційної стійкості; недосконалість 

мовного сприйняття і мислення; слабка організація навчального процесу; 

незнання культурних особливостей партнера по комунікації, тощо. [4] 

Усунення мовного бар'єру можливе при певних педагогічних умовах. Під 

педагогічними умовами розуміється освітнє середовище, що забезпечує 

можливість здійснення спонтанної мови в штучно створених комунікативних 

ситуаціях. До таких умов можемо віднести: 

 створення проблемних мовних ситуацій, які розв'язуються на основі 

застосування активних методів навчання; 

 робота в групах; 

 використання досягнень розвитку технологій; 

 забезпечення адекватної психологічної атмосфери. [4] 

Також є важливим соціокультурний аспект, тобто викладач має звертати 

увагу не тільки на мову, її фонетичні, граматичні, лексичні питання, а й на 

інформацію про країну, мова якої вивчається. Учні мають володіти знаннями 

про її культуру, традиції та існуючі особливості.  

Сьогодні проблема подолання мовного бар’єру розробляється в різних 

напрямках, в тому числі і в контексті комунікативної методики. Важливим є те, 

що під час заняття максимально використовується мова, що вивчається, та 

мінімізується процес перекладу з рідної мови,  в процесі навчання акцент 

робиться на спілкуванні, що дозволяє запобігти появі або позбутися мовного 

бар’єру. Особлива  увага приділяється  індивідуальним особливостям учня. [2] 

Звичайно, важливою є і самостійна робота учня як над рівнем мови та 

мовлення, так і над своїм психологічним настроєм, що полягає в усвідомленні 

того факту, що кожна людина робить помилки і це не повинно ставати на заваді 

спілкуванню. Призначення мови - це передача інформації, тобто важливим є 

донести головну думку до співрозмовника, а не зробити це абсолютно 

правильно. Необхідно створити позитивне ставлення до навчання, а також 

почуття впевненості в своїх силах. Викладачеві слід акцентувати увагу на 

успіхах учнів, він має створювати атмосферу взаємної довіри, емоційної 

теплоти та формувати позитивних емоцій у процесі навчання - все це має 

велике значення для подолання мовного бар'єру. 
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ТЕМПОРАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ 

 

Дане дослідження присвячене аналізу сучасних наукових уявлень про 

час, який характеризується складністю та багатогранністю. При цьому різні 

аспекти вивчення часу як категорії математики, фізики, філософії, астрономії, 

біології, психології, історії, соціології, релігії, міфології, культурології, 

літературознавства, мовознавства та інших наук далеко не вичерпують всіх 

можливостей даної категорії представляти якісно різні типи буття. 

Об'єкт дослідження – категорія часу як об'єкт наукового аналізу 

гуманітарних наук. 

Предмет дослідження – підходи та науковий аналіз темпорального 

концепту у рамках гуманітарних наук. 

Мета дослідження – з'ясувати зміст темпорального концепта в рамках 

різних гуманітарних та суспільних наук.     

Матеріали дослідження – наукові статті, присвячені аналізу змісту 

темпорального концепта. 

Актуальність вибраної теми визначається тим, що багатьма 

дослідниками категорія часу визнається однією із базових культурних 

універсалій. Час, будучи формою існування матерії, грає велику роль в 

формуванні уявлень народу про оточуючий світ, що можна побачити в 

мовному матеріалі.  

Спостереження за матеріалом дослідження дозволило зробити наступний 

висновок: існують різні підходи до опису та осмислення концепту "час". 
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 По-перше, в рамках філософської науки час розглядали такі вчені, як 

Аристотель, Аврелій, Ісаак Ньютон, Іммануїл Кант, Едмунд Гуссерль і т.д. 

Вони прийшли до висновку, що час є суб'єктивним феноменом, а його сутність 

нерозривно пов'язана з людиною. Відповідно, він не може бути об'єктивним.    

По-друге, психологія трактує категорію часу існуванням в перспективі, де 

минуле уявляється у вигляді пам'яті, сьогодення – споглядання (спостерігання), 

а майбутнє – уяви.  

По-третє, для лінгвістики час є граматичною категорією зі значенням, що 

характеризує тимчасову віднесеність ситуації, що описується в реченні. 

По-четверте, так як існують різні лінгвокультури, сприйняття часу ними 

теж відрізняється: в поліхронних лінгвокультурах акцентується увага на 

спілкуванні з людьми, налагодженні зв'язків, сім'ї, а в монохронний – робиться 

акцент на завдання, роботу з формальними даними, індивідуальні досягнення. 

У монохронной культурах час розуміється як лінеарна система, на зразок довгої 

прямої вулиці, по якій люди рухаються вперед або залишаються в минулому. У 

них час можна економити, втрачати, надолужувати, прискорювати. Одним 

словом, його можна охопити. Воно є системою, за допомогою якої 

підтримується порядок в організації людського життя. Така система відіграє 

вирішальну роль у багатьох індустріально розвинених країнах. Виходячи з 

того, що «монохронна» людина займається тільки одним видом діяльності за 

певний відрізок часу, вона змушена як би "закриватися" в своєму власному 

світі, в який іншим людям немає доступу. Люди такого типу не люблять, якщо 

їх переривають в процесі будь-якої діяльності. Така система використання часу 

панує в Німеччині, США, ряді північноєвропейських країн. Поліхронний час є 

повною протилежністю монохронному. У культурах цього типу велику роль 

відіграють міжособистісні, людські відносини, а спілкування з людиною 

важливіше, ніж прийнятий план діяльності. До типових поліхронних культур 

відносяться Латинська Америка, Близький Схід і держави Середземномор'я, а 

також Росія. Пунктуальності і розпорядку дня в цих культурах не надається 

велике значення [1, с. 194-195]. 

Неспівпадання культурних уявлень у різних народів спостерігається 

навіть при зрівнянні таких буденних понять, як поділ добового часу на день-

ніч, ранок-вечір... [2, с. 2] Кожна культура класифікує поняття за різними 

принципами. Наприклад, поділ доби на періоди для української та західних мов 

відрізняється, хоча й можливо знайти більш-менш точні еквіваленти: ук. 

"вечір" – анг. "evening" – фр. "soir"; ук. "вечеря" – фр. "souper". 

Отже, з аналізу наведеного матеріалу виходить, що темпоральний 

концепт, що є об’єктом дослідження багатьох наук, є глобальною ментальною 

одиницею у її національній своєрідності. Саме тому, об'єктивної інтерпретації 

часу немає. Час – поняття філософське, тому кожен сприймає його по-своєму, 

базуючись на походженні, приналежності до тієї чи іншої культури, досвіді та 

настрої. Але з появою людини час стає більш оформленим, так як тісно 

пов'язується з психологією людини, історією і культурою суспільства. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У РОМАНІ 

ДЖ. ҐРІНА «ПАПЕРОВІ МІСТА» 

 

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричною спрямованістю 

сучасної лінгвістики, в рамках якої значна увага приділяється вивченню 

категорії емотивності. Емотіологія – наука, яка займається питаннями 

вербалізації, аккумуляції, структурізації та трасляції знань про емоції [2, с. 96]. 

Проблема мовного вираження емоцій була об'єктом дослідження у працях 

Т.В. Аносової, М.Р. Нашхоєвої, В.І. Шаховського, Ч. Стівенсона. Метою нашої 

роботи є виявлення особливостей мовних засобів, які використані для передачі 

емоцій у романі Дж. Ґріна «Паперові міста». 

Емоції є психічним віддзеркаленням, у формі прямого упередженого 

переживання, життєвого досвіду і ситуацій, що спричинено відношенням їх 

об'єктивних властивостей до потреб суб'єкта. Одним з важливих питань, які 

пов'язані з описом емоцій, є їх класифікація. Так, зокрема, емоції поділяються 

на позитивні (інтерес, хвилювання, радість, щастя) та негативні (горе, відраза, 

гнів, страждання, презирство). 

На думку О.В. Ільїна [1, с. 131-132] проблема мовного вираження емоцій 

полягає в тому, що, з одного боку, важко визначити чи є певна лексична 

одиниця вербалізатором дійсно самостійної емоції або одна і та ж емоція 

позначається різними словами. З іншого боку, чи не є нове словесне позначення 

емоції лише відображенням ступеня її вираженості. 

Існує два способи вираження емоцій: вербальний (за допомогою мовних 

засобів) та невербальний (за допомогою пантоніміки та жестів). Здатність 

відтворювати досвід вербального вираження емоцій властива мовним 

елементам всіх рівнів: фонетичного, морфологічного, лексичного, 

синтаксичного. 

Такі дослідники як Н.М. Разінкіна, Ч. Стівенсон пропонують розрізняти 

лексику, яка лише позначає емоції, і лексику, яка виражає їх [3, с. 20-22]. 

В.А. Чабаненко та Т.В. Аносова виділили три групи лексичних засобів для 

передачі емоцій: мовні одиниці, які безпосередньо виражають емоції; слова, що 

називають або характеризують емоції людини, та мовні одиниці, які можуть і 

виражати, і передавати емоції мовця.  
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Обравши у якості матеріалу для вивчення засобів вираження емоцій 

роман Дж. Ґріна «Паперові міста», ми побачили, що в ньому представлено 

широкий спектр емоцій, які виявляють герої, зокрема, здивування, страх, 

хвилювання, радість. 

Спираючись на твердження О.П. Журавльова про те, що звуки мають 

певний зміст і символічне значення, а фонеми несуть інформацію сенсорно-

емотивного характеру, у романі було виявлено звукосполучення [sl]: slumped, 

sluggishness; [kr]: crack, crazy; [sn]: snort,  sneak, sniveling, які передають 

неприємні асоціації, пов’язані із позначеними предметами та дійовими 

особами. Наприклад: «I’d  had  nearly  four years  of  experience  looking at 

these  clocks, but their sluggishness never ceased to surprise» [4, с. 18]. У 

наведеному прикладі ми бачимо емоцію відрази, яка пробуджує прагнення 

позбутися позначеного предмета (годинника), через спричинену ним психічну 

виснаженість. 

Емоційний компонент значеня часто виражається за допомогою морфем. 

До емотивних суфіксів англійської мови слід внести – y, – ling, – ette, – ard 

(darling, blisteringly, hearty, better): «Tonight, darling,we are going to right a lot of 

wrongs». У цьому прикладі ми бачимо вираження ніжності [4, с. 24]. 

Лексичний фонд власне емотивних засобів мови формують емотиви, які 

поділяються на афективи та конотативи. В тексті роману «Паперові міста» ми 

виявили такі афективи: Why! Yeah! Oh!, та конотативи: friend, bro, lover. Так, в 

наступному прикладі можемо виділити афектив, який виражає здивування: 

« Why?  Because I think that is precisely what Whitman would have wanted» [4, с. 

91]. “He’s actually my cousin,  she said. And my lover» [4, с. 27]. У цьому 

прикладі ми можемо побачити іронію. 

Емоції в романі виражені різними способами:  

1) через лексичні одиниці, як  і виступають в якості маркерів емоцій 

(fear, happiness, sadness): «I liked standing just outside the couches and watching 

them — it was a kind of sad I didn’t mind, and so I just listened, letting all the 

happiness and the sadness of this ending swirl around in me, each sharpening the 

other» [4, с.118];  

2) через опис зовнішності та поведінки персонажа: «She was just so 

awesome, and in the literal sense» [4, с.16]. У наведеному прикладі ми бачимо 

емоцію захоплення, захвату. 

На синтаксичному рівні для вираження емоцій вживаються еліптичні, 

окличні, питальні, інвертовані речення: « Her what?!». Цей приклад яскраво 

демонструє емоцію здивуваня, яка виникає під впливом раптової події [4, с. 26]. 

Окличні речення та дезорганізація структури часто передає негативні почуття: 

«Margowegotta - gorightnow!». В цьому прикладі виражена емоція страху, як 

рекція на реальну небезпеку [4, с. 12]. 

Отже, ми бачимо, що для створення емоційного фону роману Дж. Ґріна 

«Паперові міста», автором були використані лінгвістичні засоби всіх рівнів: 

фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного. 
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МОДУС СМАКУ В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

СИНЕСТЕТА 

 

Когнітивні дослідження останніх років спрямовані на опис відображення 

у семантиці мовних знаків екстралінгвістичних систем, зокрема модусів 

сприйняття (зору, слуху, дотику, смаку, нюху). Тип сприйняття виступає 

«вихідним пунктом» у процесі вивчення індивідуалізованої та національної 

картин світу, представлених у мові [2, с. 25]. 

Проте, особливої уваги потребує модус смаку, що не дивлячись на значну 

кількість робіт, залишає питання. Мета дослідження вивчити особливості 

репрезентації модусу смаку. Матеріалом дослідження стали 209 лексичні 

одиниці, що належать до семантичного поля `їжа`, відібрані методом суцільної 

вибірки з роману М. Труонг «Bitter in the Mouth» [3]. 

Смак з психофізіологічної точки зору – це результат обробки чуттєвої 

інформації, що надходить через смаковий канал і реалізується як своєрідна 

реакція на подразник (стимул). Подразником, зазвичай, є матеріальний 

предмет. Однак, у головної героїні роману М. Труонг «Bitter in the Mouth» у 

ролі стимулів виступають слова.  

Головною лінгвістичною проблемою в описі модусу смаку є обмежена 

кількість лексичних одиниць для позначення густаторних відчуттів, зокрема у 

порівнянні з іншими модусами: «Лексика, що відноситься до результатів 

незорового сприйняття, порівняльно бідна. Її багатство непостійно, воно 

запозичено з конкретної лексики – найбільше з імен природних реалій (напр. 

смак сливи)»[1, с. 215-216].  

Це пояснює те, що асоціати, представлені у романі М. Труонг «Bitter in 

the Mouth», являють собою не якісну ознаку `солодкий`, `гіркий`, а 

найменування продуктів харчування (green beans) або ж страв (baked green 

beans), що іноді наділені додатковими характеристиками, напр.`canned` (canned 

baked green beans), `boiled` (boiled shrimp) тощо. Адже, лексичні одиниці, що 

позначають базові характеристики тощо, не враховують ані характеру, ані сили, 
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ані джерела смаку й тому потребують конкретизації за рахунок додаткових 

характеристик.  

Традиційно різноманіття смакових відчуттів прийнято ділити на чотири 

базові групи: солений, кислий, гіркий та солодкий. Для цього дослідження було 

використано більш детальну класифікацію, що виділяє на позначання смаку 

лексико-семантичну групу із семи прикметників (гіркий, кислий, солодкий, 

солений, пряний, прісний, терпкий). У ході аналізу було виявлено, що окремі 

найменування неможливо віднести до якоїсь однієї групи, так як вони 

описують страви, що складаються комплексу інгредієнтів, що, в свою чергу, 

належать до різних смакових груп, поєднуючи у собі різноманітні смаки. Тому 

ми виокремили подібні найменування в окрему групу під назвою 

`комплексний`. 

За отриманими результатами найбільшу кількість становлять лексичні 

одиниці, що мають солодкий смак, напр. `canned peaches`,`sweet tea`,` molasses` 

(40.19%). На другому місці – комплексний, напр. `potato salad`, `hamburger`, 

`mayonnaise` (14.83%). Далі у порядку зменшення йдуть такі смаки як прісний, 

напр. `heavy cream`, `raw egg`, `mashed potatoes` (11.48%); кислий, напр. `orange 

juice`, `cottage cheese`, `bottled Italian dressing` (11.48%);  пряний, напр. `garlic 

powder`, `cinnamon`, `celery` (9.57%); солений, напр.  `Pringles`, `saltine cracker`, 

`capers` (4.31%); гіркий, напр. `spinach`, `burned toast`, `instant black coffee` 

(3.83%); терпкий, напр. `unripe banana`, `dill pickle`, `Listerine` (2.87%).   

Цікаво, що окремі найменування їжі викликають у героїні асоціації зі 

смаком інших продуктів, напр. `chocolate` (стимул) – `molasses`(асоціат), 

`prunes` (стимул) – `scallions` (асоціат) тощо. Слід також зазначити, що не всі 

слова стимулюють смакові відчуття. 

Отже, особливістю репрезентації модусу смаку в романі М. Труонг 

«Bitter in the Mouth» є абстрактний стимул – слово, в той час як асоціат – не 

якісна характеристика, а більш складне найменування продукту харчування або 

ж страви. Найбільшою кількістю представлені асоціати зі смаком `солодкий` 

(40.19%), найменшою – `гіркий` (3.83%) та `терпкий` (2.87%).  
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КОНЦЕПТУАЛЬНА І МОВНА КАРТИНИ СВІТУ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ 

ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ  

 

Останнім часом лінгвісти (Ю. Д. Апресян, В. М. Телія, А. Вежбицька) 

фокусують свою увагу на дослідженні мовної картини світу. Формування теорії 

картин світу стимульовано концепціями В. фон Гумбольдта та американської 

школи дескриптивної лінгвістики (Ф. Боас, Б. Ворф, Е. Сепір) стосовно того, 

що мова виступає формотворчим елементом, а мовна система організує 

сприйняття світу її носіями. 

Мета роботи: здійснити аналіз наукових джерел з питання 

співвідношення концептуальної та мовної картин світу. 

Об’єкт дослідження: поняття концептуальної та мовної картин світу.  

Предмет дослідження: сутність та співвідношення концептуальної та 

мовної картин світу. 

Мовна картина світу визначається як сукупність знань про світ, 

відображених у мовному та мовленнєвому матеріалі (в лексиці, фразеології, 

граматиці) [1, c. 10-11].  

Концептуальна картина світу ґрунтується на інтеграції різних типів 

мислення [1, c. 12] та намаганні людини зрозуміти світ і своє місце в ньому. 

Різновидами концептуальної картини світу вважаються наївна, наукова, 

культурна, релігійна тощо. Вони відрізняються за орієнтирами, завдяки яким 

людина формує адекватну (з погляду власної картини світу) поведінку – 

реакцію на навколишній та власний внутрішній світ.  

На думку Ю. М. Караулова, необхідно чітко диференціювати мовну та 

концептуальну картини світу. Зрозуміло, що знання людини про світ не 

зводяться лише до того, що відображають лексеми та граматичні категорії даної 

мови або, навіть, усіх існуючих мов. Мовна та концептуальна картини світу 

розрізняються як мова та мовлення: мовна картина світу розуміється як план 

змісту словника та граматики, тобто власне мовної системи, а концептуальна 

картина світу повинна трактуватися як план змісту деякої кількості текстів 

енциклопедичного характеру. Г. А. Брутян [2, c. 108] вважає, що 

взаємовідношення між мовною та концептуальною картинами світу корелює із 

зв’язками між мовою та мисленням, які встановлюються в процесі пізнання. 

Роль мови у формуванні картини світу у свідомості людей запобігає 

схематичності під час відтворення дійсності та забезпечує повнішу проекцію 

світу у нашій свідомості. Мовна картина світу розуміється дослідником як «вся 

інформація про зовнішній та внутрішній світ, закріплена засобами живих, 

розмовних мов» [т. с.]. Проте існують також інші погляди на співвідношення 

концептуальної та мовної картин світу. Загалом, можна виділити три підходи. 

Згідно першого підходу [2, c. 109-110], вважається, що мовна картина 

світу більш широке поняття, ніж концептуальна. Концептуальна картина світу 
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співпадає із «серцевиною, основною частиною» мовної картини світу, тобто 

«основний зміст мовної моделі світу охоплює усі змісти концептуальної моделі 

світу». За межами концептуальної картини світу залишаються периферійні 

ділянки, які виступають у якості носіїв додаткової інформації про світ. 

Другий підхід (Г. В. Колшанський) випливає зі збігу, ідентичності мовної 

та концептуальної картин світу: «в гносеологічному розумінні працює не 

співвідношення «мова-мислення», а «мовомислення – світ» і «тому правильно 

говорити не про мовну картину світу, а про мовно-мисленнєву картину 

світу» [4, c. 40]. 

Згідно з третім підходом, концептуальна картина світу визнається більш 

масштабною у порівнянні з мовною. Цієї концепції дотримується більшість 

вчених (Г. Г. Почєпцов, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, Б. О. Серєбряніков, 

Ю. М. Телія та інші). Г. Г. Почєпцов стверджує, що мовне уявлення світу 

«інформативно неповне і/або неточне», і причину цього він вбачає в тому, що 

«відображається не світ, а лише його шпилі, тобто його складові частини», які 

виявляються для мовця важливими, релевантними та такими, що точніше 

характеризують світ [5, c. 111-112]. 

Отже, сучасна лінгвістика розмежовує поняття концептуальної та мовної 

картин світу. Концептуальна картина світу визнана глобальною порівняно з 

мовною картиною світу, в якій актуалізовані найважливіші з погляду мовців 

знання та враження про світ.  
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РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТ-КАРТ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Проблема пошуку ефективних прийомів роботи, які забезпечують більш 

мотивоване вивчення учнями іноземної мови, залишається актуальною, і 

більшість викладачів пов’язують вирішення цієї задачі з використанням 

сучасних технологій, серед яких особливу увагу приділяють інтерактивним 

методам навчанням. В їх числі – проектна методика, метод кейсів і т.д. В 

останні роки популярним серед викладачів є прийом використання сінквейну, 

віршованої форми з п’яти рядків, написаної до певних правил, а також прийом 

інтелект карт (карта думок, mind map) як хорошого інструменту для організації 

думок і навіть покращення інтелекту [1, с. 81]. Зазначені вище сучасні прийоми 

найкращим чином функціонують в комплексі з комп’ютером і проектором і 

дозволяють успішно реалізуватися завдяки інтегрованому використанню 

мультимедійної дошки, сенсорної панелі і т.д. 

Використання саме зазначених прийомів є актуальною задачею не тільки 

для викладачів, але й для тих, хто має приступити до викладацької роботи в 

майбутньому, а саме для студентів факультету іноземної філології. Оволодінню 

зазначеними прийомами сприяє вивчення курсу методики, фрагменти 

семінарських занять, а також підготовка курсових робіт, в процесі написання 

яких студент аналізує літературу з проблеми і готує практичні методичні 

розробки. Узагальнене застосування інтелект карт у навчанні учнів послугувало 

основою для розробки інтелект карт на матеріалі соціокультурної 

спрямованості, передбаченою шкільною програмою для шкіл з поглибленим 

вивченням іноземної мови [2]. Аналіз літератури слугує підставою для 

висновку, що укладання інтелект карт зустрічається в автентичних 

підручниках, але їх призначення акцентується на вивченні та систематизації 

лексики. Стосовно перенесення цього прийому роботи на вивчення граматики – 

не зустрічається. 

Предметом дослідження і є розробка інтелект карти на прикладі 

граматичного явища «passé composé», вивчення якого передбачається у 6 – 9-х 

класах, і метою якої є засвоєння даної часової форми і розвиток комунікативної 

мовленнєвої компетентності. 

Під час проходження педагогічної практики мною була укладена інтелект 

карта за темою «passé composé» з її поширенням на дієслова, які стосуються 

теми «La promenade dans la ville». Складовими в якості променів були взяті 

дієслова, які утворюють passé composé (avoir, être),  а також дієслова першої, 

другої та третьої груп. До дієслів першої групи  віднесені: aller, arriver, rentrer, 

rester, monter, passer, retourner, visiter. До дієслів другої групи належать: choisir, 

finir, réussir. До третьої групи віднесені неперехідні дієслова (venir, partir, sortir, 

revenir, prendre, descender), а також зворотні (se promener, s'intéresser, etc.). У 
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якості «підпроменя» для avoir були взяті дієслова, які відмінюються тільки з 

avoir в passé composé (passer, retourner, visiter, prendre, choisir, finir, réussir). У 

якості «підпроменя» для être були виділені дієслова, які відмінюються тільки з 

зазначеним допоміжним дієсловом. До цієї групи віднесені неперехідні 

дієслова (aller-venir, arriver-partir, entrer-sortir, rentrer-revenir, rester-tomber, 

monter-descendre, naître-mourir, devenir), а також зворотні дієслова (se promener, 

s'intéresser, etc.). Усього було використано 23 дієслова. Інтелект карта була 

певним етапом роботи над часовою формою, а на заключному уроці учням було 

запропоновано розповісти про їх прогулянку містом на вихідних. Схема 

інтелект карти була розроблена у вигляді дорожної карти, у структурі якої 

виділено: площа, проспект, вулиці. На цьому етапі активізується вживання 

дієслів в «passé composé» завдяки виконанню завдання типу «обрати 

індивідуальний маршрут для прогулянки». Потім у формі групової бесіди 

розповісти про колективну прогулянку містом Запоріжжя у вихідний день (див. 

зображення 1). 

 

(зображення 1) 

Невеликий практичний досвід підтвердив ефективність використання 

інтелект карти, яка слугувала опорою для розвитку монологічного мовлення і 

включає необхідну лексику з теми і часову форму дієслів у passé composé. Саме 

залучення учнів до укладання інтелект карт робить цей процес мотивованим, 

ситуативним, динамічним і удало придає граматичній темі комунікативну 

спрямованість. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ MAN В СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ 

ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ЖІНОЧИХ РОМАНАХ 

 

У сучасному мовознавстві одним з напрямків, що активно розвивається, є 

когнітивна лінгвістика, яка досліджує мову як засіб репрезентації людської 

свідомості. У когнітивній лінгвістиці першочергове значення приділяється 

вивченню природи концепту, адже науковці одностайно визнають поняття 

«концепт» одиницею ментального простору, який структурує знання про світ і 

відображає національну специфіку членування світу. 

Актуальність роботи полягає в тому, що незважаючи на значну кількість 

наукових праць, присвячених дослідженню концепту WOMAN, встановленню 

особливостей мовної об'єктивації концепту MAN – приділялося достатньо 

уваги.  

Слово «концепт» походить від латинського conceptus, що в перекладі 

означає «думка, уявлення, поняття» і первинно застосовувалося як термін 

логіки та філософії. За другою версією, автором якої є В. Колесов, під 

концептом розуміється не conceptus («поняття»), а conceptum («зародок», 

«зернятко»), з якого й виростають у процесі комунікації всі змістові форми 

його втілення в дійсності» [1, с. 81]. На нашу думку, слушними є обидві версії 

походження терміна, хоча друга точніше відбиває сутність цієї лінгвістичної 

категорії. 

Існує безліч різноманітних тлумачень терміна «концепт», що частково 

пояснюється його приналежністю до різніх галузь знань та індівідуально-

авторським визначенням їх у відповідніх наукових контекстах. На наш погляд, 

найбільш влучним та всеохоплюючим формулюванням є визначення 

С. Г. Воркачева, який підкреслює, що концепт – це і те, за допомогою чого 

людина пізнає світ; він заснований як на досвіді, так і на енциклопедичній 

інформації, якась середня, вироблена в процесі пізнання, єдино вірна 

квінтесенція значення слова. У своєму дослідженні ми послуговуємося 

визначенням Ю. С. Степанова, згідно з яким «концепти є культурною 

спадщиною у свідомості народу, його духовною культурою. Саме колективна 

свідомість зберігає концепти, які існують постійно або дуже довгий час» [цит. 

за 1, с. 64]. 

Вербалізаторами концепту MAN у проаналізованих нами сучасних 

британських та американських жіночих романах виступають різного роду 

номінативні одиниці, які окрім поняттєвої складової містять у семантичній 

структурі додаткові семи, що характеризують об'єкт номінації. Найчастіше 

слово man виступає вербалізатором понятійної складової концепту, проте вже у 

контексті воно набуває певної конотації  «an adult male human»: «His father, a 

well-padded, gentle-looking man, usually came in as I was leaving» [4, p. 16]. 
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Наступним по кількості вербалізатором концепту MAN є слово husband: 

«She turned to her husband again to divert the attention from herself» [2, p. 42]. 

Ще одним словом, яким об'єктивується концепт MAN, є лексема father:  

«Ciara had the look of her father, long legs and dark hair» [2, p. 15]. 

Концепт MAN також може бути вербалізованим словом son: «I couldn’t 

believe Camilla Traynor could contemplate doing to her son» [4, p. 24]. 

Концепт MAN у певному контексті може бути актуалізованим лексемою 

friend: «Gerry was my friend too” she said, tears pricking in her eyes» [2, p. 86]. 

Одним із вербалізаторів концепту MAN у жіночих романах є слово lover: 

«He’s the most incredible lover I’ve ever had» [5, p. 75]. 

Також ми виявили в романах американських авторів вербалізатори 

професійного характеру, наприклад, businessman, clerk, client: 

«He looked like a corporate businessman more than a government agent – or 

whatever he was» [3, p. 135]. 

«When Dawson neared the back of the store, the clerk checked her appearance 

in the mirror behind the counter, then greeted him with a friendly smile at the 

register» [5, p. 13]. 

У результаті аналізу засобів вербалізації концепту MAN в жіночих 

романах можна скласти певні уявлення про ізоморфні та відмінні ознаки 

сучасних «чоловіка-англійця» та «чоловіка-американця» які зафіксовано у 

концептуальних картинах світу британців та американців. Так, звертаючи увагу 

на особливість вербалізації концепту MAN в британських жіночих романах, 

одразу виділяються такі номінанти, як father, husband, son, friend, school friend, 

lover, partner. Їх чисельність значно перевищує кількість цих самих номінантів 

у досліджених нами американських романах. Стереотип про образ святості сім'ї 

середнього класу вікторіанської епохи, склався невдовзі після смерті королеви 

Вікторії і до цих пір існує у свідомості британців. Так, можна навести приклад 

сучасної репрезентації цього стереотипу, – в Англії і в наш час прийнято, щоб 

при публічних виступах політичного і громадського діяча поруч з ним сиділа 

його дружина, що має свідчити про його доброчесність та надійність.  

Стосовно специфіки вербальної репрезентації концепту MAN в 

американських жіночих романах, то тут активно вживаються такі номінанти, як 

businessman, clerk, client, які майже не зустрічаються в досліджуваних 

британських жіночих романах. Це свідчить про спрямованість політики США 

на економічний розвиток країни. Таким чином, вербальна репрезентація 

концептів може багато що сказати про специфіку світогляду носіїв певної мови, 

про національні цінності суспільства, його історію та традиції. 
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АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ, СТВОРЕНІ НА БАЗІ 

АНТРОПОНІМА DONALD TRUMP 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються у суспільному житті, політиці, економіці 

й інших сферах, знаходять відбиття у мові, насамперед впливаючи на 

функціонування й розвиток її лексичної системи. Зміна влади зазвичай 

спричинює корегування політичного курсу країни, реорганізацію суспільних 

процесів, модифікацію соціальних програм, що, у свою чергу, впливає на 

архаїзацію існуючої лексики, яка позначала об'єкти, що втратили свою 

актуальність, і одночасну появу неологізмів, які номінують нові реалії 

суспільного життя.   

Президентські вибори 2016 року, що відбулися у США, спричинили 

появу реалій нової парадигми суспільства, які, внаслідок необхідності їхньої 

номінації, зумовили появу інноваційної лексики в англійській мові, насамперед, 

у її американському варіанті. Нова лексика, як відомо, може утворюватися не 

лише на базі загальних, але й власних назв: топонімів, антропонімів тощо. Ім'я 

та прізвище теперішнього президента США Дональда Трампа також стало 

основою для формування лексичних новотворів. Саме вони й стали об'єктом 

нашої наукової розвідки, а аналіз способів творення нової лексики – її 

предметом. Актуальність дослідження зумовлена, насамперед, новизною 

матеріалу, що залучено до кола наукового аналізу, а також необхідністю 

виявлення шляхів і способів творення нової лексики. 

Слід зазначити, що сам антропонім DONALD TRUMP уже ставав 

об'єктом досліджень. Зокрема, науковці аналізували алюзивні можливості 

цього власного імені, виявляли лінгвокогнітивні й функціональні параметри 

вторинних номінацій, створених на  його базі [1, с. 79-84]. Передвиборча 

кампанія, самі вибори, перші кроки при владі супроводжувалися появою 

численних лексичних інновацій, що характеризували політичну активність Д. 

Трампа, його діяльність, поведінку, зовнішність. Серед неологізмів є слова, 

створені за участю нових словотворчих елементів -friendly, -mania, -nomics, -

phobia, -speak, -style. Так, слово Trump-friendly  має значення "налаштований 

на користь Д. Трампа" (наприклад, Trump-friendly format, Trump-friendly trade, 

Trump-friendly facility); "наближений до Д. Трампа, позитивно налаштований 

до нього" (наприклад, Trump-friendly artists), "такий, що належить до кола 

рідних та друзів Д. Трампа" (наприклад, Trump-friendly businesses).  

Після приходу до влади Д. Трампа розпочалася нова епоха в 

економічному житті США, яка набула назви "Трампономіка" – 'Trumponomics', 
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головними принципами якої є скорочення корпоративних та особистих 

податків громадян, перегляд торгівельних угод, виконання заходів фінансового 

стимулювання, спрямованого на розвиток інфраструктури й оборони країни. 

Неординарна особистість нового президента США викликала як 

захоплення ним – Trumpomania, так і відразу й острах перед його політикою – 

Trumpophobia. Як означення часто використовується неологізм pro-Trump, 

який характеризує прибічників нового президента, здійснювану ним політику, 

впроваджувані ним економічні інновації, суспільні рухи на його підтримку 

тощо. Антонімічним до нього є слово anti-Trump, яке характеризує тих, хто 

незадоволений діями Д. Трампа та виступає проти нього, заходи, що 

проводяться проти його внутрішньої та зовнішньої політики тощо. Серед 

лексичних новотворів, які позначають прихильників нового президента, можна 

виділити такі лексеми, як Trumpist – "людина, що захоплюється особистістю 

Д. Трампа", Trumpette – "жінка-фанатка Д. Трампа", Trumpista – "затятий 

"трампіст" іспанського походження". Неологізм trumpflakes, створений 

способом телескопії у результаті злиття прізвища нового президента із 

фрагментом слова snowflakes, позначає ярих прихильників Д. Трампа, які 

беззастережно вірять у нього й в усе, що він говорить.  

Слово Trumpspeak було створено для номінації характерного мовлення 

Д. Трампа, яке, зокрема, має такі риси, як вживання ряду речень, що не мають 

зв'язку за змістом, або в яких усі наступні речення є лише перефразуванням 

попереднього. Цим неологізмом часто позначають мовлення пихатої і 

самозакоханої людини, яка хвалить свої успіхи і робить вигляд, що не пам'ятає 

про свої помилки, яка кидає виклик усім, хто ставить під сумнів те, про що цей 

мовець говорить. Лінгвістичні особливості мовлення нового президента США 

спричинюють чималі труднощі при перекладі його промов іноземними мовами, 

саме тому перекладачі створили способом телескопії нове слово Trumpslation 

(< Trump + translation) для найменування процесу інтерпретації важкої для них 

"мови Трампа". Неологізм Trumpism має два значення: "слово, вираз або 

синтаксична конструкція, характерна для мовлення нового президента США" 

та "філософія і політика, яку здійснює Д. Трамп".  

Новий прикметник Trump-style  має значення "схожий на щось, 

притаманне Д. Трампу (наприклад, Trump-style campaign, Trump-style 

negotiation, Donald Trump-style persuasion, Trump-style tweets, Trump-style wall). 

Серед нових прикметників, створених від розглядуваного нами антропоніма, 

можна також назвати синонімічні лексеми  Trumpesque (або Donald 

Trumpesque) – "такий, що нагадує або схожий на Д. Трампа",  Trumpian – 

"такий, що має відношення до філософії, риторики або стилю Д. Трампа", 

Trumpish – "схожий на Д. Трампа своїми діями, манерою мовлення або стилем 

в одязі". 

Отже, формування нової лексики у мові може відбуватися на базі 

антропонімів – імен та прізвищ видатних людей. Головними способами 

творення нової лексики від антропоніма DONALD TRUMP в американському 

варіанті  англійської мови стали афіксація та телескопія. 
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АЛЮЗІЯ ЯК ФІГУРА ІНТЕРТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ 

К.С.ЛЬЮЇСА «THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE») 

 

Однією з найважливіших категоріальних характеристик тексту, що 

відображає його відкритість іншим смисловим системам, здатність тексту 

вступати в контакт з іншими, попередніми, текстами є інтертекст. Однією з 

форм реалізації інтертекстуальності є алюзія. У сучасній лінгвістиці 

дослідженням інтертекстуальних включень, зокрема алюзій, займалися Н. 

Арутюнова, В. Москвін, Н. Фатєєва, В. Чернявська та інші. 

Феномен алюзії почав активно вивчатися в кінці XX століття, тому рамки 

цього поняття чітко не визначені. Серед вчених немає єдиної точки зору щодо 

проблеми ідентифікації алюзії, виділення функціональних ознак і тієї ролі, яка 

їй відводиться в художньому творі. Найчастіше алюзію визначають як 

стилістичний прийом. Так, І. Арнольд під алюзією розуміє «стилістичну фігуру 

референційного характеру, що спирається на екстралінгвістичні пресупозиції 

мовця і слухача» [1, с. 89]. Н. Фатєєва трактує алюзію «як запозичення певних 

елементів претекста, за якими відбувається їх впізнавання в тексті-реципієнті, 

де і здійснюється їх предикація» [2, c. 128]. 

Однак алюзія виконує не лише стилістичну функцію, але також і 

прагматичну, сприяючи реалізації інтенцій автора. Алюзивні включення, 

запозичені автором з «чужого» текстового простору і поміщені в «свій» текст, 

пропонується читачеві декодувати, а отже найбільш повно зрозуміти історико-

культурний фон даного твору. Актуалізація важливої для автора інформації 

відбувається за рахунок звернення до фонових знань читача. 

Метою цього дослідження є розгляд особливостей функціонування 

алюзії як фігури інтертексту на матеріалі казки  К.С.Льюїса «The Lion, the 

Witch and the Wardrobe» [3].  

Розгляньмо існуючі класифікації алюзій. Алюзії можуть бути 

класифіковані за типом атрибутивності, з точки зору структури і за джерелом. 

За типом атрибутивності алюзії можуть бути експліцитними (із 

зазначенням автора), які дозволяють читачеві без широких фонових знань бути 

залученим в міжтекстову гру і розшифрувати інтенції автора, і імпліцитними 

(без зазначення автора), які є менш впізнаваними елементами «чужого» тексту, 

і залишаються лише натяками. У казці Льюїса переважають імпліцитні алюзії. 

Наприклад, коли відьма намагаючись заманити Едмунда до себе в замок, обіцяє 
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йому рахат лукум і трон короля Нарнії (“It is a lovely place, my house. I am sure 

you would like it. There are whole rooms full of Turkish Delight, and what’s more 

…You are to be the Prince and – later on – the King”), читач може побачити в 

цьому натяк на обіцянки диявола в Біблії:  “And saith unto him, All these things 

will I give thee, if thou wilt fall down and worship me” [Matthew 4:9].   

З точки зору структури виділяють: алюзії – слова, надфразові єдності, 

абзаци, строфи, глави, художні твори. У Льюїса найчастіше зустрічаються 

алюзії – надфразові єдності і алюзії – абзаци. Прикладом такого абзацу може 

служити наступна цитата: “Тhough the Witch knew the Deep Magic, there is a 

magic deeper still which she did not know: Her knowledge goes back only to the 

dawn of time. But if she could have looked a little further back, into the stillness and 

the darkness before Time dawned, she would have read there a different incantation. 

She would have known that when a willing victim who had committed no treachery 

was killed in a traitor’s stead, the Table would crack and Death itself would start 

working backwards”. Читачеві знайомому з Біблією, цей уривок може нагадати 

вірші з послання до Коринтян, де апостол Павло пояснює смерть і воскресіння 

Христа: “But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, 

which God ordained before the world unto our glory; Which none of the princes of 

this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of 

glory” [1 Corinthians 2:6-8]. 

Виходячи з класифікації за джерелом алюзії можуть бути текстовими 

(літературними, біблійними, міфологічними) і нетекстові (історичними, 

побутовими). У казці «Лев, відьма і платтяна шафа» переважають текстові 

алюзії, а саме біблійні (наприклад, дітей Певенсі в Нарнії називають “Sons of 

Adam or Daughters of Eve”) і міфологічні (фавн Тумнус, кентаври, німфи, дріади 

- персонажі давньогрецької міфології). 

Наведені вище приклади наочно демонструють, що алюзія є яскравим 

стилістичним прийомом репрезентації феномена інтертекстуальності у казці К. 

С. Льюїса «Лев, відьма і платтяна шафа». Механізм функціонування алюзивних 

включень в тексті призводить до підвищення експресивності та ускладнення 

змісту тексту, забезпечуючи, таким чином, діалог тексту і автора з читачем і 

створюючи багаторівневість твору. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНА «НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНА 

ЛІТЕРАТУРА» У СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У літературі  кінця ХХ – початку ХХІ століття вагоме місце належить 

науково-фантастичній літературі. Це пояснюється тим, що інтерес до 

фантастики завжди посилювався в переломні моменти історії, в часи наукових 

й промислових переворотів, соціальних й духовних струсів. Одна з причин 

популяризації наукової фантастики – це незадоволення існуючим порядком у 

суспільстві, що провокує появу утопічних, антиутопічних та сатиричних 

мотивів у рамках цього жанру. Окрім цього, фантастика у даному контексті 

виступає як засіб романтизації світу. Отже, протягом ХХ століття науково-

фантастична література набула активного розвитку й у ХХІ столітті стала 

одним із найпоширеніших жанрів. 

Не дивлячись на той факт, що наукова фантастика як самостійний жанр 

існує вже доволі давно, не можна сказати, що існує однозначного пояснення 

цього явища, яке би розкрило усі його специфічні особливості. Визначення 

терміну наукової фантастики варіюються й досі і виступають предметом 

дискусій протягом багатьох десятиліть. Найвідомішими дослідниками, що 

займалися проблемою дефініції жанру  вважаються Брайян Алдісс, Кингслей 

Еміс, Айзек Азімов, Джеймс Бейлі та Рей Бредбері.  

Проаналізувавши дефініції поняття «наукова фантастика», надані 

дослідниками, можна умовно поділити їх на два типи: ті, що в центрі явища 

ставлять роль людини, та ті, що акцентують увагу на технологіях та картині 

світу майбутнього. Зокрема, Б. Алдісс та Р. Бредбері у своїх трактуваннях 

терміну виводять на передній план не світ майбутнього та технології, а саме 

місце та поведінку людини у цьому новому світі. Окрім цього необхідно 

зазначити, що трактування Б. Алдісса пов’язане з описом людини у нових 

обставинах з психологічної точки зору, бо дослідник вважає, що наукова 

фантастика є пошуком ідентифікації людини і її статусу у Всесвіті, людини, що 

є покинутою у готичному чи постапокаліптичному розвиненому світі. У свою 

чергу Р. Бредбері розширює межі уваги в рамках трактування поняття і вважає, 

що наукова фантастика – це література, яка описує поведінку цілого соціума, бо 

є дійсно соціологічними дослідженнями майбутнього [2, с.85]. Отже, можна 

зробити висновок, що за Б. Алдіссом науково-фантастична література більш 

акцентує увагу на самоідентифікації людини у певних обставинах, у той час, 

коли Р. Бредбері вважає, що головним у науковій літературі є зображення 

поведінки цілої групи людей, цілого соціуму.  

У свою чергу, Кингслей Еміс, Айзек Азімов та Джеімс Бейлі центральним 

у трактуванні терміну «наукова фантастика» вважають саме ситуацію або ті 

зміни, що з’являються внаслідок певного наукового чи технологічного 
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відкриття. Усе ж таки, К. Еміс дає найпростіше пояснення та стверджує, що 

наукова фантастика – це прозовий жанр, що розглядає ситуацію, яка не могла 

виникнути у відомому нам світі. Цей світ з’являється на основі певних 

інновацій в науці, технологіях або псевдотехнологіях [3, с.10]. Відомий 

письменник А. Азімов у своїй дефініції концентрує увагу більше не на світі, у 

якому відбувається дія, а саме на зміні, що призвела до певного роду 

перебудови відомих нам обставин існування. Тобто, А. Азімов вважає наукову 

фантастику формою літератури, що послідовно розглядає природу змін, які 

постають перед нами у творах, та наслідків, до яких призводить саме цей 

переворот [4]. Зокрема, Д. Бейлі також розглядає певну зміну, що може 

виражатися в уявному винаході або відкритті в природничих науках, як 

центральну ідею цього поняття, але, усе ж таки, дослідник вважає, що немало 

важливим у науково-фантастичному дискурсі є саме вплив цього відкриття на 

суспільство. Тобто, за Д. Бейлі наукова фантастика – це література, що 

передбачає, як людство може пристосуватися до нової умови існування [1, 

с.89].  

Отже, проаналізувавши трактування поняття, ми можемо надати 

узагальнену дефініцію даного терміну. Наукова фантастика – жанр в літературі 

та інших видах мистецтва, один з різновидів фантастики. Наукова фантастика 

ґрунтується на фантастичних припущеннях, що не виходять за рамки наукового 

сприйняття дійсності, як у галузі природничих, так і гуманітарних наук. Основа 

фабули науково-фантастичних творів – нові відкриття, винаходи, дослідження, 

такі як космічні подорожі, подорожі в часі, а також зміна людини і 

навколишнього її світу під впливом цих відкриттів. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОФЕСІЙ В 

СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Кінець XX – початок ХХІ століть – це період розвитку науки, техніки, час 

вагомих соціальних змін, епоха війн та революцій. У сучасній англійській мові 

відбуваються активні словотворчі процеси, формуються нові номінативні 

знаки. Серед усіх науково-технічних галузей неабияке значення має телевізійна 

сфера. Еволюція цієї галузі, яка знаходиться на перетині науки та мистецтва, 

сприяла збагаченню мовної системи новими термінами. 

Термін «номінація», вживаний у працях М. Гінатулліна, М. Голєва,  

О. Нефьодової,  В. Усачової,  позначав ономасіологічні моделі, що 

узагальнюють найбільш характерні аспекти й ознаки, за якими відбувається 

найменування однорідних предметів [1; 3]. При цьому зазначалося, що 

найчастіше номінація здійснюється за зовнішніми параметрами або функціями 

об'єктиів найменування, наприклад, за формою, розміром, кольором, функцією, 

походженням і т. ін.  Найважливішою функцією мови, науковці визначають 

функцію найменування, позначення предметів і явищ дійсності [2].  

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю дослідження 

шляхів і способів формування лексичних одиниць телевізійної галузі. 

Метою є встановлення продуктивних шляхів і способів утворення назв 

телевізійних професій. Об'єктом дослідження є лексичні одиниці телегалузі, 

що позначають професії та спеціальності працівників телебачення. Предметом 

аналізу є шляхи та способи творення назв професій телевізійної галузі. 

У результаті проведеного дослідження ми встановили, що лексикон 

телевізійної сфери складають не тільки власне терміни (спеціальні лексичні 

одиниці, які слугують для точного найменування спеціальних понять), але й 

слова-просторіччя, жаргонізми, професіоналізми (емоційно-забарвлена 

лексика). 

Аналіз способів утворення назв професій телевізійної галузі 

продемонстрував той факт, що основним способом творення лексичних 

одиниць цієї галузі є афіксація. Для створення афіксальних похідних в 

лексиконі телевізійної галузі здебільшого вживаються традиційні афікси –er, –

or, –ist, –ian, –eer та інші. Наприклад, director, junior engineer, musical arranger, 

puppeteer, stand up comedian, transcriptionist. 

Основоскладання також є одним із способів творення назв професій 

телегалузі, але менш продуктивний, аніж афіксація. Прикладами 

основоскладання можуть слугувати такі слова, як screenwriter, weatherman, 

anchorma, broadcast engineer. 

Англомовна лексика, яка позначає назви професій телевізійної сфери, 

утворюється головним чином на базі власного мовного матеріалу (singer). Але 
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більша частина телевізійної лексики складається з одиниць, створених базі 

іншомовних запозичень, насамперед з основ, взятих із стародавніх мов. 

Наприклад, з латинської мови були запозичені такі назви професій, як: actor – 

від лат. āctor «діючий; виконавець»; agent – від лат. agens (agent-) «виразний, 

активний; позивач; ревізор», animator – від лат. anima «повітря, душа»; 

coordinator – від лат. дієслова «координувати, узгоджувати»; operator – від лат. 

ореrātоr «працівник, виробник»; compositor – від лат. compositor «укладач, 

автор»; supervisor – від supervidere «нагляд, огляд», editor – від rеdасtоr «той, 

хто переганяє»; anchor – від лат. ancora «якір»; receptionist – від receptio 

«прийом, прийняття. Серед англомовних назв професій є лексичні одиниці, які 

були запозичені з французької мови: recordist – від фр. recorder «записувати»; 

assistant – від фр. assister «стояти поруч, бути присутнім; допомагати»; 

choreographer – від фр. choréographie (латинізована форма грецького khoreia 

«танець» + graphein «писати»); colourist – від color «колір, колір обличчя»; 

designer – від фр. desseign «ціль, проект, дизайн»; director – від director 

«провідник, керівник»; artist – від фр. acteur «актор, артист»; stylist – від stile, 

estile «стиль, мода, манера»; puppeteer – від фр. popette  «маленька лялька»; 

researcher – від recerchier «шукати»; reporter – від фр. reporteur «репортер»; 

comedian – від фр. comédien, comédie «комедія»; translator – від translater 

«перекладач»; journalist – journal «щоденний»; TV presenter – від presenter 

«презентувати»; та навіть з італійської мови: cartoonist – від іт. cartone 

«щільний папір, картон». 

Отже, розвиток англійської мови, в першу чергу, зумовлюється 

формуванням нових лексичних одиниць. Творення назв професій телевізійної 

галузі в англійській мові відбувається головним чином за рахунок власних 

ресурсів, проте важливу роль у формуванні словника телевізійних професій, 

також відіграють запозичення, насамперед з латинської,  французької та 

іспанської мов. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ РИТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ 

ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТІВ БАРАКА ОБАМИ ТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

 

ХХІ століття не тільки вносить зміни, але й продовжує переймати досвід 

попередніх часів. Виступи перед публікою завжди мали велике значення. За 

допомогою промов оратори доносили свої думки, повідомляли та 

переконували. В наш час промови не втратили своєї ролі та значущості. Адже 

за допомогою промов, в нашому випадку політичних, діячі держав впливають 

на суспільство та мають можливість звертатися як до своїх співвітчизників, так 

і до міжнародних спільнот. Актуальність нашого дослідження зумовила 

багата кількість промов, які не відповідають нормам риторики, та потребують 

детального вивчення та аналізу. 

Риторика – це наука про вплив на людину за допомогою слова [1]. 

Політична промова потребує ретельної підготовки. Виступаючі повинні 

заволодіти увагою публіки, заручитися її підтримкою та бути переконливими.  

Отже, перша промова, яку ми проаналізували, це промова Барака Обами 

після перемоги на виборах у 2012 році. Спочатку, щоб заволодіти увагою 

аудиторії, оратор повільно обвів поглядом слухачів. Не малу роль відіграла 

невелика психологічна пауза, яка дала публіці заспокоїтися, а оратору зібратися 

з думками. У промові головними словами були: America, We, feature, family, 

dream, the best. Він також використовує багато антонімів, які підкреслюють 

пройдений шлях та зміни, наприклад, despair – hope, rise – fall, war – peace.  

Б. Обама – майстер анафори. Він використовує її впродовж всього свого 

виступу, що надає його промові гостроту, виразність та емоційність. 

Наприклад, «You’ll hear…», «We want…» or «That’s…».  

Короткий відступ від теми дає можливість слухачам «відпочити». Так він 

звертається з подякою до своєї дружини, дітей та віце-президента Джо Байдена, 

які відіграли в його житті значну роль. Оратор не забуває і про гумор: «But I 

will say that, for now, one dog's probably enough» [4].  

Він дає публіці те, що вона хоче, що їй буде приємно почути, а саме: 

«You elected us to focus on your jobs, not ours»; «The role of citizens in our 

democracy does not end with your vote. America's never been about what can be 

done for us; it's about what can be done by us together»; «And whether I earned your 

vote or not, I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a 

better president» [4].  

У промові присутня опора на власний досвід та думки, які завжди цікаві 

слухачам: «I know that political campaigns can sometimes seem small, even silly. … 

But if you ever get the chance to talk to folks who turned out at our rallies…» [4].  

Стосовно жестів та міміки, Б. Обама дуже вдало використовує мову 

жестів. Протягом промови він застосовує декілька їх видів: ритмічні, які 
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підкреслюють логічний наголос, місце пауз; емоційні, які передають відтінки 

почуттів (стиснутий кулак); та вказівні, адже оратор нерідко вказує на публіку. 

Окрім того, він не залишає аудиторію без зорової уваги [2]. Його промова 

багата, логічна, емоційна, містить багато фактів та доказів. 

Другою промовою, яку було обрано для аналізу, стала промова Д. Трампа 

після його перемоги на виборах у 2016 році. Порівнюючи її з попереднбою 

промовою, можна підкреслити те, що Д. Трамп на відміну від Б. Обами 

використовує короткі речення та повтори, що полегшують сприйняття 

інформації: «She congratulated us. It's about us»; «We will do a great job. We will 

do a great job» [3].  

Ключовими словами його промови були: Americans, We, American dream, 

business, unbelievable. Ці слова дещо відрізняються від слів Б. Обами. 

Наприклад, Д. Трамп не використовує часто слова «America», «family» (у 

відношенні до американців). У його промові майже відсутні антоніми. Що ж 

стосовно анафори, то нею були такі вирази як: «We will…», «I want…», в 

середині свого виступу він повторює ці слова майже в кожному реченні, які в 

свою чергу лишають мовлення величності та багатства. 

Як і подобає «гарному» оратору він зробив психологічну паузу на 

початку свого виступу та впродовж усієї своєї промови підтримував зоровий 

зв’язок із публікою.  

У промові нами було винайдено декілька помилок, які суперечать нормам 

риторики. Так, наприклад, більше ніж одна третя виступу складала привітання 

та відхилення від головної теми. На нашу думку, оратор міг би включити в 

доповідь свій власний досвід, розповісти більш детально про деякі змини в 

країні. Окрім цього, на відміну від виступу Б. Обами, Д. Трамп не 

використовував емоційність, а жести були занадто частими та не весь час 

доречними. 

Таким чином, красномовство, переконливість та здатність виступати 

перед публікою, дотримуючись при цьому норм риторики, займає важливе 

місце в політичних промовах. Це наука, яка допомагає стати чудовим оратором. 

Наука, яка пройшла випробування часом. 
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ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ КОМПЕТЕНЦІЇ У 

ПИСЬМІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО  

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Зростання міжнародних зв’язків України з іншими країнами вимагає 

високого рівня володіння іноземною мовою (ІМ). Студент ХХІ ст. повинен 

бути готовим до активної участі у суспільно у житті, що не можливо без знань 

писемної компетенції ІМ [3]. Крім того, актуальність дослідження цієї 

проблеми обумовлена результатами ЗНО з англійської мови за 2016 рік, 

особливо у частині «письмо». Згідно з офіційним звітом Українського центру 

оцінювання якості освіти, перед вчителями встає нова проблема – проблема 

якості підготовки учнів старших класів до успішного проходження ЗНО з 

англійської мови.  

Проблему навчання письма на уроках ІМ досліджували як вітчизняні, так 

і зарубіжні науковці: С.Ю. Ніколаєва, І.Л. Бім, Н.К. Скляренко, С.В. Литвин, 

С.Ф. Шатілов, V. Evans, T. Hedge. Однак проблема формування ПК у процесі 

навчання ІМ не може вважатися остаточно вирішеною. 

У навчанні письма традиційно виділяють три етапи: 1) оволодіння 

графікою/орфографією із залученням матеріалу опрацьованого усно; 

2) засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій 

формам спілкування, комбінування їх у мовленні; 3) оволодіння писемним 

мовленням як засобом спілкування [2]. Перші два етапи учні проходять в 

молодшій та середній школах. Саме у цей час формуються дії, які забезпечують 

виклад матеріалу в письмовій формі на старшому етапі. У старшій школі учні 

мають досягти рівня В1 (рівень стандарту й академічний рівень) та В2 (рівень 

філологічної профільної підготовки).  

Мета контролю писемного мовлення – визначити рівень сформованості в 

учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних 

завдань, що пов’язані із повсякденним життям. 

За програмою ЗНО з ІМ від випускника вимагається написати іноземною 

мовою особистого листа, повідомлення, статті, висловлюючи власні думки. Від 

випускників очікується адекватне використання лексики та граматики 

відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного 

стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, 

особисті відчуття та робити висновки [4].  

Окрім того, учні повинні бути ознайомлені з критеріями оцінювання 

письмового висловлювання, які нададуть йому велику перевагу. Крім того, учні 

повинні володіти знаннями, щодо правильності написання письма, а саме, що 

написання офіційного та неофіційного листа повинно містити: відповідне 

привітання; вступний абзац, у якому вказується причина написання листа; 

головна частина, яка містить тему листа та основну інформацію даного виду 
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кореспонденції; висновок, у якому підсумовується вищесказане; заключну 

частину [1].  

Формування навичок письма не проходить швидко, це довгий процес, 

який складається з трьох етапів: 1) рецептивний – етап розвитку вмінь читання 

та формування навичок використання позамовних стандартів написання 

текстів; 2) рецептивно-репродуктивний – етап формування та вдосконалення 

навичок; 3) продуктивний – етап розвитку вмінь написання твору . 

Не аби яку роль у підготовці відіграють і вправи. На думку  А.В. 

Волкової, саме вправи є основним засобом в організації письмового навчання, 

що закріплюють необхідний матеріал [3]. Для кожного з вищезгаданих етапів 

характерні певні типи вправ та різновиди завдань. Наприклад, 1 етап – читання 

writing tips, текстів, виконання завдань для перевірки їх розуміння; 2 етап – 

розпізнавання засобів міжфразового зв’язку, розпізнавання та коректне 

розміщення блоків інформації, заповнення форм з використанням змістових 

опор, написання окремо вступної та заключної частини листа; 3 етап – 

написання листа, об’яви, автобіографії . 

Таким чином,  формування компетенції у письмі займає важливе місце 

серед завдань ЗНО.  Найкращою моделлю навчання писемному мовленню є: 

підготовка – планування – створення висловлювання.  
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ 

ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ 

 

Футбольний коментар є предметом як журналістських, так і 

лінгвістичних досліджень. Його розглядають передусім як вид дискурсу такі 

дослідники, як Аксенова І. М., Панкратова О. О., Сняткова К. В. 

Існують різноманітні тлумачення терміну "дискурс". В якості робочого 

ми будемо використовувати визначення дискурсу як відрізку мовлення, частини 

якого взаємопов'язані між собою [3, с. 195-197]. 

Футбольний коментар є стрижневим різновидом телевізійного 

спортивного дискурсу, оскільки він здатний в максимальній візуальній та 

інформаційній повноті транслювати змагання масовій аудиторії. [1, с. 261-275]. 

Особливе місце в лінгвістичній характеристиці футбольного 

телекоментаря займає аналіз його лексичного складу. Як свідчить аналіз 

мовленнєвого корпусу, особливостями лексичного складу футбольного 

телекоментаря є: 

 використання великої кількості стійких слів та виразів футбольної 

специфіки, у тому числі термінів на позначення: 

 поля та його частин (the pitch, a right / left half, the touchline, the 

penalty spot); 

 позицій гравців (defenders, forwards, wingers, strikers); 

 дій гравців на полі (a kick-off, to tackle, to swing a ball, to dribble); 

 модусні парантези (іншими словами, вставні слова і 

словосполучення типу surely, definitely, now again, уоu know, І mean); 

 власні назви, у тому числі: 

 імена гравців (Musa, Hazard, Costa, Moses); 

 назви команд (Chelsea); 

 оцінні епітети (передають суб’єктивне ставлення коментатора до 

певних подій  чи гравців: rather buoyant, a golden scoring chance, inch-perfect); 

 фразові дієслова ("He allowed Costa to run off his back"); 

 можливі елементи контактування та автокоментування (дозволяють 

утримувати увагу глядача на спортивній події: you'll remember, we are just 

waiting, I should think, I can see); 

 високий ступінь контекстуальності (при фразі: “... аnd now 

Ronaldinho to Fabiano”, коментатор може бути впевнений, що це буде 

зрозумілим як “Ronaldinho is passing a ball to Fabiano”) [2; с. 76-77]. 
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МАКРОСТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ВАРІАНТНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ДІЙСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОЇ ХРОНІКИ) 

 

Однією з центральних проблем у сучасній лінгвістиці є вивчення мовного 

впливу на суспільну свідомість. Увагу приділено широкому колу завдань, 

націлених на з’ясування механізмів та різнорівневих мовних засобів 

формування суспільної думки, ставлення реципієнта до повідомлення. 

Проблема мовного впливу (Л. Блум, Х. Бенедікт, Л. Ф. Компанцева, 

А. С. Слухай, І. Ю. Черепанова) розглядається у нерозривній єдності з 

питаннями соціолінгвістики, психолінгвістики, гендерної лінгвістики. 

Особливого значення набуває аналіз актуалізації вербального сугестивного 

впливу у політичному, рекламному, медичному, а також публіцистичному 

дискурсах (А. О. Любимова, В. Є. Чернявська, О. Т. Юданова та інші).  

Слід зазначити, що мовні механізми варіантної інтерпретації дійсності та 

впливу на свідомість реципієнта різні. Проте, за результатами огляду 

публікацій останніх років, більшу увагу приділено варіюванню 

мікроструктурних моделей (на фонетико-фонологічному, лексичному та 

синтаксичному рівнях), а потенціал варіювання макроструктурних моделей все 

ще залишається поза увагою лінгвістів. 

Мета цього дослідження: аналіз варіювання макроструктурних моделей 

мовленнєвого впливу на матеріалі статей кримінальної хроніки. 

Матеріал дослідження становлять статті кримінальної хроніки, відібрані 

із сучасних відомих англомовних публіцистичних видань (The Independent, The 

Guardian, The Daily Mail). 

Макроструктурні моделі охоплюють способи організації тексту, які 

варіюються залежно від різновиду тексту. Типова структура тексту 

кримінальної хроніки, як і будь-якого журналістського тексту, охоплює такі 

складники: заголовок, лід, кінцівка. Заголовок, зокрема, є дуже важливим 

компонентом тексту, який виконує дві основні функції – інформативну і 

прагматичну (або фатичну). Перша функція заголовку - повідомлення про 
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основний зміст статті й інформаційна орієнтація реципієнта, а 

друга - привертання уваги реципієнта до інформації. Варіативність 

репрезентації злочинних дій та їх інтерпретації виявляється у результаті аналізу 

побудування заголовків статей, які висвітлюють кримінальні події. За своєю 

структурою тексти кримінальної хроніки поділяються на тексти із заголовками 

і без них. 

Тексти без заголовків, як правило, містять розгорнуте речення (на зразок 

підзаголовку) в ініціальній частині статті. Такий варіант репрезентації подій 

слід вважати прототипічним, оскільки від забезпечує їх повний, деталізований 

опис. Ці особливості структурування тексту дозволяють найповніше 

реалізувати інформаційну функцію. 

Статті, які містять заголовки, підрозділяються на два різновиди. Перший 

варіант – предикативні заголовки, інформаційна й прагматична функції яких 

збалансовані: Second Man Arrested In Case of Georgia Teacher and Beauty Queen 

Missing Since 2005. В них представлено відносно повну інформацію про події 

(злочинець - man, злочин, жертва – Beauty Queen, час – since 2005, місце тощо), 

а також задіяні різні засоби (переважно синтаксичні і лексичні) привертання 

уваги реципієнта. Наприклад, синтаксичні засоби - пасивізація (Second Man 

Arrested) і номіналізація (Georgia Teacher and Beauty Queen Missing).  

Другий варіант - номінативні заголовки, які стисло представляють 

інформацію й орієнтовані та повнішу реалізацію прагматичної функції 

(привертання уваги – The Casey Antony Trial; Getting Away with Murder?, 

емоційного впливу - ‘I SLEEP GOOD AT NIGHT’. ‘America’s most hated mom’ 

Casey Anthony speaks about the killing of her daughter for first time since her 

acquittal; Oprah Interviews "Most Hated Mom In America"). 

Отже, ефективними виявляються як мікроструктурні, так і 

макроструктурні механізми мовленнєвого впливу. Їх комплексне застосування 

забезпечує реалізацію обраної автором статті модель інтерпретації дійсності. 
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МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ЕТИКЕТУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ 

МОВІ 

 

Спілкування відіграє надзвичайно важливу роль, воно є одним з 

найголовніших видів людської діяльності. В останні десятиріччя надзвичайно 

береться до уваги мовний етикет. 

Актуальність даної теми зумовлена зростанням ролі міжособистісного 

спілкування.  

Необхідність вивчення мовленнєвого етикету неодноразово 

наголошувалась багатьма вченими – В. Гольдіним [1], Н. Соколовою [2], Й. 

Стерніним [2], Н. Формановською [4]. 

Англійський мовний етикет - це сукупність спеціальних слів і виразів, що 

надають ввічливу форму англійської мови, а також правила, згідно яким ці 

слова і вирази вживаються на практиці в різних ситуаціях спілкування. 

У англомовному суспільстві між культурними людьми спілкування 

ведеться на трьох рівнях ввічливості – офіційному, нейтральному і 

фамільярному.  

Необхідними елементами мовного етикету є звертання (пр.: “Now, Miss 

Dunbar,” said Holmes, “I beg you to tell us exactly what occurred that evening.” [5, 

p. 998])., прохання  (пр.: “She leaned forward in her seat and said to the driver, 

“Could you go faster, please!” [7]), ввічлива відмова (пр.: “I’m afraid I can’t pay 

you the two hundred pounds I owe you” [6,  p. 125]), подяка (пр.: “I am grateful for 

the Latin I took and for the emphasis on English grammar, which seems to have 

faded from the curriculum” [8, p. 9]). 

Широко використовуються граматичні та лексико – семантичні засоби 

вираження етикету. Англомовним носіям, що задіяні в діалогічному мовленні, 

притаманне використання імперативних конструкцій речень та засобів 

пом’якшення категоричності. 
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Емфатичні конструкції надають мовленнєвим актам більшу забарвленість 

та динаміку.  

Кожному рівню ввічливості відповідає свій власний стиль мови і тому всі 

ввічливі слова і вирази можуть бути класифіковані за стилістичною ознакою і, 

відповідно, віднесені до офіційного, нейтрального і фамільярного стилів мови. 

Таким чином, етикет та ввічливість у сучасній англійській мові 

реалізується через використання комплексу вербальних та поведінкових 

мовленнєвих засобів. Необхідними елементами мовного етикету є звертання, 

прохання, ввічлива відмова, подяка. Ввічлива комунікація є ефективним 

засобом успішної комунікації. 
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ЦИКЛІЧНІ ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

ЯК ОСНОВА ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

  

Головною перешкодою ефективного формування іншомовної 

комунікативної компетенції  учнів середньої школи є обмеження, що пов’язані 

не тільки з недостатньою кількістю навчальних годин, але також з постійною 

неоднорідністю складу навчальних груп за рівнем розвитку іншомовної 

комунікативної компетенції. Останній чинник, разом з відмінностями у 

здібностях учнів та розвитку психічних функцій, суттєво впливає на 
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ефективність функціонування механізмів пам’яті. До цього додаються також 

особливості, пов’язані з особистісними пріоритетами щодо напрямку 

підготовки в середній школі (гуманітарний, математичний, тощо), а також з 

різними рівнями лінгвістичного досвіду. 

Метою даних тез є висвітлення можливостей підвищення ефективності 

формування іншомовних комунікативних вмінь учнів середньої школи за 

умови впровадження системи циклічних повторень навчального матеріалу на 

уроках іноземної мови. 

Чіткий алгоритм роботи з іншомовним матеріалом (подання, повторення, 

закріплення, активізація) має сприяти швидкому досягненню максимальної 

однорідності групи (рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції 

всіх членів групи) та створенню міцної основи для подальшого розвитку 

іншомовної компетенції учнів, усунення мовного бар’єру, і також забезпечує 

повне розуміння поняття «стратегії навчання» — оволодіння іноземною мовою 

кожним учнем навчальної групи [3; 5]. Для забезпечення безперервності 

процесу та ефективності оволодіння мовою ми рекомендуємо систему 

циклічного повторення матеріалу, яка використовується протягом усього 

процесу іншомовної підготовки. 

Циклічні повторення лексики запропонованих тем, постійна 

комунікативна англомовна діяльність під час виконання умовно-

комунікативних рецептивно-продуктивних вправ стають важливою умовою 

успішного запам’ятовування лексики та розвитку комунікативних вмінь учнів 

особливо на початковому та середньому етапах школи. Запропонована система 

повторення поданого матеріалу побудована з урахуванням сучасних знань про 

властивості пам’яті і має циклічний характер [1; 2; 4]. Послідовність повторень 

має бути побудована так, що учні мають можливість циклічно опрацьовувати 

поданий матеріал протягом усього періоду підготовки, починаючи з першого 

заняття. Наприклад, на другому занятті вони повторюють лексику теми 

першого заняття, а на третій — другого. Четверта зустріч може містити 

повторення тем першого і третього занять, а п’ята — другого і четвертого. На 

шостому і сьомому заняттях здійснюються три вибіркових повторення 

навчального матеріалу попередніх днів за графіком, а на восьмому і дев’ятому 

— чотири коротких повторення. Значний обсяг нової лексики та її закріплення 

може бути відведений на самопідготовку. Ми вважаємо, що такий графік 

повторень є дуже ефективним для переведення нової лексики до 

короткострокової пам’яті з наступним закріпленням в довгостроковій та 

оперативній пам’яті суб’єктів навчання в умовах штучно створеного 

англомовного середовища. Нагадаємо, що забування інформації відбувається 

найбільш інтенсивно в перші години після її подання. Тому для збереження 

нової лексики у довгостроковій пам’яті студентів, повторення поданого 

матеріалу має проводитись системно  та відповідно до розробленого графіка 

повторень. Проте, якщо викладач бачить необхідність повторення лексики 

певної теми, яка не відповідає графіку, то він проводить повторення такої теми 

за рахунок ущільнення часу, який відводиться на повторення інших, менш 

складних тем. 
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Повторення лексичного матеріалу може приймати різні форми —  

виконання фонетичних вправ, опрацювання мікродіалогів, навіть 

прослуховування й виконання англійських пісень. Викладач дає установку на 

повторення матеріалу та надає учням час для того, щоб пригадати лексику 

минулої теми, відповідні лексико-граматичні конструкції та інші деталі. Темп 

повторення має бути досить повільним для того, щоб дозволити учням  самим 

пригадати слова і зрозуміти пояснення, якщо вони забули певне слово. Під час 

повторення переклад рідною мовою, як правило, не надається, а всі зусилля 

викладача мають бути спрямовані на підтримку англомовного середовища. 

Отже, під час систематичних повторень відбувається максимальне підключення 

осмислено-логічного запам'ятовування [1], та створюється алгоритм 

ефективного навчання іншої мови. 

Таким чином, організація та впровадження системи циклічних повторень 

в рамках традиційної шкільного навчання розкриває можливості для пошуку 

нових шляхів найбільш ефективного розвитку іншомовних комунікативних 

вмінь учнів. Чіткий алгоритм повторень матеріалу (подання, повторення, 

закріплення, активізація) може отримати свої особливі риси та відрізнятись 

відповідно напрямку підготовки. Проте найважливішими стратегічними 

завданнями викладача залишаються створення та підтримка такого алгоритму 

групового навчання, який буде оптимальним для функціонування пам'яті, уваги 

та мислення учнів; отримання спільного задоволення колективного навчання в 

штучно створеному іншомовному навчальному середовищі; досягнення 

кінцевої мети оволодіння іноземною мовою кожним учнем групи.       
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НЕОЛОГІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА  

КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Як відомо, мова є відкритою та динамічною системою, в межах якої 

відбуваються постійні якісні та кількісні зміни. Найбільш суттєвих змін вона 

зазнає саме на лексичному рівні у вигляді інноваційних змін, результатом яких 

є створення неологізмів; за рахунок міграції лексичних одиниць від ядра до 

ближньої або дальньої периферії та навпаки; внаслідок повного виходу 

лексичних одиниць у позамовний простір у зв’язку з втратою ними 

комунікативної актуальності. Словник будь-якої мови збагачується насамперед 

за рахунок неологізмів – слів або зворотів, що створені для позначення нових 

предметів, явищ, процесів тощо, а також у результаті узуалізації мовною 

спільнотою лексичних одиниць, що знаходились на периферії її системи та 

були обмежені функціонуванням у складі певних підсистем (підмов). [2, с. 6-7]. 

Процес неологізації має соціальний характер, оскільки є відгуком мовної 

системи на потреби її носіїв: виникає нова реалія (нове поняття), що породжує 

необхідність лексичної номінації. На її узуалізацію впливають такі чинники, як 

ступінь важливості об'єкту номінації для носіїв певної мови, смислова ємність 

та мовленнєва зручність інноваційної лексеми, популярність  номінативної 

одиниці серед широкого кола мовців тощо.  

Кінець ХХ – початок ХХІ століття для англійської мови став часом 

інтенсивного творення неологізмів, періодом так званого “неологічного буму”, 

який відбивав результати пізнавальної діяльності її носіїв та відзначався 

розвитком передових галузей соціально-економічного життя англомовного 

суспільства [3, с. 13]. Яскравим прикладом соціально-значущої сфери є 

кінематографічна галузь, яка є відображенням технічного та соціального 

прогресу людства. Маючи інтегративний характер, кінематографічний 

лексикон поповнюється як внаслідок міграції термінів із суміжних галузей з 

набуттям ними нових значень, так і шляхом формування нових номінативних 

одиниць, що відбивають сучасні здобутки науково-технічного прогресу, 

мистецтва й бізнесу.  

Підкреслюючи значну динамічність розвитку кінематографу, слід 

зазначити, що зміни відбуваються на різних рівнях кіновиробництва і 

стосуються різних аспектів кінозйомки: освітлення, звуку, спецефектів, 

акторської гри тощо. Для створення цифрового кіно використовуються 

спеціально спроектовані цифрові кінокамери (digital camcorders) з системою 

широкоекранного кіно (Cinema Scope), дзеркальні кінознімальні камери 

(Arriflex, Panavision). Вони забезпечують дуже високу роздільну здатність (hi-

res – high resolution) завдяки технологіям високої чіткості зображення HD (high 

definition), досконалу якість передачи кольору і найширший, недоступний до 
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недавнього часу, спектр маніпуляцій з кольоровою гамою зображення (color-

correcting) [1, с. 38]. 

Під впливом сучасних цифрових технологій звукорежисери також 

продовжують експериментувати зі звуком та створюють певні технічні 

інновації. Так, новими аудіо форматами є Digital Theater Sound (DTS) – 

“шестиканальна цифрова аудіо система, яка відтворює звук з окремого компакт 

диску (CD) та синхронізується із фільмом”, Dolby Digital Surround Spectral 

Recording-Digital (SR-D) – “система, яка створює ефект присутності завдяки 

восьмиканальній цифровій системі та додатковим динамікам”. 

Еволюція комп’ютерної техніки спричинила появу нового кіножанру – 

“кібертрилеру” (cyberthriller), в межах якого знімаються пригодницькі стрічки 

про світ комп’ютерів. Неважко уявити, якими досконалими стали спецефекти 

сучасного кіно. Новим етапом у створенні неймовірних спецефектів стали такі 

прийоми, як scalemodeling – “масштабне моделювання”, digital compositing – 

“цифровий набір”, анімаційної комп’ютерної програми (morphing), а також 

засоби сучасної комп’ютерної графіки (modern computer-generated (CG)or 

computer graphics imagery (CGI)). 

Таким чином, розвиток сучасних технологій сприяв переходу кіно на 

новий етап свого розвитку  – цифровий кінематограф. Цифрове кіно означає 

нові технології та методи фільмування, які, у свою чергу, спричинюють появу 

неологізмів та збагачують словниковий склад англійської мови. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕАЛІЙ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «SUPERNATURAL») 

 

Кожний куточок нашої планети має свої особливі умови розвитку, а тому 

і національну лексику. У кожній мові існують спеціальні слова, які належать до 

національної лексики, не маючи повних аналогів в інших мовах. Такі слова 

називають реаліями, і саме вони є об’єктом цього дослідження. Метою цієї 

роботи є: описати засоби і особливості перекладу реалій, зробити аналіз 
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перекладу реалій з англійської мови на українську на матеріалі телесеріалу 

«Supernatural». 

Актуальність дослідження визначається значним інтересом сучасного 

глядача, (зокрема, молоді) до телевізійних серіалів. Мовлення персонажів 

багатьох телесеріалів містить чимало гумористичних та культурно-

обумовлених контекстів, а саме, реалій. Кожного року з’являються все нові 

сезони телесеріалу «Supernatural» і тому існує нагальна потреба надати глядачу 

уявлення про реалії, їх сутність, особливості перекладу, збагатити та 

розширити їх світогляд.  

Ця робота буде цікавою для студента-перекладача, який тільки 

знайомиться з теорією та практикою перекладу. Наукова новизна полягає у 

тому, що вперше на новітньому матеріалі сучасного англомовного 

телепродукту досліджується перекладацький аспект феномену «реалія». Реалії 

– це досить специфічне поняття, тому їх переклад вимагає максимальної уваги 

перекладача, його досить широких та глибоких знань в різних сферах та 

досвіду перекладацької діяльності.  

Взагалі, для перекладу реалій існує велика кількість різних засобів. 

Наприклад, А.Федоров виділяв три основні способи передачі реалій: 

транслітерацію; створення нового слова/словосполучення; використання слова, 

яке позначає щось близьке по функції до іншомовної реалії [1, с. 223]. На 

відміну від А. Федорова, В.Виноградов називає п'ять таких способів та дає їм 

чітку назву: транскрипція, гіпо/гіперонімічний переклад, уподібнення, 

описовий переклад, калькування [2, с. 223]. На думку вчених С.Влахова та 

С.Флоріна, основними прийомами передачі реалій є: введення неологізму, 

приблизний переклад, контекстуальний переклад [3, с. 93]. 

Перекладач повинен обирати той спосіб перекладу, який підходить до 

конкретної реалії, уважно перекладати з урахуванням контексту та поставленої 

мети. Проте не все так просто, дуже часто при перекладі реалій виникають такі 

труднощі, як відсутність еквівалента, але найскладнішим виявляється поєднати 

у перекладі адекватну семантику реалії водночас з її конотативним значенням.  

Продемонструємо найбільш ілюстративні  приклади реалій з телесеріалу 

«Supernatural» та їх переклад на українську мову, який можна було побачити на 

телеканалі 1+1, ТЕТ та К1: 

I got a gander at Dick`s big plan, right before he Lincolned me. (7 сезон, 20 

серія) - Я підглянув великий план Діка, перш ніж той «лінкольнув» мене. 

Боббі має на увазі вбивство шістнадцятого президента США Авраама 

Лінкольна, який був застрелений в голову, як і Боббі в серіалі. При перекладі 

було використано запровадження неологізму; переклад є вдалим, адекватним, 

адже перекладачеві вдалося зберегти гумор в цьому реченні.  

I Feel Like A Soccer Mom! (2 сезон, 2 серія)  - Я як футбольна матуся!  

Soccer mom - американська матуся, яка займається тільки дітьми, після 

школи забирає їх на міні-вені і везе на заняття футболом.  Для українського 

телеглядача, важко зрозуміти в чому жарт і що таке «футбольна матуся», 

дослівний переклад невдалий. 
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You`re looking a little cabo wabo, there. (7 сезон 11 серія) - Ти виглядаєш 

так, наче перебрав текіли. 

«Cabo wabo» - це марка текіли в США та Мексиці, але українському 

глядачу, назва не дає ніякої інформації, тому cabo wabo – текіла, переклад з 

використанням субституції (заміна) вдалий. 

Circle back and ginsu these leeches. (7 сезон 22 серія) - Повернемося і 

«джінсуем» цих п'явок. 

«Ginsu» - марка ножів, при перекладі було використано запровадження 

неологізму, було створено нове слово, переклад вдалий, адже збережено 

колорит та зміст.  

У ході роботи виявлено, що невдалий переклад може з’явитися навіть на 

авторитетному каналі або національному телебаченні. Знання реалій культури є 

найважливішою компетенцією перекладача, яка має реалізуватися, зокрема, 

при перекладі сучасного телепродукту. У подальшому, доцільно дослідити 

перекладацький аспект реалій нових сезонів телесеріалу.  
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ВИРАЖЕННЯ ПОГРОЗИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ 

ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

Погроза – залякування, обіцянка заподіяти зло, шкоду, і попередження – 

застереження проти чого-небудь, запобігання вияву небажаного, розглядаються 

як мовні акти, які є мінімальними одиницями мовленнєвої діяльності згідно 

теорії мовних актів [1, с. 412]. 

Способи вираження погрози і попередження залежать, перш за все,  від 

ситуації спілкування. Погроза не характерна для ситуації офіційного 

спілкування і для спілкування з людьми більш високого соціального статусу. 

Якщо адресант, що володіє більш низьким соціальним статусом, вживає 

мовний акт погрозливого характеру в ситуації спілкування з людиною з більш 

високим соціальним статусом, то на момент спілкування ці соціальні 

відмінності нейтралізуються, і в аспекті соціальної субординації промовець 

ставить себе в рівне положення зі своїм співрозмовником. Як правило, 
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погрозливі висловлювання мають спадний або горизонтальний статусний 

вектор [3, с. 245]. 

Найчастіше погроза має формальний характер, і, в залежності від 

ситуації, може бути або безпосередньою погрозою, або погрозливим 

попередженням. Часто безпосередній погрозі застосування будь-яких 

штрафних заходів передує певна умова, невиконання якої може спричинити ці 

заходи. 

Погроза, як і образа, можлива в двох формах – контактній і дистантній. 

При дистантній погрозі автор мовного акту знає і бажає, щоб його слова були 

передані. Також погрози можуть бути об’єднанні з іншими мовними актами, 

наприклад: погрози-обіцянки:  Sornettes! dit miss Kelly d’une voix basse et 

sifflante. Je vous attaquerai en justice pour diffamation; погрози-попередження: 

Le gardien est payé pour pointer vos absences. Si vous passez trop de temps hors de 

la baraque, vous ne toucherez jamais la prime; погрози-директиви:  Bouge pas, 

toi! Ou je te brûle… 

Погроза як мовний акт здатна до пом’якшення або нейтралізації, 

нейтралізується вона мовним актом «попереження». 

Попереження  – досить важлива інформація, що надається завчасно з 

метою надати коригуючий вплив на події майбутнього [2, с. 253]. Формально 

попередження майже не відрізняється від погрози. Різниця найчастіше 

виявляється у вживанні дієслів. 

В основі теорії мовних актів знаходиться поняття перформативних дієслів 

(від англ. Performance – дія, вчинок, виконання) [4, с. 367]. Ці дієслова, якщо 

поставити їх в позицію першої особи однини, анулюють значення істинності 

всіх пропозицій (тобто пропозиція перестає бути істинною або хибною), а 

замість цього описують сам мовний акт. Для мовного акту погрози 

преформативним є дієслово «menacer» (загрожувати), а для попередження 

«prévenir, avertir» (попереджати):  Il me menaça, si je parlais, de tuer Jean...; Je 

vous préviens : vous ferez mieux de ne pas y aller ! 

У деяких випадках мовний акт погрози виконується за допомогою 

перформативних дієслів, які називають інші мовні акти, хоча умови 

комунікативного контексту не допускають сумнівів у тому, що це погроза. 

У більшості досліджених прикладів агресивні наміри мовця виражаються 

дієсловами негативного змісту. До них відносяться дієслова зі значенням 

«вбивати», «бити», «карати», «нападати» і ін.: Je vous tuerai, salauds ! Також, 

якщо мовець перебуває в більш агресивному стані, погроза виражається більш 

експресивними дієсловами: egorger (зарізати), étrangler (задушити): Je 

t’étrangle ! Tu m’entends ! 

Мовний акт попередження може мати позитивну бенефактивність для 

адресата, коли в намір мовця не входить застосування насильства по 

відношенню до слухача: Tais-toi! Parle de cette façon et ton grand-père te dressera 

en un rien de temps ! 

Мовний акт попередження з додаванням до висловлення речень з 

перформативними дієсловами, що містять погрозу, не змінює прагматичний 

тип менасивних висловлювань, якщо в мету  мовця входить застосування 
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санкцій, що тягнуть за собою негативні наслідки для адресата: Je vous 

préviens : si même malgré votre beau discours  vous me mêlez à une affaire louche  

je vous arracherai les yeux. 

Отже, мовні акти погрози і попередження вживаються при рівних 

статусах комунікантів, або при більш високому статусі мовця. В мовних актах 

погрози для вираження інтенції мовця вживаються дієсоіва з негативним 

змістом, іноді можуть використовуватись перформативні дієслова.  
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ 

МОВОЗНАВСТВІ 

 

На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики однією з її проблем 

є визначення терміну «концепт» , який підлягає змінам  свого смислу та 

значення.  

Метою нашої роботи було дослідити поняття «концепт» та дати його 

характеристику базуючись на точках зору сучасних вчених. Концепт 

досліджується різними науками ,серед яких  філософія, когнітивна лінгвістика, 

психолінгвістика, лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія, дискурсологія. 

Кожна з цих наук сформувала свої підходи до визначення поняття. Внаслідок 

цього виникла деяка неоднозначність  щодо розуміння та тлумачення терміну. 

Слово концепт походить з латинського conceptus. У перше термін концепт 

використав у своїй праці російський філософ С. А. Аскольдов-Алексєєв. Він 

зазначив ,що «концепти – це ембріони мисленнєвих операцій: коли вимовлене 

ким- небудь слово розуміється у власному значенні, то це значить, що той, хто 



449 

 

це розуміє, здійснює деякий миттєвий акт, який стає зародком цілої системи 

мисленнєвих операцій» [1, с. 292]. 

А. Вежбицька у своїй праці «Язык.Культура.Познание» розрізняє 

концепт-мінімум, концепт-максимум і енциклопедичний додаток [3, с. 143]. 

Концепт-мінімум – це неповне знання смислу слова, а концепт-максимум 

охоплює всебічне знання мовцем смислу слова, у тому числі енциклопедичні 

відомості, професійні знання про певну реалію [3, с. 152]. 

На думку О. С. Кубрякової, концепт як лінгвокогнітивне явище – це 

одиниця «ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості чи тієї 

інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини; оперативна 

змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи, 

усієї картини світу, відображеної у людській психіці» [4, с. 34-37]. 

Згідно з В. І. Карасиком, концепт – це багатовимірне смислове динамічне 

утворення і виділяє в ньому ціннісний, поняттєвий та образний складники [5, 

с. 53]. 

А. П. Бабушкін розуміє концепт як “дискретну одиницю колективної 

свідомості”, котра зберігається у пам’яті носіїв мови у вербальному вигляді. 

А. П. Бабушкін вважає, що концепти, як і реалії, що стоять за ними, не є 

однорідними за своєю суттю, він пропонує виділяти такі типи концептів як: 

мисленнєві картинки, схеми, фрейми, сценарії, калейдоскопічні та 

логічноструктуровані концепти. Причому усі зазначені типи концептів мають 

загальнолюдський, універсальний характер, а національно-культурна специфіка 

виявляється у відмінностях змісту тотожних за типом концептів [2, c.24]. 

Ю. Є. Прохоров має своє бачення концепту і виділяє такі його основні 

риси: 1) концепт – це симулякр, не реальність, а її відображення; не просте 

відображення, а відображення третього порядку – він відображає не картину 

світу, а тут і зараз назване уявлення про деякий елемент картини світу; 

2) концепт – деяка сукупність ставлень до елементів картини світу; 3) концепт є 

всезагальним і національно та особистісно специфічним, що відображається у 

виборі мовних засобів його реалізації. Під концептом учений розуміє складену 

сукупність правил та оцінок організації хаосу картини буття, яка 

детермінується особливостями діяльності представників цього 

лінгвокультурного співтовариства. Вона – закріплена в їх національній картині 

світу і транслюється засобами мови у їхньому спілкуванні [6, с. 158–159]. 

М. М. Полюжин ствержує, що концепт – це сукупне, категоризуюче 

знання про дійсність, про її елементи та перспективи [7, с. 35]. Концепт – це 

ментальна одиниця, елемент свідомості, який відіграє роль посередника між 

культурою і мовою. Саме у свідомість надходить культурна інформація, там 

вона фільтрується, переробляється, систематизується та формується у вигляді 

концепту, відповідає за вибір мовних засобів, що передають інформацію в 

конкретній комунікативній ситуації для реалізації певної комунікативної мети. 

Таким чином, дефініцій поняття "концепт" в науковій літературі вже 

досить багато. Багато вчених зосередили свою увагу на дослідженні цього 

явища. Але не дивлячись на це, термін «концепт» залишається суперечливим та 

потребує більшої характеристики.  
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В 

АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ 

 

Фразеологізми широко використовуються не тільки у художній 

літературі, але й у рекламних текстах. Актуальність обраної теми полягає з 

одного боку у посиленні ролі фразеологізмів у сучасному рекламному дискурсі, 

а з іншого – у необхідності подальшого вивчення цієї проблематики у сучасних 

лінгвістичних студіях. Об’єктом дослідження виступають рекламні тексти та 

слогани компаній, які містять фразеологізми, а предметом – структурно-

семантичні особливості фразеологічних одиниць, які в них застосовуються. 

  Багато дослідників таких, як, наприклад, О. В. Кунін, М. М. Шанський,  

І. В. Арнольд займалися вивченням фразеологізмів. Т. М. Федуленкова, 

Ю. С. Бернадська досліджували роль фразеологізмів у рекламному контексті. 

За визначенням О. В. Куніна фразеологізм – це стійке словосполучення з 

ускладненою семантикою, яке не утворюється за існуючими у мові структурно-

семантичними моделями [2, с. 4]. 

Існує багато класифікацій авторських перетворень фразеологічних 

одиниць у текстах різних типів, але у нашій роботі ми беремо за основу 

класифікацію Ю. С. Бернадської, яка вивчала специфіку використання стійких 

словосполучень саме у рекламних повідомленнях. Дослідниця розрізняє три 

основні типи фразеологізмів: парафраз – заміна одного із компонентів стійкого 

словосполучення; чистий фразеологізм – використання фразеологізму у його 
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первинній формі із можливим додаванням назви бренду; переусвідомлений 

фразеологізм – цілісне значення фразеологізму ділиться на окремі значення 

його складових, у результаті чого вираз набуває нового сенсу, який пов’язаний 

у підсвідомості споживача  з об’єктом реклами [1, с. 76]. 

Проаналізуємо декілька прикладів вживання стійких словосполучень у 

рекламних текстах та визначимо їх тип. Фраза – Easy as Dell – є відомим 

слоганом американської компанії, яка виготовляє комп’ютери. В його основу 

був покладений фразеологізм easy as pie, який означає «дуже легко». Цей 

слоган є прикладом парафрази, оскільки у ньому відбулася заміна частини 

стійкого словосполучення на ім’я бренду. Таким чином, використання 

фразеологізму забезпечує вплив на підсвідомість потенційного покупця, 

натякаючи на те, що рекламована продукція дуже проста у користуванні. 

Інший приклад, слоган відомого шоколадного батончика «Mars» – A Mars 

a day helps you work, rest and play, за основу якого було взято прислів’я – an 

apple a day keeps the doctor away. Це переусвідомлений фразеологізм, який 

означає заряд енергії на весь день після споживання рекламованого продукту, 

але немає натяку на те, що він корисний і не нашкодить здоров’ю. Проте люди 

не звертають на це уваги, оскільки вони концентруються на слові help, яке має 

позитивну конотацію. Таким чином, досягається ефект «замилювання очей», 

покупці бачать тільки обкладинку, а не вміст даної продукції. 

Наступним прикладом є слоган корпорації Asics, яка спеціалізується на 

спортивному одязі та взутті. Sound mind, sound body – чистий фразеологізм, в 

якому немає ніяких змін і він означає «у здоровому тілі здоровий дух». Він має 

пряме відношення до взуття, оскільки без нього неможливо займатися спортом 

і відчувати себе повним сил та бадьорості. Компанія використала відоме 

прислів’я як слоган своєї продукції, щоб досягти успіху серед інших подібних 

брендів та вирізнитися на їх фоні за допомогою влучної фрази, яка надовго 

запам’ятається потенційним покупцям.  

Компанія «Mercury», яка займається автомобілями, обрала слоганом 

добре відоме прислів’я – as one door closes, another opens, трансформувавши 

його у – New doors opened. Така трансформація прислів’я дозволила 

актуалізувати у слогані компанії ідею про те, що її продукція відкриває нові 

перспективи, а, отже, є корисною для споживачів. 

Слоган компанії «FedEx», що займається логістикою, через застосування 

трансформованого фразеологізму відображає основний принцип даної фірми. 

Так, зокрема фраза – When there is no tomorrow, яка є візитівкою компанії 

засновується на стійкому словосполученні – as if there was no tomorrow, яке 

означає робити щось, не беручи до уваги можливі наслідки. Однак у слогані 

компанії цей вираз зазнав семантичної модифікації і означає те, що для служби 

доставки завтра «не існує», доставка здійснюється у найкоротші терміни. 

Однак, спостерігається також зворотній процес, коли влучна фраза, яка 

використана у слогані компанії, стає фразеологізмом та реєструється 

відповідними лексикографічними джерелами. Так, зокрема, слоган компанії 

«Access» – Your flexible friend – став фразеологізмом flexible friend, що означає 

«кредитна картка» [3]. Таким чином, кредитна картка усвідомлюється як 
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товариш, при чому слово flexible можна розуміти одночасно у двох значеннях, а 

саме, «гнучкий за фізичними параметрами» та «здатний пристосовуватись». 

Отже, у цьому прикладі фразеологізм включає в себе також каламбур. 

 Таким чином, використання фразеологізмів є дієвим засобом впливу у 

рекламному дискурсі, що робить слогани компаній більш яскравими та 

дозволяє їм сильніше закарбовуватися у пам’яті мовців. Фразеологізми можуть 

використовуватися у готовому вигляді, а можуть зазнавати певних структурно-

семантичних модифікацій. При цьому усталені вирази у слоганах виражають 

основні характеристики товару чи принципи компанії завдяки суспільно 

усвідомленим значенням вихідних фразеологічних одиниць. 
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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

 

Формування естетичної культури – одне із завдань сучасної іншомовної 

освіти. Щоб ефективніше впливати на учнів під час навчання іноземної мови, 

потрібно розглядати естетичне виховання і як мотиваційний засіб, і як 

компонент загально-виховної системи . 

Передбачається не тільки формування в школярів, що вивчають іноземну 

мову, необхідних іншомовних знань, навичок та вмінь, але й ознайомлення 

через мову з культурою країни, її традиціями, історією, літературою.  Це має 

великий естетично-виховний потенціал, оскільки вивчення культури країни 

несе у собі ознайомлення з найкращими досягненнями мистецтва та людської 

думки [1]. 

Оскільки естетичне виховання здійснюється через мову, тільки практичне 

опанування нею робить можливою реалізацію цієї мети. Для цього вчителю 

необхідно:  

 використовувати для читання та аналізу тексти, що 

мають естетичну вагу;  

 реалізовувати країнознавчу спрямованість уроків 

іноземної мови;  
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 створювати ситуації, в яких учні повинні висловити 

свою думку щодо певних творів мистецтва (картини, літературні 

твори, кінофільми) [3]. 

Велику роль у формуванні естетичної особистості мають позакласні 

заходи і нестандартні уроки, що дають можливість проявляти творчі здібності, 

емоційні переживання подій учнем. Серед форм та методів, які 

використовуються на уроках, важливе значення для розвитку естетичних 

уподобань учнів має оформлення кабінету іноземної мови, адже естетика 

побуту, повсякденного життя є невід’ємною складовою естетичного смаку 

особистості, що формується.  

Роль літературних творів у формуванні естетичної культури загалом та в 

системі навчання іноземній мові зокрема є загальновизнаною, що обумовлено 

специфікою літературного тексту як другої реальності, яка дозволяє бачити 

образ реального світу.Використовуючи літературні твори в процесі навчання 

іноземній мові, слід зважати на індивідуальні особливості учнів.  

В сучасній методиці в останні роки особливо актуальними стають   

прийоми, які можна використовувати для формування різних  типів читача, з 

допомогою яких формується читацька діяльність. Серед таких прийомів 

найбільш ефективним є: 

1. Prediction. Цей прийом сприяє розвитку фантазії, адже 

протягом читання тексту робиться зупинка (stopping place), і учням 

дається можливість висловити здогадки відносно подальшого розвитку 

сюжету.  

2. Close procedure. Важливу роль для розуміння тексту грає 

робота з підтекстом. Необхідно аналізувати текст на всіх рівнях, адже 

навіть порядок слів, частота використання слів/звуків можуть допомогти 

зрозуміти зміст літературного твору. 

3. Summary. Цей прийом широко використовується на всіх 

рівнях навчання іноземній мові. Велике значення має вміння стисло 

викласти зміст твору, при чому увагу закцентовано не на предметі 

зображення, а на способі зображення. 

4. Forum. Будь-який літературний твір припускає велику 

кількість його тлумачень, тому обговорення різних точок зору є 

продуктивним методом у процесі аналізу твору, особливо якщо аналіз 

проводити іноземною мовою, яка вивчається. 

5. Guided re-writing. Цей метод передбачає внесення змін у 

композицію або сюжет твору [2].  

Таким чином, використання спеціфічних прийомів вивчення художніх 

творів дозволяє  розкривати естетичний потенціал тексту.  Література дозволяє 

не тільки виховувати учнів на естетичних засадах, формуючи незалежну 

естетично розвинену особистість, а й є широковживаним інструментом для  

вивчення іноземної мови.  
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РИТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВИ БАРАКА 

ОБАМИ 

 

Невід’ємною частиною суспільної діяльності людства завжди була 

політична діяльність, від якої залежить місце країни на міжнародній арені та її 

взаємовідносини з іншими країнами. Велике значення також має і 

репрезентація країни її політичними діячами, які за допомогою публічних 

виступів мають можливість звернутися як до міжнародної спільноти, так і до 

своїх співвітчизників. Успішність виступу залежить від того, чи відповідає він 

нормам риторики. 

Риторика – це мистецтво красномовства, мистецтво грамотно, змістовно і 

захоплююче побудувати свою промову і переконливо донести свої думки до 

аудиторії. Одним із жанрів риторичного виступу є політича промова [1]. 

Політичній виступ завжди потребує ретельної підготовки, адже його 

ціллю є не тільки дати загальну характеристику суспільного життя та 

суспільної діяльності, але й завоювати увагу слухачів, переконати їх прийняти 

певну позицію, заручитися їхньою підтримкою. 

Велику увагу слід приділяти інавгураційній промові, адже вона є не 

тільки точкою дотику мови та політики, а й створює політику певний імідж, 

вирішує напрямки зовнішньої та внутрішньої політики та дає зрозуміти, як 

лідер держави буде себе поводити, чим керуватися, зайнявши пост президента.  

Дуже часто промова політика оперує символами, тому успіх виступу 

залежить від того, наскільки ці символи близькі та зрозумілі суспільству. 

Державний діяч повинен оперувати такими словами та наводити такі аргументі, 

щоб ці слова торкнулися кожного свідомого громадянина і були співзвучні з 

їхньою позицією та думками [2]. 

На прикладі сорок четвертого президента Сполучених штатів Америки 

Барака Обами розглянемо особливості інавгураційної промови. 

Інавгураційна промова Барака Обами мала класичну структуру: вступ, 

основну частини і висновок. Лінія розвитку держави у промові показана 
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хронологічно, а екскурси у минуле слугують певним прийомом, який дозволяє 

вселити надію на краще майбутнє і на подолання всіх труднощів. 

До слухачів він звертається: «Americas», «nation», «my fellow citizens» [3], 

пов’язуючи цим свою промову з ідеєю державності, єдності. Барак Обама 

демонструє свою повагу і вказує на важливу роль народу в житті держави «We 

remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are no less 

productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods 

and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our 

capacity remains undiminished» [3].  

Президент пафосно стверджує, що вищим авторитетом є Бог «God calls on 

us to shape an uncertain destiny» [3]. Він звертається до духовних, релігіозних 

цінностей: «We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has 

come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; 

to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, 

passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all 

are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness» [3]. 

Промова американського президента багата на різноманітні засоби 

виразності, які здатні пробудити у слухачів сильні емоції: «Yet, every so often 

the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms», «let us brave once more 

the icy currents, and endure what storms may come» [3].  

Президент впливає на натовп, намагаючись надихнути його до дії, 

вселити надію на краще майбутнє: «America, in the face of our common dangers, 

in this winter of our hardship, let us remember these timeless words; with hope and 

virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come; let 

it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this 

journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the 

horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and 

delivered it safely to future generations» [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інавгураційна промова 44-го 

президента США Барака Обами була побудована за правилами політичної 

риторики з дотриманням єдності трьох класів переконання: логосу (засоби 

переконання, що апелюють до розуму), етосу (засоби переконання, що 

апелюють до норм людської поведінки) та патосу (засобами переконання, що 

апелюють до почуттів). 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У ДЕТЕКТИВНИХ 

ТВОРАХ А. КРІСТІ 

 

Онімія в художньому творі – явище складне й багатоаспектне.  Вивчаючи 

імена власні, можна помітити специфічні особливості їх передачі та 

збереження. Питання функціонально-стилістичних можливостей онімів у 

художніх творах – предмет наукового інтересу багатьох мовознавців, зокрема 

Е. Боєвої, Ю. Карпенка, Т. Крупеньової, Г. Лукаш, Л. Селіверстової, О. Усової, 

Т. Шотової-Ніколенко та ін. Мета нашого дослідження полягає у комплексній 

характеристиці онімного простору і визначенні функціонального навантаження 

власних назв у творах А. Крісті.  

Класифікація власних назв є доволі розгалуженою. Однак ми звернемо 

увагу на дві основні групи, антропоніми та топоніми. В англійській мові 

існують такі види антропонімів: 1) особові імена: John, Peter; 2) патроніми; 

3) прізвища: Brown, Gregor; 4) родові імена: Mc, O’; 5) прізвиська, псевдоніми, 

імена тварин: Fiery Face, Redhead; 6) криптоніми: Titania, Nemesis; 7) етноніми: 

Englishman, Londoner; 8) техноніми: Ms, Mrs, Mr [1]. Топоніми розподіляються 

на: ойконіми, потамоніми, лімноніми, гелоніми та мікрогідроніми; ороніми, 

хороніми, регіононіми, сувереноніми, райононіми та мікрохороніми [2, с. 27 ].  

Виділяють такі функції антропонімів: 1) номінативна функція, яка в 

творах часто виходить на другий план і служить лише для виділення з ряду 

подібних; 2) локалізаційна функція зумовлена тим, що  використовуючи 

реальний міський антропонімікон, письменник творить картини описуваного 

ним періоду; 3) соціологічна функція; 4) експресивно-оцінна функція; 

5) характеристична функція [1]. Не менш важливу роль грають топоніми. Вони 

мають особливе значення, адже, підпорядковуючись загальним законам 

художнього тексту, є експресивно і стилістично насиченими та визначають 

його просторові характеристики. 

У творах А. Крісті широко представлені антропоніми та топоніми. 

Цікавіше за все звернути увагу на антропоніми, які виконують характеристичну 

функцію. Роман «A Pocket Full of Rye» демонструє розкриття особистості героя 

саме через власне ім’я. Рідних братів звуть Lance та Percival. Percival – слимак, 

боягуз і нікчема, а Lance – жорстокий вбивця [4].  Імена цих персонажів є 

алюзивними, вони відсилають читачів до творів Кретьєн де Труа: «Лицар воза, 

або Ланцелот» та «Персеваль». У них Ланцелот постає шаленим чоловіком, 

який здатний піти на битву заради коханої, а Персиваль є простаком, що 

потрапляв у комічні ситуації та так  і не став справжнім лицарем. Особистісні 

якості Ланцелота та Персеваля з роману А. Крісті подібні до якостей 

персонажів класичних творів Кретьєн де Труа. 

Найчастіше в основі імен, які письменниця обирала для своїх героїв, 

лежала якась, як правило, позитивна або негативна властивість людини. У 
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романі «The ABC Murders» зустрічаються імена Amelia і Emmeline, що мають у 

своїй основі подібні якості: Amelia [тевт. ім.; букв, «працьовита, «старанна»]; 

Emmeline [фр. Emilie лат. Aemilia, жін. до Aemilius – рід. ім'я «старанна»] 

[5, c. 158]. У творі значення власних імен  Amelia і Emmeline відповідає 

характерам цих героїнь.  

До групи імен, пов'язаних з найменуваннями тварин і рослин, належить 

ім'я Lionel [фр., зменш. від lion «лев»], яким А. Крісті назвала одного з героїв 

роману «The ABC Murders». «It is difficult for me, Sir Lionel, he said. «l am, as you 

might say, an interested party» [5, c. 58]. Антропонім Lionel вказує на характер 

героя, він такий же гордий, як справжній лев.  

Детектив Еркюль Пуаро – бельгієць, і має іноземне прізвище. Самі 

вбивства є викликом чужоземцю. Агата Крісті наділила свого головного героя 

промовистим іронічним іменем Еркюль, що відсилає читачів до відомого 

міфічного героя  (Hercules – Геркулес). Але на відміну від героя античних міфів 

велич й сила Еркюля Пуаро мають не фізичну, а розумову природу. 

Аналітичний склад його розуму забезпечує перемогу правосуддя.  

Топоніми, що супроводжують імена персонажів у романі «The ABC 

Murders», виконують у тексті кілька функцій. По-перше, вони створюють 

ілюзію реальності. Усі топоніми мають характерну германську етимологію, що 

придає місцевості національний колорит. Наприклад: Andover  містить ойконім 

over (від д.а. ofer – схил, гора); Bexhill (містить ойконім hall hill, (д.а. halh) – 

вузька долина); Churston (походить від д. а. cyrice «церква» у 

Cercitona) [3, с. 174]. По-друге, топоніми характеризують персонажів, 

підкреслюючи їх британське походження.  

Отже, власні назви у творах Агати Крісті виконують кілька функцій, але 

найголовнішою серед них є характеристична функція. Різноманітність 

характерів у детективах письменниці створюється, зокрема, за допомогою 

вдалого використання власних імен. 
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РОЛЬ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЗВЕРТАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ 

МОВІ 

 

  Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим інтересом 

лінгвістів до проблем мови та культури, і необхідністю з'ясування місця та 

ролі звертання, визначення засобів  реалізації та функції звертання,  виявленняк

омунікативно – прагматичних  особливостей звертання в англійській мові. 

  Мета роботи полягає у дослідженні і комплексному аналізі дієслів 

мовленнєвого акту звертання у сучасній англійській мові. 

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що мовленнєвий 

акт 

звертання є специфічним контактоутворюючим засобом та є найбільш уживанн

ою  мовленнєвою  одиницею в англійській мові. 

  Звертання - це функціонально прагматичне поле, що об’єднує різн

орід-ні мовні одиниці з урахуванням функціональної спільності інваріантної фу

нк -

ції та ідентифікації адресата промови, тобто звертання - це мовленнєвий акт, з в

ласними іллокутивними силами та перлокутивним ефектом. Після породжен -

ня мовленнєвого акту звертання слідує процес його сприйняття і обробка 

інформації адресатом. Це відбувається за допомогою пресупозиції, тобто якщо 

пресупозиція (іншими словами розуміння) адресата та адресанта збігається, то 

вони відповідно розуміють один одного. 

  Під інформацією у найзагальнішому сенсі можна розуміти повідом

лення. Взаємодія адресанта повідомлення й його одержувача, адресата, створює 

комунікацію. Інформація, у різних висловлюваннях, здатна здійснювати 

функцію управління. 

  Передачу інформації називають комунікацією. Акти комунікації пр

оті -

кають в умовах певного комунікативно - прагматичного простору, чи контексту

, який адресант створює навколо себе у кожному своєму комунікативному акті. 

Найпоширенішими є непрямі, контактоутворюючі і емоційно-оцінні мовні акт

и. Будь-який перебіг мовленнєвого акту припускає наявність трьох фаз 

спілкування (початок комунікації, її здійснення, завершення комунікації). 

  Головними функціями звернення є: 

· функції привернути увагу; 

· встановлення й підтримування мовного контакту з 

співрозмовником; 

· характеристика рольових позицій партнерів спілкування, їх 

соціальних та особистих взаємовідносин. 



459 

 

  При виборі форм звертання до співрозмовника повинні враховуват

ися  такі основні чинники: 

· тип ситуації (офіційна, неофіційна, напівофіційна); 

· ступінь знайомства  (незнайомі, малознайомі, добре знайомі); 

· ставлення до співрозмовника (шанобливе, нейтральне, неофіціальне); 

· місце спілкування (вдома, надворі, на зборах); 

· час звертання. 

  Базовими дієсловами мовленнєвого акту звертання у англійській 

мові можна вважати модальні дієслова would, should, will, may, can та таки 

слова як to address, to appeal, to greet: «I appeal to your sense of justice.»; «They 

greeted each other by shaking hands». 

  Під час даного аналізу також була виявлена наявність в англійській 

мові стилістично підвищених форм, типу: даруйте (даруйте) за 

занепокоєння/I’m sorry to trouble you, but… Вибір форми звертання залежить від 

змісту прохання. 

  У результаті звертання включається нині у широкий контекст 

мовленнєвого спілкування, що відбувається в абстрактному, статичному 

просторі між абстрактними комунікантами поза часом та простором. У повній 

мірі звертання лунає в актуальному світі конкретного етнокультурного 

спілкування конкретних осіб з певними інтересами, цілями, намірами з 

урахуванням конкретного часу й конкретного простору. 
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ГУМОР В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ 

ВИКЛИК 

 

На сьогоднішній день гумор в літературі є дуже актуальною та 

популярною темою для наукових досліджень, і водночас він складає значну 

перекладацьку проблему, будучі доволі складним явищем для відтворення та 

передачі в іншомовному тексті. З’ясуємо чому. Перш за все, важливо розуміти 

сутність та природу формування гумору. Не існує одного загальноприйнятого 

визначення терміну «гумор», це явище є предметом дослідження різних галузей 

науки (соціологія, лінгвістика, психологія тощо) і тому має велику кількість 

різних тлумачень. Оскільки нам цікавий саме літературознавчий погляд, за 

визначенням терміну «гумор» звернемося до А. В. Карасика, який говорить, що 

«гумор – це вид комічного, що позначає незлобливо-насмішкувате ставлення до 

об’єкта сміху, він поєднує глузливість і співчуття, зовнішньо комічне 

трактування та внутрішню причетність до того, що здається смішним» [2, 

с. 4]. 

Гумор та емоція «смішно» формується завдяки контрасту. Основою 

гумору є невідповідність між тим, що очікувалося и тим, що є насправді, 

причому у цьому процесі превалює позитивний момент. Близьке поєднання 
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серйозного та смішного, високого та низького викликає різку зміну фреймів, а 

отже і гумористичний ефект. Важливими умовами для формування гумору 

також будуть ефект несподіванки та новизна явища (одна і та сама смішна 

ситуація не буде нам здаватися такою кожного разу). Будь-яке гумористичне 

повідомлення, як пише А. Є. Болдирєва, подвійне за формою та змістом [1, с. 

7], тобто має місце розходження між змістом речення (буквальним значенням) і 

змістом повідомлення (опосередкованим значенням). На розкриття цієї 

подвійності і направлена ментальна діяльність адресата.  

Важливою умовою для адекватного перекладу гумору є саме передача 

цієї подвійної структури гумористичного повідомлення, що викликає значну 

кількість перекладацьких труднощів, адже далеко не завжди комічний ефект у 

повідомленні створюється універсальними засобами. Існує, наприклад, тип 

гумору, що базується на культурному або національному компоненті. Він є 

більш проблемним для відтворення, адже використовує поняття, властиві тій чи 

іншій культурі, а відтак є яскравим віддзеркаленням національної ментальності, 

через що «культурно необізнаному» колу читачів може бути важко зрозуміти 

гумористичну складову без належних знань. Окрім екстралінгвістичних та 

культурологічних труднощів під час перекладу гумору ми зіштовхуємося з 

лінгвістичною складовою і це теж викликає проблеми при відтворенні гумору в 

тексті перекладу, адже часто для створення гумористичного ефекту 

використовуються різного роду каламбури, гра слів, нерідко також в 

гумористичному висловлюванні використовується знижена лексика.  

Тут важливо розуміти, що дії перекладача не зводяться до механічної 

підстановки слів перекладного тексту замість слів оригінального тексту, адже 

це неодмінно спричиняє викривлення змісту. Завдання перекладача – створити 

такий текст перекладу, який міг би виступати в якості повноцінної 

комунікативної заміни оригіналу [3, с. 43]. Такий переклад визначається як 

«адекватний», тобто такий, що відповідає оригіналу за функціями 

(повноцінність передачі) та вибором засобів перекладачем (повноцінність мови 

та стилю) [4, с. 4]. Зрозуміло, що не завжди видається можливим відтворити 

гумористичне повідомлення саме тими засобами, що і в мові оригіналу і при 

цьому зберегти зміст і вплив на читача, тому зазвичай перекладач має 

вдаватися до перекладацьких адаптацій та шукати інші засоби для передачі 

комічного ефекту.  

Якщо гумор використовується в художньому тексті, дуже важливо його 

правильно декодувати та зберегти цей ефект при перекладі всіма можливими 

засобами, оскільки гумор значною мірою впливає на художню, ідейну та 

естетичну реалізацію тексту взагалі. Ми знаємо, що художній текст є емоційно 

забарвленим, він несе в собі певну естетичну інформацію та здатний викликати 

в читача певні образи та асоціації. Гумор додає художньому тексту певного 

стилістичного забарвлення, додаткового змісту, віддзеркалює ставлення автора 

до навколишнього світу, допомагає у створенні образів та персонажів. Гумор і 

художній текст реалізують та доповнюють функції одне одного (інформативну, 

естетичну, функцію об’єднання суспільства тощо), відтак при перекладі 

художнього тексту, де присутній гумор, важливо враховувати не тільки зміст та 
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вплив гумористичного повідомлення, а також і функції, які гумор виконує в 

цьому тексті.  

Психологічні особливості формування гумору, його культурна та 

національна забарвленість робить відтворення гумору та комічного ефекту в 

тексті справжнім перекладацьким викликом. Перекладознавці наголошують на 

тому, що під час перекладу іншомовного тексту важливо відтворити саме вплив 

висловлювання на читача, його функцію та ідею, але зробити це засобами 

оригінального тексту, особливо у випадку з гумором, не завжди можливо без 

втрати змісту. У більшості випадків для того, щоб зберегти той контраст, 

алогічність та поєднання несумісного, що викликає в нас сміх в оригінальному 

гумористичному повідомленні необхідно адаптувати іншомовний текст під час 

перекладу. Часто єдиний засіб для перекладача досягти адекватного перекладу 

гумористичної одиниці – це  різного роду перекладацькі трансформації, при 

яких перекладач створює власний жарт, використовуючи засоби оригінального 

тексту та враховуючи контекст. 
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ЗАСОБИ ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ 

АНГЛІЙСЬКОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЛЕНГУ 

 

Останнім часом ми можемо відмітити підвищення інтересу до сленгового 

вокабуляру як у закордонних, так і у вітчизняних лінгвістів, тому що сленгова 

стихія мови повною мірою відображає зрушення в системі англійської мови та 

її варіантів. 

Сленг — міський соціолект, який виник з арго різних замкнених 

соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, бурсаків-

учнів, вояків, інтернет-спільноти), як емоційно забарвлена лексика низького й 

фамільярного стилю, поширена серед соціальних низів і певних вікових груп. З 

погляду лінгвістів, сленг протиставлений занадто формальній, офіційній 

мові [1].  

З метою розгляду комп’ютерного сленгу слід визначити його місце у 

типологічній класифікації сленгу. Сленг поділяється на загальний та 

спеціальний, який в свою чергу розпадається на кент та жаргони. Жаргони 
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бувають професійні та корпоративні. Комп’ютерний сленг виокремлюється як 

підвид професійного. Це набір фраз та висловів, що мають вузьке 

(комп'ютерне) застосування та не є граматично правильними словами в мові. 

Існування комп'ютерного сленгу дозволяє фахівцям не тільки відчути себе 

членами якоїсь замкнутої спільності, але і розуміти один одного з півслова; 

тобто слугує елементарним засобом комунікації.  

Розвиток цього мовного явища і його стрімке поширення серед великого 

числа носіїв мови зумовлюється впровадженням комп'ютерної техніки в життя 

сучасного суспільства. І комп'ютерний сленг вживається не тільки 

професіоналами в цій галузі, але й людьми, що не мають ніякого відношення до 

неї. У цьому питанні мова, поза всякими сумнівами, знаходиться під 

безпосереднім впливом екстралінгвістичних факторів [2, с.205].  

Поповнення словникового складу англійської мови у перші роки нового 

століття, як і в останні десятиліття в цілому, за свідченнями вчених, 

здійснюється майже винятково за рахунок власних мовних ресурсів шляхом 

словотворення і зміни значення існуючих одиниць. Найпоширенішими 

засобами словотвору в англійському сленгу є суфіксація, префіксація, 

конверсія, скорочення.  

Як показало дослідження 200 лексичних одиниць комп’ютерного сленгу, 

найбільше слів поповнюються за допомогою словотвору, а саме: за допомогою 

суфікса – 80%; словоскладання – 10%; та за допомогою скорочення – 5% та 

запозичення – 5%. При утворенні нестандартної лексики, у тому числі і 

сленгізмів, використовуються ті ж афікси, що і в нейтральній лексиці, але в 

сленгу вони набувають ширшого спектру значень. Найпоширенішим суфіксом, 

який передає культурну інформацію і виражає значення активно дійової особи, 

є -er; суфікс -ie, передає відтінок фамільярності, іноді презирство або зневагу. 

Негативний префікс no-, передає очевидну нестачу того, про що йде мова в 

основі слова. Напівафікси, також використовуються для утворення одиниць 

сленгу, наприклад: -proof, -man, -land, -like, -hood, -head та інші. Особлива 

група слів комп'ютерного жаргону представлена акронімами. 

В результаті нашого дослідження ми можемо дійти до висновку, що 

комп'ютерному сленгу властива тенденція до спрощення, мінімізації і 

стандартизації мовних засобів. 
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ОБРАЗ ЛИХВАРЯ У АНГЛІЙСЬКІЙ РЕНЕСАНСНІЙ 

ДРАМАТУРГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМ К.МАРЛО ТА В.ШЕКСПІРА) 

 

Негативне ставлення до лихварства у часи Відродження було доволі 

розповсюдженим, оскільки цьому сприяв домінуючий христистиянський 

світогляд. Представники лихварської справи асоціювалися із диявольським 

началом, бо торгували сакральною субстанцією – часом, котрий мав бути 

підвладний тільки Богу. Ця торгівля часто призводила людей до розорення. 

Оскільки лихварями, зазвичай, були євреї, то негативне ставлення 

переносилося на весь іудейський народ. Тож в англійському соціумі існував 

негативний образ лихваря, який часто опинявся у фокусі критичного 

осмислення. Беручи до уваги те, що театральне мистецтво мало велику 

популярність, через нього образ єврея-лихваря і став прозивним. 

 Найбільш визначними творами, у яких представлено яскраві образи 

лихварів-євреїв, є трагедія Крістофера Марло «Мальтійський єврей» (1589) та 

комедія Вільяма Шекспіра «Венеціанський купець» (1596). Кожен із авторів 

розробляє цей образ у відповідності до вимог жанру. У результаті Варавва 

постає як пекельне створіння, масштаби злодіянь якого є неймовірними, а 

Шейлок піддається висміюванню та перетворюється на жертву обставин, що у 

фіналі переживає певні світоглядні метаморфози. 

Необхідно розглянути кожний з цих образів детальніше. Отже, Крістофер 

Марло, який сам мав репутацію безбожника, змальовує Варавву у виключно 

негативному ключі. Його герой відповідає усім стереотипам, які склалися у 

англійців щодо лихварів. Він порушує усі закони дозволеності, як 

християнської, так і іудейської релігії, скоюючи численні вбивства, і навіть 

вдається до вбивства своєї доньки заради досягнення власної мети. 

Крістофер Марло нагнітає атмосферу шляхом гіперболізації негативних 

рис характеру свого персонажа таких, як жадоба, марнославство, гординя. 

Варавва часто стає генератором жорстоких замислів та злочинів. Цей образ має 

викликати у глядача лише відразу. Апофеозом є трагічний фінал, коли Варавва 

стає жертвою власних інтриг. Вочевидь, використовуючи цей образ, Крістофер 

Марло намагається не лише реалізувати власні мистецькі спонуки – вплинути 

на емоційну сферу читача, але й закріпити негативний імідж євреїв-лихварів. 

Вільям Шекспір, який послуговувався образами і мотивами трагедії 

Крістофера Марло, по-іншому зображує цей образ, демістифікує його та 

закладає перспективу для його еволюції. Шейлок не є однозначно негативним 

протагоністом, він радше є об’єктом неприйняття і нерозуміння суспільства. З 

його заняття глузують та він часто безпосередньо потерпає від презирства 

оточення. Тож Вільям Шекспір перетворює свого єврея на типово комедійного 

персонажа і надає глядачам можливість позбутися ірраціонального страху 

перед лихварським станом. 
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На відміну від персонажа Марло, котрий втілював абсолютне і активне 

зло, Шейлок є більшою мірою жертвою обставин. Християнське оточення, 

релігійна нетерпимість, зрада власної доньки, котра прийняла християнство,  – 

усі ці моменти не лише знімають психологічну напругу, навколо цього типу 

персонажу, але й презентують ренесансне поблажливе ставлення до людських 

вад.  Необхідність змін на краще, усвідомлена самим персонажем, вселяє надію 

на можливість виправлення пороку та домінування позитивного начала у світі.  

Тож, аналіз центральних образів аналізованих творів засвідчує певну 

еволюцію ставлення англійського соціому доби Відродження до лихварів-

євреїв. Якщо у трагедії Крістофера Марло зафіксовано шокуючий у своїх 

злодіяннях негативній образ «диявола у плоті», то у комедії Вільяма Шекспіра 

спостерігається іронічне ставлення до персонажа, котрий перетворився на 

об’єкт глузування. Демістифікуючи імідж єврея-лихваря, Вільям Шекспір 

втілює ренесансне ставлення до світу й людини, засвідчує перспективу 

виправлення та викоренення зла.  
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ДІЛОВИЙ ЛИСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ 

 

Сучасний офіційно-діловий стиль відноситься до числа книжкових стилів 

і функціонує у формі письмової мови. Усна форма офіційно-ділової мови – 

виступ на урочистих зборах, засіданнях, прийомах, доповіді державних і 

суспільних діячів і т.д. 

Для мови ділових документів характерна традиційність засобів 

вираження, що прискорює процес формування фразеологічних одиниць 

типових для цього стилю. Але навіть між англійцями і американцями можуть 

виникнути деякі лінгвістичні непорозуміння.  

Дотримуючись норми офіційно-ділової мови, ми користуємося 

об'єктивно сформованою традицією побудови мови відповідно до змісту, що 

виражається обстановкою і метою висловлювання. Офіційно-діловий стиль є 

рівноправним з іншими стилями і відіграє важливу роль у формуванні й 

розвитку літературної мови.  

Офіційно-діловий стиль обслуговує сугубо офіційні і надзвичайно 

важливі сфери людських взаємин: відносини між державною владою і 

населенням, між країнами, між підприємствами, установами й організаціями, 

між особистістю і суспільством [1]. 

Основною характеристикою мови ділового листування є точність і 

чіткість викладу, при майже повній відсутності емоційних елементів, в ній 

практично виключена можливість довільного тлумачення питань. Тому 

основними вимогами, яким повинен відповідати компетентний переклад 

ділової документації, є: точність, стислість, ясність і літературність . 
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При перекладі лексичних одиниць ділової документації можуть 

використовуватися такі типи оказіональних відповідностей: 

1. Запозичення, які відтворюють в мові перекладу форму 

іншомовного слова, наприклад: promoters - промоутери; 

2. Кальки, які відтворюють морфемний склад слова або складові 

частини стійкого словосполучення , наприклад: career ladder - кар'єрна 

драбина [2]; 

3. Лексичні заміни, створювані при передачі значення лексичної 

одиниці в контексті за допомогою одного з видів перекладацьких 

трансформацій, наприклад: banking facilities - банківські послуги, transport 

facilities - транспортні засоби, borrowing facilities - кредитування; 

4. У разі неможливості створити відповідність зазначеними 

вище способами для перекладу лексеми застосовується опис, що 

розкриває його значення, наприклад, defined benefit scheme - пенсійна 

схема, що залежить від стажу працівника [3]. 

Таким чином, значення лексичних одиниць, що не мають еквівалентів в 

мові перекладу, передаються так само успішно, як і значення слів, які мають 

стійкі або варіантні відповідності. 

Для стилю англомовної ділової кореспонденції характерна велика 

кількість стереотипних одиниць мови або, як їх ще називають, кліше чи 

штампів: I beg to inform you, with a view to, etc. Це характерний визначений 

набір лексем, що можуть трактуватися однозначно. Не менш важлива саме 

структура англомовного листа. Він складається з кількох компонентів: 

– шапка або “heading”, до якої входить назва фірми, дата і т.п.; 

– “greeting”: Dear Sir, Dear Madam, Dear Sirs, Dear Mr. Storm, Dear Mrs. 

Gillian, що відкриває рядки, ініціального параграфа. 

– “the body” (лист із викладом питання); 

– “the closing paragraph”: Thank you…; 

– закінчення: sincerely yours, sincerely, kind regards, with best regards, best 

regards, best wishes, yours, very truly yours, truly yours, yours faithfully, Thanks & 

Regards. 

Переважають прості розповсюджені речення – цілі чи умови: If you would 

like, I can provide with current samples with my work. Довжина не обмежена, 

часто зустрічаються герундій: Over five years of retail management experience, 

including experience opening a new store location, інфінітиви: I have wished to 

work for KODEZ for three years., дієприкметникові звороти, іменні атрибутивні 

словосполучення.  

Загальним для всіх різновидів англомовного ділового стилю є наявність 

усякого роду скорочень, абревіатур, складноскорочених слів. Наприклад, B.S. 

(Bachelor of Science); FAM courses, BCIT (British Columbia Institute of 

Technology). 

Таким чином, можна зробити висновок, що переклад текстів офіційно-

ділового стилю повинен адекватно передавати зміст оригіналу у формі, 

наскільки це можливо, близькою до форми оригіналу. 

 



466 

 

Література 

 

1. Корунець І. В. Theory and Practice of Translation / І.В. Корунець. – 

Вінниця: Нова книга, 2001. –  447 с. 

2. Лексико-стилістичні особливості перекладу бізнес-кореспонденції 

(на матеріалі ділових листів англійських бізнес-фірм). Режим доступу: 

http://lingvj.oa.edu.ua/articles/2014/n45/96.pdf  

3. Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты / А.Д. 

Швейцер. – М.: Альфа, 1988. – 285 с. 

 

 

Сахно Анна 

студентка 5 курсу фак-ту ІФ 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Надточій Н.О.  

 

СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ - МАРИНІЗМОМ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

Фразеологічні одиниці з компонентом - маринізмом складають значну 

групу фразеології англійської мови. Це викликано тим, що життя англійців 

тісно пов’язане з морем.  

Ми з’ясували, що не існує єдиного тлумачення терміна «фразеологізм». 

Визначення ФО, яке відповідає меті нашої роботи, на наш погляд, дав 

О.В. Кунін: «Фразеологічна одиниця – це стійке сполучення лексем з повністю 

або частково переосмисленим значенням» [1, с. 27]. Теоретичне дослідження 

показало, що основними напрямками у вивченні фразеології є когнітивний та 

лінгвокультурологічний. В останні роки розвинувся ще один новий напрямок – 

антропоцентрична фразеологія, що заснований на основі принципу «людини в 

мові». 

Фразеологізми утворюються внаслідок метафоричного, або 

метонімічного переосмислення. На відміну від метафори, заснованої на 

асоціації, метонімія заснована на асоціації за суміжностю. 

Для відбору фразеологічних одиниць ми користувались принципом 

тематичного індексу (ТІ). Виділення ТІ значною мірою умовно, в плані 

цілісності значення він виконує формально-семантичну функцію. Основна роль 

ТІ - співвіднесення фразеологізмів - маринізмів з вихідною комунікативною 

сферою, сферою мореплавства, тому наявність у даного елемента такої 

співвіднесеності може слугувати критерієм виділення ТІ.  

На основі принципу ТІ ми виділяємо наступні групи морських 

фразеологізмів: особи за родом діяльності; вид транспорту; частини корабля: 

частини корпусу судна; вітрила, щогли та їх частини; навігаційні споруди на 

воді; берег і штучні споруди на березі для швартування судна; предмети і 

явища навколишнього середовища: море, вода, хвилі; погода, вітер; процес 



467 

 

руху судна і його стан; стан корабля; вимірювання: швидкість, глибина, 

довжина, радиції та повір'я морського характеру. 

Іменні компоненти морської фразеології характеризуються широкими 

фразеоформуючими потенціями, вони входять до складу ФОМ усіх даних 

структурно-семантичних типів і мають різнобічні валентні зв'язки. Подібна 

вибірковість безпосередньо пов'язана з етимологією слова, його можливістю 

вступати у різні відносини з іншими лексичними одиницями і надалі 

піддаватися процесу переосмислення. Іменні компоненти несуть велике 

семантичне навантаження і мають широку семантичну структуру. 

Дієслівний компонент є невід'ємною частиною морських фразеологізмів, 

він робить вплив на семантичні і синтаксичні функції ФО і складає граматичне 

ядро морських фразеологізмів. Матеріал дослідження дозволив виділити такі 

лексико-семантичні групи дієслівних компонентів: дієслова буття; дієслова 

переміщення; дієслова активного впливу на об'єкт; дієслова з семантикою 

оволодіння. 

Для дієслівних компонентів морських ФО характерна активна здатність 

до варіювання і можливість широких категоріальних перетворень. Дієслівні 

фразеологізми-маринізми можуть піддаватися усіканню з втратою дієслова. 

Для дієслівних компонентів морських ФО характерна активна здатність до 

варіювання і можливість широких категоріальних перетворень. Дієслівні 

фразеологізми-маринізми можуть піддаватися усіканню з втратою дієслова. 

Компонент морських фразеологічних одиниць можуть піддаватися як повному, 

так і частковому переосмисленню.  

Саме переосмислення значення дозволяє терміну вийти із замкнутої 

терміносистеми і залучитися до загальнолітературної мови, про що свідчать 

приклади з художніх текстів. 
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СТИЛЬОВИЙ СИНКРЕТИЗМ В ОПОВІДАННІ ЕЛІС МАНРО 

«SOME WOMEN» 

 

Серед різноманітних суджень науковців про художню цінність того чи 

іншого твору часто можна почути, що автор володіє неповторним власним 

стилем або ідіолектом, який відрізняє автора від інших. Еліс Манро, сучасна 

канадська письменниця, є представником літератури постмодернізму. 

Формування ідіолекту окремого письменника зумовлюється багатьма 

чинниками: внутрішнім світом, життєвим досвідом індивіда, його світоглядом 
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та індивідуальною мовною практикою [3, с. 161]. Окрім внутрішніх чинників на 

ідіолект письменника впливають соціально-історичні, національні та 

загальнокультурні детермінанти [цит. за 1, с. 23]. Досліджуючи питання 

лінгвостилістичних особливостей окремого твору або творів певного автора, 

виникає необхідність аналізу ідіолекту письменника у тісному зв’язку з рисами 

літературного напрямку, до якого він належить. 

Сучасна постмодерністська література, репрезентована зокрема 

досліджуваним твором, є об'єктом уваги науковців. Однією з характерних рис 

постмодерністської літератури визнано стилістичний синкретизм – стильова 

неоднорідність тексту [2, с. 41-42, 46-47].  

Найбільшого прояву в оповіданні “Some Women” стильовий синкретизм 

набуває на лексичному рівні. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити, 

що мовна картина світу Е. Манро характеризується поєднанням художнього 

стилю з розмовним стилем, який почасти представлено сленговими виразами.  

Так, наприклад, вираз «sleepy noodle» [6, с. 252] включає в себе сленговий 

компонент «noodle», що означає «слабка, нерозумна людина, телепень» [5]. 

Сленговим також є слово «butt» – у наступному контексті: «Last day before she 

parks her butt here permanently, yeah, I know» [6, с. 254] і має значення «частина 

тіла, на якій сидить людина» [4]. Наступним прикладом є вираз «skedaddle»: 

«So maybe you should skedaddle» [6, с. 240], який має значення «збігати, швидко 

залишати місце» [4]. Це дієслово належить до розмовного стилю та, можливо, є 

альтернативою до британського діалектизму «scaddle», що означає «втікати зі 

страху» [5]. Іншими прикладами вживання неформальної лексики у 

розмовному стилі є «My mother … took herself off» – «Моя мати … пішла» у 

значенні «піти під тиском когось» [6, с. 234]; «Don’t you get cheeky» – 

«нахабний; грубий у розважальному або дратівливому значенні» [6, с. 245] [5], 

«You’re a mess» – «брудний, неохайний» [6, с. 242], «I had me a ball» – «добре, 

весело проводити час» [6, с. 249] [5].  

Отже, використання розмовної неформальної лексики сприяє підсиленню 

образності та експресивності оповідання, і робить мовлення окремих 

персонажів характерним. В оповіданні “Some Women” найчастіше розмовна 

лексика використовується в мовленні Роксани, що характеризує її як 

недостатньо освічену, у порівнянні з іншими, та іноді недостатньо культурну та 

виховану людину: «I’m not going to pound on you like you must have heard me 

doing to Dorothy-doodle downstairs.» [6, с. 243].  

Використання метафор не можна назвати характерним для 

проаналізованого твору. Звертаючись до значення метафори як форми непрямої 

образності, що реалізується шляхом переносу характеристики з одного об’єкта 

на інший, з метою його збагачення, уточнення або оживлення [7, с. 257], можна 

говорити про те, що метафора у творах сприяє підсиленню образності опису. 

Але варто зазначити, що в оповіданні «Some Women» метафоричні звороти 

зустрічаються виключно у мовленні розповідача: «My head was a magpie’s nest 

lined with such bright scraps of information» [6, с. 246]; «There I saw Old Mrs. 

Crozier… A skinny streak of pale flesh» [6, с. 240]. Це пояснюється тим, що усне 

та внутрішнє мовлення розповідача мають відмінності. Усне мовлення 
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наближене до розмовного стилю, а внутрішнє – має елементи художнього 

стилю, для якого і є типовим використання метафоричності. У дослідженому 

оповіданні метафоричні звороти виконують свою основну функцію – 

підсилення образності. 

На противагу метафорі порівняння, як відкрите перенесення рис одного 

явища на інше, використовується значно частіше та притаманне мовленню 

різних персонажів. Як свідчать результати аналізу, використання порівняння є 

особливо успішним при описі зовнішності. Розглянемо такий приклад: «A tall 

man whose ribs had shown like those of somebody fresh from a famine…» [6, с. 244]. 

За допомогою порівняння розповідач підкреслює зовнішній вигляд та стан 

здоров’я чоловіка, що дає можливість читачеві сформувати детальне уявлення 

про нього. У деяких випадках використання порівняння показує ставлення 

персонажів один до одного: «…she smoked and dyed her hair black as tar and put 

on lipstick like a smear of jam» [6, с. 234]. Так, мати розповідача характеризує 

Дороті – роботодавця розповідача. У цьому випадку опис набуває гротескності 

і підкреслює негативне ставлення матері до Дороті. Отже, основними 

функціями порівняння є створення образності та експресивності.  

Таким чином, у розглядуваному творі Еліс Манро шляхом інтеграції 

розмовного стилю персонажів з художнім стилем оповідання актуалізується 

стильовий синкретизм. Стильова неоднорідність твору наближує його до 

літератури постмодернізму, для якої характерним є поєднання елітарності та 

масовості. 
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СИНТЕЗ ЕЛЕМЕНТІВ СХІДНОЇ І ЗАХІДНОЇ ПОЕТИКИ В 

ОПОВІДАННІ РЮНОСКЕ АКУТАГАВИ «О-ГІН» 

 

Протягом всієї історії людства культури Заходу і Сходу цікаві одна одній. 

Дослідження специфіки взаємодії двох типів світогляду стосуються зокрема 

естетики художнього твору. Одним з тих, кому вдалося відчути і майстерно 

художньо відтворити своєрідний діалог між Сходом і Заходом, був видатний 

японський письменник Рюноске Акутагава (1892 – 1927). Світові Акутагава 

відомий як майстер короткої прози. Його характеризують як вельми 

суперечливу особистість, в якій іронія і сарказм виражають тотальне 

розчарування у житті. 

У сучасному літературознавстві Акутагава визнаний засновником нової 

японської прози, а також «першим японським письменником, який вивів 

літературу Японії за її межі»  [2, 3]. Життя письменника припало на так званий 

період «відкриття дверей», Японія відчула небачений раніше вплив Заходу на 

всі сфери життя і водночас опинилася під загрозою втрати власного шляху 

розвитку. Письменники особливо переживали втрату ідентичності, відчуваючи 

потребу до відродження національних традицій в умовах взаємодії із західними 

зразками. Повернення до витоків демонструє у своїй творчості Акутагава. Своє 

захоплення європейською культурою він майстерно поєднав із традиційними 

ціннісними категоріями японців.  

Отже, «європеїзацію» Акутагави зумовили як внутрішні, так і зовнішні 

фактори. Видатний сучасник Акутагави Хорхе Луїс Борхес пише: «Чітко 

розрізнити східне і західне у Акутагави, схоже, неможливо… Та все ж таки я би 

не сперечався із твердженням, що теми і почуття у Акутагави східні, а інші 

прийоми поетики – західні» [5, 1]. Мета даної роботи – дослідити прийоми 

поєднання східної і західної поетики в жанрі малого оповідання Акутагави.  

Найпоширенішим напрямом у літературі Японії початку 20-го століття 

був, проголошений Цубоуті Сьойо, «сядзіцукусі» («віддзеркалювати все, як 

воно є») [4, с. 9]. Сутність його полягала у фотографічній чіткості зображення 

того, що фіксує око письменника, в першу чергу – почуттів людини. Рюноске 

Акутагава погоджувався з тим, що опис почуттів є головним, але наголошував, 

що цей опис має бути не копіюванням, а аналізом. Саме тут відбувається перше 

зіткнення елементів східної і західної поетики.  

Другою важливою ознакою є зображення письменником європейських 

реалій в японському середовищі. Чимало творів присвячено християнству в 

Японії, але в них зображена східна інтерпретація цієї релігійно-філософської 

течії. Вона кардинально відрізняється від того, як сприймає християнство 

європейська людина. Н. Фельдман зазначає: «Християнські розповіді незмінно 

представляють собою поєднання іронії та захоплення – іронії, спрямованої на 

об’єктивну сторону релігії, та захоплення суб’єктивним світом віруючого» [4, 
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с. 13]. Виходячи з цього, припускаємо, що зацікавленість Акутагави 

християнством була зумовлена саме станом східної людини в «західному» 

християнстві,  а не християнством як релігійно-філософською течією.  

Цю творчу і світоглядну настанову письменника ілюструє оповідання «О-

Гін». Твір віддзеркалює особливості існування християнства на Сході. Дуже 

тонкий перехід робить Акутагава від опису мирського життя скромної та 

добродушної О-Гін, ніби підкреслюючи, що вплив західної філософії позитивно 

впливає на людей, до опису епізоду, де за крок від смерті дівчина усвідомлює 

своє коріння, що вона – японка і має померти так, як помирали її предки. 

Більше того, в останньому абзаці твору автор залишає своє ставлення до 

ситуації, не без іронії називаючи її прикладом найсоромнішого падіння 

послідовників християнства. Тим самим Акутагава натякає, що подібне падіння 

свідчить про неможливість повністю змінити свідомість східної людини, адже 

не дивлячись на той самий культурний обмін, про який згадувалося раніше, 

неможливо східній люди повністю європеїзуватися, що ми бачимо навіть на 

прикладі самого Акутагави.  

Ще один прийом, на який варто звернути увагу, це недомовленість, 

супроводжувана авторською іронією. Новела закінчується словами: «Втім, чи 

був це успіх, гідний безрозсудного тріумфування, автор сильно сумнівається» 

[1, с. 399]. Цієї фразою Акутагава оцінює і вчинок О-Гін, і реакцію людей, що 

чекали на її спалення і розчарувалися, що його не відбулося. Думка автора в 

тексті – скоріше прояв західної поетики і частково принципу «сядзіцукусі».  

Отже, творчість японського письменника може слугувати прикладом 

взаємного естетичного збагачення культур. Рюноске Акутагава оновив 

японську літературу, підніс її до рівня світової класики, водночас залишившись 

вірним традиціям, не копіюючи і не забуваючи про власну національну 

ідентичність. 
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КІНОАДАПТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ У СВІТЛІ 

ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 

На сучасному етапі розвитку культури феномен інтермедіальності 

набуває неабиякого значення для літературознавства. Активно досліджуються 

зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, насамперед, з кінематографом. 

Розробкою даної теми займалися такі вчені, як Л. Хатчеон, Р. Стам, 

Т. Лейтч, Д. Десмонд, П. Хоукс, Е. Дадлі та інші. До проблеми взаємодії 

літератури та кінематографа також зверталися Ю.М. Лотман, С.М. Ейзенштейн, 

Н.А. Сімбірцева, Ю.Н. Тинянов  та інші. Однак вітчизняними  вченими вона 

досліджена лише частково. 

Основною формою взаємодії літературного та кінематографічного 

мистецтва є екранізація або, як її ще називають, кіноадаптація. Екранізація 

літературного твору є самостійним твором кінодраматургії, що за допомогою 

мови кіно передає художню сутність літературного джерела [1]. 

Для того, щоб з’ясувати особливості відтворення літературного твору на 

екрані дослідники вдаються до інтермедіального аналізу, що відбувається у 

декілька етапів. На першому етапі необхідно звернутися до аналізу 

літературного джерела. На наративному рівні досліджуються особливості 

хронотопу та сюжетної лінії, вивчається система персонажів.Крім того, 

звертається увага на стиль автора тексту та на ідейний зміст літературного 

твору в цілому [4, с. 495-496]. 

Наступною стадією аналізу взаємозв’язку художнього твору та 

екранізації є безпосередньо порівняння текстуальних елементів з 

кінематографічними. Існує декілька підходів до порівняння літературного та 

кінотексту, однак до базових аспектів порівняльного аналізу належать: 

1) особливості відтворення сюжетної лінії; 2) просторова організація дії фільму; 

3)  нюанси та складність характеристики персонажів; 4) ступінь трансформації 

оригінальної авторської ідеї; 5) особливості історичних та культурних умов, за 

яких було знято екранізацію [5, с. 162]. 

Окрім суто текстуальних елементів, при інтермедіальному аналізі слід 

також звернути увагу на технічні прийоми, які були використані для 

трансформації літературного першоджерела. Перш за все, до них належать 

візуальні ефекти (візуальний ряд, декорації, комп’ютерна графіка, монтаж) та 

музична складова [5, с. 164-165]. 

Не менш важливу роль при реалізації режисерського задуму також 

відіграє підбір акторів. Досліджуючи акторський склад, варто взяти до уваги 

такі аспекти, як відомість обраних акторів глядачеві та рівень їх майстерності у 

відтворені образів літературного прототипу [3, с. 14]. 

Мало хто з дослідників під час аналізу кіноадаптації звертає увагу на такі 

паратекстуальні елементи як трейлери, афіші, рекламу та промоушен. Оскільки 
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екранізація націлена на масову аудиторію та багато у чому орієнтована на 

здобуття матеріального зиску, ці позатекстові категорії є важливим предметом 

інтермедіального аналізу [2, с. 122-123]. 

Отже, екранізація – це трансформація літературного першоджерела 

засобами кінематографу.  Порівняльний аналіз кіноадаптації із літературним 

першоджерелом відбувається у декілька етапів і має враховувати як власне 

текстові, так і надтекстові категорії, котрі визначають специфіку передачі 

художнього тексту засобами кіномистецтва. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ ПОВЕСТИ 

Н.В.ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» С РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Существует три основных группы, в которые объединяются 

лингвистические препятствия для перевода: специфичность семантики 

языковых знаков, несовместимость «картин мира», создаваемых языком для 

отражения внеязыковой реальности, и различия в самой этой реальности, в 

цивилизации и культуре носителей разных языков. 

С помощью перевода реализуется культурный контакт, в особенности это 

касается перевода художественной литературы, так как в ней, как отмечает 
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А.В.Федоров, для изображения фона действия важную роль играют 

вещественные детали материального и общественного быта, характер 

обращения друг к другу и т.п. 

Известно, что на протяжении всего своего творческого пути Гоголь 

изучал русскую речь, фиксируя в своих записях разговоры крестьян, народные 

пословицы, слова из народных говоров. Многие годы Гоголь работал над 

составлением обширного словаря простонародных, старинных и 

малоупотребительных слов. Таким образом, произведения писателя 

представляют значительную сложность для переводчика ввиду изобилия 

специфической национальной лексики, малоизвестной иностранному читателю. 

Разберем особенности перевода языковых реалий на примере повести 

Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» («The night of Christmas Eve», пер. 

Георгий Толстой). 

Для обозначения предметов и понятий русской жизни иностранцы часто 

употребляют русские слова, получившие широкое распространение в 

английском языке. К примеру, лексические единицы вареники, атаман, борщ 

переведены Толстым посредством транслитерации – varenyky, ataman, borsch. О 

данных понятиях у англоговорящих читателей давно сложилось 

соответствующее представление, так что переводчик, вводя данное понятие в 

свой текст, довольно точно знает, что его поймут. Однако нельзя сказать того 

же о переводе понятия варенуха – переводчиком снова используется 

транслитерацию: varenookha. Мы согласны с таким вариантом перевода, так 

как варенуха представляет собой реалию, принадлежащую украинской 

культуре, таким образом, не имеет смысла производить описательный перевод 

или контекстуальную замену. На наш взгляд, переводчик должен был 

произвести транслитерацию и оставить ремарку, объясняющую суть данного 

понятия, незнакомого или малознакомого англоязычному читателю. 

Любопытным является перевод имен собственных в данном варианте 

перевода. Георгий Толстой использует транслитерацию: имена Чуб, Свербыгуз, 

Пузатый Пацюк, Солоха переводится следующим образом: Choop, Sverbygooze, 

Puzaty Patsyuk, Solokha. Таким образом, переводчик не передает в полной мере 

семантику исходных лексических единиц и не до конца доносит картину мира 

отправителя до сознания реципиента.  

Таким образом, мы проанализировали основные проблемы, возникающие 

при переводе языковых реалий с одного языка на другой. Следует признать, что 

в процессе перевода повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» стилистическая 

окраска текста была несколько искажена, а авторский замысел не был в полной 

мере донесен до читателя-реципиента. 

Делаем вывод, что для качественного выполнения главной функции 

перевода – полноценного межкультурного контакта – переводчику необходимо 

досконально изучить картину мира как автора исходного текста, так и 

реципиента, чтобы в полной мере донести стиль и замысел произведения до 

читателя. 
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ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРМІНІВ У ПІДМОВІ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Останні десятиріччя ознаменувалися бурхливим розвитком засобів та 

способів передачі інформації. У зв'язку з інтенсивним прогресом, що 

відбувається в різних галузях науки та техніки актуальною проблемою сучасної 

лінгвістики є вивчення комп'ютерної лексики. Комп’ютерну лексику 

починають використовувати не лише програмісти та ІТ спеціалісти, але й люди, 

які не мають жодного відношення до персонального комп’ютера. Це 

пояснюється тим що це явище досить стрімкими темпами вливається в життя 

сучасного суспільства.  

Процес набуття нової лексики, більша частина якої є переробленими на 

місцевий лад англійськими словами, породило спочатку запозичення, а потім і 

терміни нової субкультури. Комп’ютерна термінологія стає об’єктом уваги 

мовознавців, оскільки, як видно з інших галузей науки, спеціальна лексика має 

тенденцію до проникнення в літературну мову і закріплення там на довгі роки.  

Інтернет зародився у Сполучених Штатах Америки та поступово зайняв 

провідні позиції по всьому світові. Україна не стала винятком. Інтернет 

швидкими темпами ввійшов в українську дійсність, зробив чимало змін в 

українській мові. Термін Internet і його український еквівалент Інтернет 

з'явилися не раніше середини 80-х років, а в широке вживання ці слова ввійшли 

з початку 90-х років XX століття. У наші дні вживаність слова Інтернет дуже 

висока: Mobile Internet; Internet Service Provider; Next Generation Internet; 

Internet address.  

Основними ознаками комп'ютерного терміна є інтернаціональність 

зовнішньої форми, предметна спрямованість, стилістична нейтральність у 

термінологічному полі, тенденція до систематичності і багатозначність. 

Наприклад, “cookie” в перекладі означає «печиво», але в термінології 

комп'ютерної безпеки це «невеликі файли, які створюються на жорсткому 

диску комп'ютера при першому відвідуванні веб-вузла». 
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Термін «bug» / «баг» є ще одним з багатьох прикладів розвитку 

комп’ютерної підмови. Представники індустрії іменують так певну помилку в 

коді програми, або ж в роботі апаратної частини ПК. Назва ця має цікаве 

походження. Один з першопроходьців програмування, Грейс Хоппер, працював 

з комп’ютером моделі Mark II. Він помітив, що комп’ютер працює некоректно, 

видаючи невірні результати підрахунків. Виявилось, що причина була у 

метелику, який випадково потрапив в одне з реле цієї ЕОМ.  

У результаті слово "bug" (жук, комаха) і стало загальним іменем для 

помилок в програмному і апаратному забезпеченні для програмістів і 

представників індустрії взагалі. 

Іншим прикладом появи нових термінів вважається поява терміну «Wiki», 

який прийшов в англійську мову, а після і в інші мови, з гавайської мови, з якої 

«Wiki Wiki» перекладається «швидко». Проект сайту Wikipedia розглядався як 

швидкий і легкий спосіб отримання доступу до будь-якої інформації, внаслідок 

чого і був використаний термін «wiki», з самого початку роботи над проектом 

[1, с. 12]. 

Комп'ютерна підмова відрізняється стилістичною неоднорідністю. До її 

складу входить літературна лексика, представлена термінологією, і 

нелітературна: комп'ютерні професіоналізми й жаргонізми. Лексика кожної 

категорії виконує свою функцію й має свою область вжитку. 

Нелітературна лексика комп'ютерної підмови використовується для 

додання розмовності мови. Комп'ютерний жаргон надає мові стилістичну 

зниженість, експресивність, виконує емоційно-оцінну функцію, реалізує 

потребу в індивідуальній словотворчості. 

Характеризуючи лексичний склад комп'ютерної підмови, її можна 

розподілити на декілька груп, згідно зі сферою використання: - 

загальновживана комп'ютерна лексика: bluetooth, browser, cache, extension, file; 

- лексика користувачів Internet: blog, finger, host, IMHO (in my humble opinion, 

login; - професійна лексика програмістів: bug, mashup, Ajax, Java; -лексика 

комп'ютерних ігор: cheat, combo, patch, release, lagger [2, с. 137]. 

Відбувається безперервний розвиток комп'ютерної лексики і її взаємодія з 

іншими лексичними підсистемами національної мови [3]. Поповнення 

лексичного складу мови як мовної підсистеми новими словами відбувається 

безупинно й здійснюється по-різному. Виділяються основні джерела створення 

нових слів: додання старому слову нового змісту (семантична деривація), 

виникнення нових слів для позначення нових понять (створення неологізмів за 

допомогою словотворчих засобів мови), а також запозичення слів з інших мов. 

Отже, комп’ютерна термінологія є найдинамічнішою із термінологічних 

систем. Інновації в комп’ютерній техніці розвиваються досить стрімко. У 

другій половині ХХ століття інформаційна революція спричинила формування 

та бурхливий розвиток комп’ютерної терміносистеми.  
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНЕ ПОЛЕ ВВІЧЛИВОСТІ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Ввічливість на комунікативному рівні проявляється у формах мовного 

етикету, в який включені формули ввічливості, як основні складові. Такі мовні 

звороти стають обов’язковими для членів соціуму і відображають національно-

культурну специфіку спілкування, яка пов’язана з прийнятими у суспільстві 

правилами поведінки. Т. Фурменкова розглядає принцип ввічливості як 

комунікативну універсалію, стратегії й засоби реалізації якої мають 

варіативний характер у різних культурах і субкультурах [1, с. 9].  

У тій або іншій мірі форми ввічливості є у будь-якій мові. Р. Якобсон 

зазначав, що ретельний і точний науковий опис певної мови не може обійтися 

без граматичних і лексичних правил, що стосуються наявності або відсутності 

відмінностей між співрозмовниками з точки зору їх соціального положення, 

статі або віку [2, с. 382]. Визначення місця таких правил в загальному описі 

мови є складною лінгвістичною проблемою. 

Найпоширенішою теорією є поділ ввічливості на позитивну (positive 

politeness) і негативну (negative politeness) згідно із П. Брауном та 

С. Левінсоном. Ключовим концептом у їх теорії є FTA (Face Threatening Act), 

який передбачає, що в основу ввічливості покладено поняття суспільного 

обличчя як самоповаги індивідів, з яким пов’язані бажання уникнути перешкод 

у своїх діях та бажання отримати схвалення своїх дій [3, с. 46]. Positive face 

бере до уваги бажання комуніканта, щоб він був позитивно оцінений і 

схвалений партнером по комунікації. Negative face - це свобода дій, це право не 

приймати на себе неприємних зобов'язань. 

В процесі комунікації неминуче виникають ситуації, які включають в 

себе дії, що несуть загрозу «обличчю» іншого. Деякі мовні акти (обіцянки, 

накази) несуть загрозу negative face іншого - перешкоджають свободі дій 

(наприклад, накази). Інші мовні акти (наприклад, вибачення чи незгода) 
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загрожують positive face (наприклад, незгода з точкою зору загрожує 

позитивній самооцінці іншого і, отже, його positive face). 

Таким чином, мета позитивної ввічливості - замаскувати загрозу positive 

face. Стратегії позитивної ввічливості пов'язані з демонстрацією єдності та 

солідарності мовця з тим, хто слухає. Вони проявляються у демонструванні 

уваги та інтересу до співрозмовника, прагнення до взаєморозуміння і злагоди з 

ним, врахування його бажань і схильностей.  

Негативна ввічливість враховує бажання слухача бути незалежним. Під 

негативною ввічливістю криється побоювання здатися нав’язливим, завдати 

шкоди адресату, відсутність емоцій, стриманість. Тим самим, транспозиція 

прямих мовленнєвих актів у непрямі надає адресату свободу дій, тобто 

можливість вибору реакції. 

Таким чином, ввічливість – це універсальна категорія, що передбачає 

використання певних стратегій, які забезпечують ефективну комунікацію. Так, 

позитивна ввічливість спрямована на зменшення комунікативної дистанції, 

досягнення взаєморозуміння. В свою чергу застосування стратегії негативної 

ввічливості сприяє зменшенню комунікативного тиску на співрозмовника, 

уникненню конфліктів, запобіганню комунікативних невдач. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ТЕКСТ» ТА 

«ДИСКУРС» 

 

Через багатовимірність та складність категорій "дискурс" та "текст", у 

сучасній лінгвістичній науці особливо актуальною є проблема дослідження 

підходів до вивчення цих термінів. На сьогодні ще не існує чіткого та 

однозначного визначення даних термінів. Їх поняттєві межі не мають чіткого 

визначення. 

Метою статті є теоретичний аналіз співвідношення понять „текст” та 

„дискурс” та виявлення їх особливостей. Для вирішення поставленої мети 

необхідно вирішити наступні завдання:  

- розглянути поняття „текст” та „дискурс”; 
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- встановити взаємозв’язок між цими поняттями; 

- виявити характерні риси „тексту” та „дискурсу”; 

Поняття "дискурс" і "текст" є одними із основних і найскладніших, що 

мають багато дефініцій [6]. Єдиних визначень цих термінів сучасна наука не 

знайшла. Спостерігається декілька підходів до вивчення дискурсу як явища: 

1. Формально-структурний (Т.М. Ніколаєва, Т. ван Дейк, В.Г. Борботько, 

М. Стаббс). Дискурс розглядається як «тексти в їх текстовій даносі» [3, с. 656].  

2. Функціонально-структурний. Акцент робиться на взаємодію одиниць 

між собою, а саме на те, як вони доповнюють або замінюють текст. Мова 

виступає системою засобів вираження, що служить певній меті. 

3. Прагмалінгвістичний (І.П. Сусов, Ю.Н. Караулов). Увага приділяється 

теорії мовних актів для урахування намірів мовця. Це робиться з метою 

пояснення процесів мовної взаємодії. Семантичний компонент мови при цьому 

підході включається в структурний компонент. 

4. Критичний аналіз. Мета цього підходу – проаналізувати явні та 

приховані структурні відносини домінування та контролю, що виражені у мові 

[1]. 

Дослідивши сучасні роботи, було виділено головні характеристики 

дискурсу: - складне комунікативне явище, що містить соціальний контекст; - 

відображення суб’єктивної психології особи; - когнітивний характер, який 

відображається у передачі та створенні певних знань. 

Поняття текст, подібно до дискурсу має комплексну термінологічну 

характеристику. Існує два найважливіших підходи до його вивчення: 

1. Комунікативний (Є. О. Реферовська та Р. Барт). Текст характеризується 

як комунікативно орієнтований, концептуально обумовлений продукт реалізації 

мовних систем у рамках певної сфери спілкування, що має інформативно-

смислову і прагматичну сутність. Особливістю цього підходу є те, що 

структурно-семантична організація співвідноситься з людським фактором та 

комунікативним завданням [4]. 

2. Структурно-семантичний (О. Богуславський та Ю. О. Сорокін). 

Головною ознакою тексту вважається структурна організація [5]. 

Дослідивши характерні ознаки тексту та дискурсу виділяємо їх певні 

відмінності:  

а) дискурс – одиниця комунікативного аналізу, а текст – лінгвістичного; 

б) текст застиглий об’єкт на відміну від дискурсу, який знаходиться у 

постійному руці; 

в) дискурс залежить від соціокультурних та психологічних факторів, а 

текст – ні; 

г) дискурс не може бути пов’язаний зі старими текстами. Він відноситися 

до тих, що пов’язані з реальністю [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що текст – це рівень мовної 

системи, який має єдиний зміст та співвідноситься з комунікативними 

завданнями. Дискурс, на відміну від нього, розглядається як цілеспрямована 

подія, яка має за мету обміркування та вирішення завдань, та обумовлена 

трьома видами факторів: соціальними, психолінгвістичними й 
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екстралінгвістичними.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНШОМОВНОЇ  

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

 

Найголовнішими завданнями сучасної методичної освіти є вирішення 

проблем професійної підготовки студентів-філологів у відповідності до 

сучасних підходів: системно-соціального, індивідуально-творчого, особисто–

орієнтованого, програмно-цільового, культурологічного або лінгвокраїнознав– 

чого, комунікативного та контекстного. Основним в системно-соціальном 

підході є концепція контекстного навчання. Положеннями системно-

соціального напрямку є вибір стратегії та філологічної тактики, філологічної  

настанови студентам-філологам,  технологічна система [2]. Завданням 

індивідуально-творчого підходу є оволодіння фахом, виявлення та формування 

творчої індивідуальності. Програмно-цільовий напрямок орієнтує студентів-

філологів на культурно-формуючу діяльність та представляє ієрархічну 

структуру стійких домінуючих мотивів для самореалізації [1]. Особисто-

орієнтований напрям здійснює аналіз  філологічної  ситуацій підчас дискурсу, 

проектує та організує ефективно-освітній процес, оцінює рефлексійний процес 

та результат іншомовної  діяльності. На основі культурологічного підходу 

здійснюється культурологічна направленість предмета іноземної мови до 

інтеграції студентів-філологів в  систему світової та національної культури, 

дозволяє студентам реалізувати їх усвідомлений та незалежний вибір поглядів 
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та переконань. Також відбувається знайомство студентів з національними 

реаліями, з історичними особами та діячами літератури та мистецтва. 

Лінгвокраїнознавчий підхід пов'язаний з лінгвістикою, яка представляє факти 

мови у особливості національної  культури. Саме  культура  народу вивчається 

через  мову. Мова є посередником  між культурою народу та її природою. Мова 

віддзеркалює усі сфери життя країни та культури через спілкування народу у 

різних ситуаціях. 

Ефективним напрямком у вивченні іноземної мови є комунікативний 

підхід за Е. І. Пассовим. Основними його принципами є : 1) мовленнєво–

розумова активність ( спрямовує на комунікативну активність та на 

мовленнєво-розумове завдання ) ; 2) індивідуалізація ( породження життєвого 

досвіду, емоційно-чуттєвої сфери , інтересів , схильностей та особливостей 

філологів у колективі); 3) функціональність ( цілісна взаємодія функцій 

читання, аудіювання та письма як засобу спілкування ); 4) ситуативність 

(презентація мовленнєвого матеріалу та формування мовленнєвих навичок 

через ситуацію) ; 5) новизни ( підтримка цікавості навчання  через новизну  

змісту матеріалу, умов навчання, прийомів та форм організації навчального 

процесу) [3, с. 21-23 ]. Багато зарубіжних методистів схиляються до думки, що 

контекстне навчання як різновид комунікативного підходу являється найбільш 

ефективним напрямком іншомовної підготовки студентів-філологів. 

Контекстне навчання та викладання є навчанням, яке допомагає студентам 

співвідносити предметний зміст навчання з реальною ситуацією  та  

вмотивовувати студентів до того, щоб вони будували зв'язок  між  знаннями та 

навичками [ 4, c. 2]. До контекстного навчання входять :1) знання засновані на 

конструктивізмі ( заходи які направленні на досягнення цілей в навчанні); 2)  

навчання, яке засновано на основі зусиль ; 3) соціалізація ( вивчення стандартів, 

цінностей та знання соціуму через постановку питань та пошуку рішень); 4) 

ситуативне навчання ( ведення у соціальний контекст ситуації залежно від 

поставлених цілей ); 5) розповсюджене  навчання  ( невід’ємна частина процесу 

навчання, яка повинна  спільно використовуватися студентами).  

Отже, сучасні методичні підходи до іншомовної підготовки студентів-

філологів є невід’ємними складниками освітнього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ 

ЗЛОЧИНАМИ ТА ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯМ, У РОМАНІ АГАТИ КРІСТІ 

«4.50 FROM PADDINGTON» 

 

Актуальність дослідження полягає у тому, що на художню літературу 

був і завжди буде попит, а детектив є одним з найбільш читабельних жанрів як 

серед молоді, так і серед більш старшого покоління. Саме тому, адекватний 

переклад відіграє важливу роль, адже, завдяки вдалим перекладацьким 

трансформаціям, текст може передати усю суть, яка закладена в тексті 

оригіналу. 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей перекладу лексики, 

пов’язаної зі злочинами та їх розслідуванням на матеріалі роману Агати Крісті 

«4.50 from Paddington» за допомогою перекладацького аналізу. 

Об’єкт дослідження: лексика тексту оригіналу сфери «злочинність та її 

розслідування».  

Предмет дослідження: особливості перекладу лексики, пов’язаної зі 

злочинами та їх розслідуванням. 

Проаналізувавши оригінал та переклад роману Агати Крісті «4.50 from 

Paddington», ми виявили, що найчастіше перекладач удається до такої 

перекладацької трансформації як конкретизація. 

Як відомо, конкретизація – це заміна слова або словосполучення мови 

джерела з більш широким референціальним значенням словом або 

словосполученням цільової мови з більш вузьким значенням [1, с. 210]. 

Наприклад: «… then being faced with the problem of disposing of his victim – a 

problem which he had to solve within a very few minutes.» 

«А потом, столкнувшись с проблемой трупа, решил ее в течении 

нескольких минут.» 

«You are interested in criminology?» 

«Вы интересуетесь криминалистикой?» 

 Та, загалом, при відтворенні слів, пов’язаних зі злочинами та їх 

розслідуванням, перекладач користується буквальним перекладом. Деякі 

дослідники скептично ставляться до буквального перекладу, адже такий 

переклад «розрахований на вузьке коло цінителів, які знайомі з оригіналом, у 

той час як творчий переклад розрахований на широку масу читачів, які вперше 

знайомляться з оригіналом через переклад» [2, с. 126]. Але таке визначення, 

мабуть, більше стосується перекладу саме ліричних творів. Адже, як бачимо з 

наступних прикладів, структура речення, його зміст та смисл не 

спотворюються, а чітко передають те, що хотів сказати автор оригіналу. Тому 

будь-які перекладацькі трансформації тут зайві, і вони, можливо, не змогли б 

точно передати суть подій. 

«Are you saying – do you mean – that this was a premeditated crime?» 
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«Вы считаете, что это заранее продуманное преступление?» (тут 

перекладач вдається навіть до дескриптивного методу, що акцентує увагу саме 

на художньому викладі матеріалу). 

«Want me to have a look at your corpse now Johnstone has done with it 

«(Johnstone was the police surgeon)» and see if it happens to be one of my medical 

mistakes?» 

«Хотите, я взгляну, что там сделал с трупом ваш полицейский хирург 

Джонстон; может быть, я опознаю в ней одну из моих пациенток?» 

«No reason, is there, to believe the Crackenthorpe family are connected with 

the crime in any way?» he asked.» 

«Нет причин думать, что семья Крекенторп связана с этим 

преступлением… Как вы думаете? – спросил он.» 

Можна зробити висновок, що «буквальний переклад» ще не означає 

«поганий», а «творчий» ще не означає «хороший»; удача та невдача можливі як 

на тому, так і на іншому шляху в залежності не від принципу, а від 

майстерності та смаку» [2, с. 127].  Тобто дуже часто перекладачі намагаються 

уникати прямого перекладу. Так, дійсно, його не можна застосувати для 

відтворення цілого речення, якщо ми хочемо отримати адекватний переклад, 

але щодо окремих слів буквальний переклад цілком прийнятний. 

Загалом, такі слова як murderer, crime, corpse, inspector, to strangle, to kill, 

to investigate та інші, пов’язані зі сферою злочинності та розслідування, 

перекладаються буквально, за першим значенням у словнику. Але, звичайно, 

перекладач не зловживає дослівним перекладом, наприклад: crime (злочин) – у 

перекладі «убийство», murderer (вбивця) – «преступник», case (справа) – 

«расследование». Тобто, як було зазначено вище, перекладач також вдається до 

конкретизації, але у тих випадках, коли слово має широке, або навіть розмите, 

значення (як слово case), або необхідно наголосити на певній деталі розповіді. 

У майбутньому дослідженні було б доцільно проаналізувати переклад 

окресленого пласту лексики також і українською мовою. 
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СПЕЦИФІКА ЕВОЛЮЦІЇ ЖАНРУ АНГЛОМОВНОГО 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОМАНУ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

Родоначальником жанру індустріального роману в західноєвропейській 

традиції вважають Томаса Делоні, представника англійської поезії та прози 

XVIІ століття. Письменник творив у період громадянського миру, в час, коли 

про конфлікти між роботодавцем та працівником ще не могло бути й мови. В 

історії європейського мистецтва він вперше наважився перетворити опис 

процесу праці та життя робітників на тему для роману. 

До  XIX сторіччя творчість Т. Делоні залишалася єдиною помітною 

спробою змалювання процесу праці в літературній формі. Проте, перші 

визначальні риси індустріального роману формуються в руслі національної 

самосвідомості  XVIII століття. Саме в цю добу в англійському суспільстві 

стають відчутними наслідки Промислової революції. На цьому тлі з'являється 

якобинський роман, який вперше дає уявлення про історизм та виражає 

підтримку ідеалам Французької революції. При цьому у даних творах 

реалізується протест проти чітко регламентованого соціального та політичного 

ладу. 

Бурхливий розвиток жанру індустріального роману в Англії в середині 

XIX століття зумовлений взаємовпливом соціально-економічних подій та  

тенденцій літературного розвитку в країні. Зокрема, так звані «голодні 

сорокові» стають епохою суспільного піднесення й розмаху чартистського 

руху. Саме у цей період були створені перші з канонічних зразків так званих 

«Condition of England Novels», особливої національної варіації жанру 

індустріального роману. Романи 1840-х років, присвячені трудовим 

відносинам, полемічні за своєю природою і містять, крім  вигаданих сюжетів, 

суперечки та міркування про поточний стан нації.  

Не дивлячись на те, що до 1850-х років у творчості Чарльза Діккенса 

майже не представлена виробнича тематика, саме він є автором найвідомішого 

індустріального роману епохи, що має назву «Важкі часи» (1853). В цьому 

творі  письменник підійшов впритул до відображення основного конфлікту 

доби – конфлікту між підприємцями і робітниками. Іншим видатним зразком 

жанру вікторіанської епохи виступає твір «Північ і Південь» (1855) авторства 

Елізабет Гаскелл. Вже у найменуванні роману закодовано сутність соціального 

конфлікту доби: поділ Англії на Північ та Південь, населені різними 

соціальними класами, набуває культурного, а не традиційного географічного 

значення. 

Існує думка, що індустріальний роман являє собою явище суто локальне, 

обмежене певними історичними рамками, а саме періодом підйому 

чартистського руху в Англії середини XIX століття. Відповідно до цієї точки 
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зору, із завершенням чартизму жанр індустріального роману починає відмирати 

[1, c. 114]. Однак феномен даного жанру виявився досить життєздатним.      

Нова епоха розвитку жанру індустріального роману в англомовних 

країнах розпочинається після Другої світової війни. Вже перше повоєнне 

десятиліття при всіх успіхах в матеріальному забезпеченні громадян не досягло 

свого головного завдання – особистісного розвитку англійців. Як результат, в 

1950-х рр. в масовій свідомості спостерігається ностальгічне звернення до 

цінностей та ідеалів культури «старих, добрих часів» – вікторіанської епохи. 

Крім того, з середини XX століття інтерес до жанру індустріального 

роману спостерігається не лише в Західній Європі, але й в США. Саме з ім’ям 

американського письменника Артура Хейлі пов’язують відродження класичних 

канонів жанру. Дія більшості його романів відбувається на певному об’єкті 

індустрії, наприклад, у готелі, авіакомпанії, на телебаченні або в лікарні. Гострі 

конфлікти й людські взаємовідносини приводять до катастрофи в виробничому 

середовищі, яка й стає кульмінацією роману. Особливістю його творчості є 

бажання максимально зберегти «правду життя», близько споріднитися зі 

специфікою процесу виробництва. Основним послідовником Артура Хейлі в 

американській літературі другої половини XX століття вважають Тома Кленсі, 

засновника жанру технотриллера, романи якого відрізняє уважність до деталей 

функціонування армії, поліції та інших силових структур. 

Час правління уряду на чолі з Маргарет Тетчер стає наступною плідною 

епохою розвитку жанру індустріального роману в Великій Британії. 

Індустріальний роман 1980-х років художньо доводить, що характерна для 

вікторіанства філософія власництва виявляється несумісною з традиційною 

мораллю і в кінці XX століття. Наприклад, доля «індустріальної людини», 

проблема примітивності її особистості отримує яскраве втілення в романі Тіма 

Лотта «Штормове попередження». В той же час, твори іншого британського 

прозаїка доби Ієна Мак’юена мають більш складну структуру, що 

характеризується поєднанням елементів сучасних політичних романів, 

класичних «Condition of England Novels» та жанру антиутопії [2, c. 10]. 

Що стосується тенденцій розвитку британського індустріального роману  

початку XXI століття, то для сюжетів багатьох творів наразі характерно 

повернення в доіндустріальну епоху та сформовані там відносини. Наприклад, 

Й. Бенкс у романі «Бізнес» у якості спасіння від беззмістовного сучасного світу 

відправляє головного героя до маленької азійської гірської держави. 

Отже, класичного вигляду індустріальний роман набуває в часи розквіту 

вікторіанства. Із завершенням чартизму розвиток жанру тимчасово 

сповільнюється. Нове ж життя жанру настає в середині XX століття, в період 

післявоєнної активізації інтересу до цінностей вікторіанської культури. 
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ІРОНІЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРІАЛУ 

У КОРОТКОМУ ОПОВІДАННІ В. ІРВІНГА «ЛЕГЕНДА СОННОГО 

ВИЯРКУ» 

  

Значущість для мистецтва і літератури сміху і всього, що з ним пов'язане, 

важко переоцінити. Сміх як межа свідомості і поведінки людини, по-перше, є 

втіленням душевної веселості, життєвих сил, енергії і при цьому – невід'ємною 

ланкою доброзичливого спілкування. І по-друге, сміх – це форма неприйняття і 

осуду людьми того, що їх оточує, насмішка над чимось, безпосередньо-

емоційне осмислення певних суперечностей, що нерідко пояснюється 

відчуженням людини від того, що нею сприймається [2, с. 49]. Саме тому 

письменники дуже часто звертаються у своїх творах до різних форм (сатира, 

гумор, іронія, сарказм) та прийомів (алогізм, каламбур, карикатура, бурлеск, 

травестія тощо) комічного.  

У короткому оповіданні «Легенда Сонного Виярку» (1890 р.) Вашингтон 

Ірвінг, «батько американського романтизму», розповідає читачам повір’я про 

злого духа, вершника без голови, котрий є вісником нещастя або навіть смерті. 

Не дивлячись на те, що у цьому творі сюжетною основою виступає 

моторошна історія, котра багато поколінь лякала простих людей, центральним 

засобом відтворення дійсності Вашингтон Ірвінг обрав іронію.  

Задля досягнення комічного ефекту автор використовує антитезу. Цей 

прийом В. Ірвінг застосовує, перш за все, для опису легенди про вершника без 

голови: «И действительно, некоторые из наиболее достойных доверия 

историков этого края – они со всею возможною тщательностью собрали и 

сличили сбивчивые рассказы о призрачном всаднике – утверждают, что тело 

кавалериста погребено внутри церковной ограды, а дух его рыщет ночами по 

полю сражения в поисках оторванной головы» [1]. Тут, вочевидь, автор 

висміює  істориків, що працюють з недостовірними джерелами, а отже, розвіює 

містичну ауру навколо жахливої легенди. Також автор використовує антитезу 

для характеристики персонажів, одним з яких є Ікабод Крейн, місцевий 

вчитель: «Необходимо отметить, что наш педагог был человек добросовестный 

и постоянно хранил в памяти драгоценное правило: «Кто жалеет розгу, тот 

портит ребенка». Ученики Икабода Крейна, поверьте мне, испорчены не 

были»[1]. Таким чином В. Ірвінг висловлює іронічне ставлення до 

непедагогічних методів викладання провінційного вчителя.  

Характеризуючи місцевих жителів, письменник вказує на їх невігластво 

за допомогою алогізму: «Он в свою очередь услаждал их историями о 
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колдовстве, зловещих предзнаменованиях, дурных приметах и таинственных 

звуках, обо всем, чем в начале заселения кишмя кишел Коннектикут, и пугал их 

почти до бесчувствия рассуждениями о кометах, падающих звездах и 

сообщением тревожного факта, что земля, безусловно, вертится и что половину 

суток они проводят вниз головой» [1]. 

Ще одним прийомом комічного, використаним у цьому оповіданні, є 

травестія, тобто поєднання низького, не вартого уваги предмета, у нашому 

випадку скотного двору, та високого стиля його опису: «Перед дверью амбара 

важничал галантный петух – образцовый супруг, воин и джентльмен; он 

взмахивал блестящими крыльями, кукарекал от радости и гордости, 

переполнявших его сердце, и вдруг принимался разрывать землю; вслед за тем 

он великодушно и благородно сзывал своих вечно голодных жен и детей, чтобы 

порадовать их вожделенным кусочком, который ему посчастливилось 

отыскать» [1]. Змальовуючи поведінку тварин, автор ніби натякає на їх 

схожість з власником цього двору та іншими мешканцями Сонного Виярку, 

котрі, не дивлячись на свою зовнішню самовпевненість та навіть пихатість, 

насправді є недолугими простаками.  

Саме така іронічність наративу дозволяє авторові висловити власне 

бачення обмеженого буття мешканців невеличких селищ, котрі вірять у різні 

побрехеньки та ладні у своїй уяві домалювати жахливі подробиці та 

перетворити звичайну подію у містичну. 

В. Ірвінг розвіює ореол таємничості навколо вершника, свідченням чого є 

повна десакралізація легендарного матеріалу наприкінці тексту, коли читач 

дізнається, що замість голови вершник жбурнув в Ікабода гарбуз, а останній не 

тільки не «был унесен с бренной земли каким-то сверхъестественным 

способом» [1], а переїхав в інший кінець країни та став суддею. 

Як бачимо, похмурий та страшний сюжет про потворну істоту опинився в 

оповіданні Вашингтона Ірвінга в оточенні комізму, а саме іронії, яка спирається 

на такі прийоми, як, наприклад, антитеза (для опису легенди та головного 

героя), алогізм (для характеристики персонажів) та травестія (для змалювання 

місцевості). Таким чином, письменник висміює забобонність та й загалом стиль 

життя пересічних людей, що через власний обмежений світогляд не бачать 

справжнього стану речей та культивують неймовірні історії. 
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КОНЦЕПТ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ВЕРБАЛІЗАЦІЇ 

 

Питання про вираження концептів мовними засобами, тобто їхню 

вербалізацію є актуальним і водночас суперечливим у когнітивній лінгвістиці. 

Деякі дослідники наголошують, що концепти як елементи свідомості є цілком 

автономними від мови, тому що наше мислення є невербальним за своєю 

природою, воно здійснюється за допомогою універсального предметного коду. 

З іншого боку, деякі  вчені-лінгвісти вважають, що отримати доступ до 

концепту найкраще через засоби мови. Саме через мову можна пізнати і 

експлікувати значну частину концептуального змісту свідомості. 

Коли концепт отримує мовне вираження, то ті мовні засоби, які 

використано для цього, виступають як засоби вербалізації, мовної 

репрезентації, мовного представлення концепту. 

Мовний знак презентує концепт у мові і мовленні. Елементарним мовним 

знаком концепту є слово. Слово представляє концепт не повністю. Через своє 

значення слово передає зміст концепту найбільш повно й адекватно. Слова 

потрібні для повідомлення концептів, їх обговорення, а також вони є одним із 

джерел їх формування у свідомості людини. Теоретично одне і те ж слово може 

в різних комунікативних умовах репрезентувати, представляти в мові різні 

ознаки концепту - залежно від комунікативних потреб, від об'єму, кількості і 

якості тієї інформації, яку мовець хоче передати в даному комунікативному 

акті. Таким чином, слово є тим ключем, який відкриває для людини концепт як 

одиницю мовленнєвої діяльності і дає можливість скористатися ним в 

мовленнєвій діяльності.  

Для часто обговорюваних концептів є системні одиниці, які мовець може 

використовувати, підібравши необхідну одиницю з наявних у мові. Для більш 

рідко експлікрваних, системно не номінованих концептів, для індивідуально-

авторських можуть бути необхідні розгорнуті словосполучення і навіть тексти - 

наукові, енциклопедичні. 

М. Алефіренко вважає, що головною формою концепту є слово і 

словосполучення, інші дослідники значно розширюють перелік мовних засобів, 

здатних виступати вербалізаторами концептів: синоніми, антоніми, 

сполучуваність, семантичні поля, метафори, фразеологія, структурна схема 

речення та навіть текст, «якщо в ньому розкривається сутність певного 

концепту. 

Більшість вчених визнає фразеологізм та метафору одними з основних 

засобів вербалізації концепту. Фразеологізми та паремії розкривають 

насамперед зміст інтерпретаційного поля концепту, яке формують 

багаточисленні оцінки та трактування, стереотипи і судження, що унаявлюють 

ознаки концепту в повному обсязі. Метафоризація заснована на людській 

здатності узгоджувати, асоціювати. Метафора – один із основних засобів 
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пізнання об’єктів дійсності, що виконує когнітивну, номінативну, художню та 

смислоутворюючу функції. Особливо важливою функцією метафори 

визнається її здатність давати доступ до розуміння абстрактних сфер людського 

досвіду. 

Важливим моментом для розуміння поняття "концепт" є думка про те, що 

"жоден концепт не виражається у мові повністю". Так, З. Д. Попова та Й. А. 

Стернин наводять наступні аргументи:  

1) концепт – це результат індивідуального пізнання, а індивідуальне 

вимагає комплексних засобів вираження;  

2) концепт не має чіткої структури, він об'ємний, і тому не може бути 

виражений повністю; 

3) неможливо зафіксувати усі форми вираження концепту. 

Отже, під концептом ми розуміємо ідеальні абстрактні одиниці, смисли, 

якими оперує людина в процесі мислення, і які відображають зміст досвіду і 

знання, зміст результатів усієї діяльності людини і пізнання нею 

навколишнього світу. Для обміну концептами та їх сполученнями як 

результатами розумової діяльності необхідно ці концепти вербалізувати, тобто 

назвати, виразити мовними знаками, що становить перспективи для вивчення 

саме мовних багаторівневих засобів вербалізації ментальних структур.  
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СПЕЦИФІКА ПЕЙЗАЖНИХ ОПИСІВ  У РОМАНІ ШАРЛОТТИ 

БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР» 

 

Актуальність теми дослідження визначається наявним науковим 

інтересом до вивчення художньо об’єктивованого зображення природи, його 

місця й ролі у творах різних письменників. Цій проблемі присвячені роботи 

таких вчених, як О. І. Харитоненко, В. Ф. Ходасевич, Л. А. Абдушукурова. 

Ціла низка питань, пов’язаних із вивченням потенціалу, репрезентації та 

стилістичних ознак пейзажних описів у художніх творах, все ще потребує 

ґрунтовного вивчення. Метою нашого дослідження є виявлення 

типологічних ознак та функціонального навантаження пейзажних описів у 

відомому романі  Ш. Бронте  «Джейн Ейр». 

Проведений аналіз підтверджує той факт, що за допомогою уособлення 

письменниця вдало перетворює неживу природу в живу істоту, яка ніби 
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реагує на події, що відбуваються. Роман «Джейн Ейр» якнайкраще розкриває 

майстерність передачі автором глибини творчого задуму через призму 

природи. 

Сучасні дослідники класифікують пейзажні описи за рядом критеріїв. 

Так, залежно від акцентуації структурного принципу розрізняють статичний 

(спокійне, врівноважене зображення природи) і динамічний опис пейзажу 

(під час вирування стихійних сил). За часовими ознаками описи пейзажу 

можна конкретизувати як сезонні – зимові, літні, весняні, осінні  та добові – 

нічні, ранкові, денні, вечірні. За характером місцевості виділяють сільські, 

міські, індустріальні, урбаністичні пейзажні описи. Відповідно до специфіки 

ландшафту розрізняють гірські, лісові, морські, степові пейзажі [3, с. 136]. 

Різноманітність пейзажних описів визначає їх важливу роль у 

художньому тексті. При цьому пейзаж може виконувати різні функції:  

характерологічну, емоційно-психологічну, ідейно-композиційну, символічну, 

функцію створення емоційного фону, функцію позначення  часу і місця дії 

[2]. 

У романі «Джейн Ейр» Ш. Бронте використовує  різні типи пейзажних 

описів, які виконують різноманітні функції. 

Розглянемо приклади сезонних пейзажів: 

«....the silent trees, the falling fir-cones, the congealed relics of autumn, 

russet leaves, swept by past winds in heaps... » [4, с. 86]. Ялинкові шишки, що 

падали з дерев, та червонувато-коричневе листя свідчать про опис осіннього 

пейзажу. 

«I did not feel the cold, though it froze keenly; as was attested by a sheet of 

ice covering the causeway, where a little brooklet, now congealed, had overflowed 

after a rapid thaw somedays since…» [4, с. 126]. У даному фрагменті ми 

спостерігаємо приклад зимового пейзажу, на що вказує лід, який покрив 

дамбу і струмочок. 

«He strayed down a walk edged with box; with apple trees, pear trees, and 

cherry on one side, and a border on the other, full of sorts of old-fashioned 

flowers, stocks, sweet-williams, prim-roses, pansies, mingled with southernwood, 

sweet-briar, and various fragrant herbs» [4, с. 223]. У наведеному прикладі 

бачимо опис весни, на що вказує цвітіння дерев у саду, квітів  та різних 

духмяних трав. 

Пейзажні описи виконують різноманітні функції. Ось приклад пейзажу, 

що створює необхідний емоційний фон, на якому розгортається дія : « How 

different had this scene looked when I viewed it laid out beneath the iron sky of 

winter, stiffened in frost, shrouded with snow! — when mists as chill as death 

wandered to the impulse of east winds along those purple peaks, and rolled down 

"ing" and holm till they blended with the frozen fog of the beck! That beck itself 

was then a torrent, turbid and curbless: it tore asunder the wood, and sent a 

raving sound through the air, often thickened with wild rain or whirling sleet; and 

for the forest on its banks, that showed only ranks of skeletons» [4, с. 70]. У  

цьому фрагменті описується Локвудський притулок. Його краєвид похмурий 
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і суворий. Опис природи виступає фоном для розповіді про важкий період 

життя Джейн Ейр. 

Розглянемо приклад пейзажного опису з символічною функцією: « ... 

when the moon, which was full and bright (for the night was fine), came in her 

course to that space in the sky opposite my casement, and looked in at me through 

the unveiled panes, her glorious gaze roused me. Awaking in the dead of night, I 

opened my eyes on her disk – silver-white and crystal clear. It was beautiful, but 

too solemn» [4,  с. 180] .  У цьому фрагменті символічну роль відіграє опис 

місяця (срібно-білий  і кришталево-чистий). Місяць був прекрасний, але 

занадто урочистий,  що може свідчити про розвиток незвичайних подальших 

подій. 

Отже, функціональне навантаження пейзажного опису в художньому 

тексті зумовлене специфікою художніх цілей, фантазії та майстерності 

автора, що дає змогу передати загальне і часткове, типове і нетипове, 

гармонію і дисгармонію в оточуючому просторі. Пейзаж – це важливий 

елемент композиції художнього твору, який увиразнює його структуру, 

дозволяє краще зорієнтуватись у змісті, допомагає зрозуміти внутрішню суть 

героїв, їх душевні пориви. В описі природи Шарлотта Бронте використовує 

численні стилістичні засоби: уособлення, порівняння, епітети і метафори, які 

не тільки прикрашають твір, але і допомагають краще осягнути авторський 

задум. Ландшафти рідної північної Англії в її романі прекрасні і 

різноманітні. Пейзажні описи дають можливість чітко побачити місце дії, 

створюють необхідний емоційний фон, розкривають тонку натуру головної 

героїні.  
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У РОМАНІ 

ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТІН ІДЕН» 

  

Актуальність обраної теми дослідження полягає у зростанні інтересу 

сучасної лінгвістики до пошуку моделей і механізмів інтерпретування мовного 

вираження емоцій. Емотіологія – це наука, яка займається питаннями 

вербалізації, акумуляції,  структуризації та трансляції знань про емоції 

[3, с. 96]. Проблемою текстової емотивності та вивченням засобів вираження 

емоцій займалися багато лінгвістів: І. Р. Гальперін [1], Т. А. Знаменська [2],    

М. Р. Нашхоєва [3]. Мета нашого дослідження полягає у визначенні специфіки 

використання стилістичних засобів створення емотивного забарвлення у романі 

Джека Лондона «Мартін Іден» [4]. 

Текст будь-якого стиля завжди має очевидний і прихований зміст та 

обов`язково, свідомо чи несвідомо, впливає на читача, викликаючи певні 

емоції. Тому дослідження ролі та функцій мовних засобів, що ці емоції 

виражають, є актуальним на сьогоднішній день, адже, дізнавшись мету 

вживання автором тих чи інших емотивних мовних одиниць, можна з`ясувати 

способи підсвідомого впливу на розум та емоції читача, виявити особливості та 

специфіку індивідуального стилю автора. 

Найкращим способом передачі емоційних переживань у літературному 

творі є використання експресивно-образних засобів, які за класифікацією          

І. Р. Гальперіна [1, с. 132] розподіляються на три великі групи: фонетичні, 

лексичні та синтаксичні.  

У рамках нашого дослідження ми проаналізували лексичну та 

синтаксичну групу. Лексичні стилістичні засоби, що виражають емоції, 

відіграють важливу роль у художньому творі. У тексті роману Джека Лондона 

«Мартін Іден» ми можемо знайти приклади метафор, метонімій, 

персоніфікацій, гіпербол, порівнянь, епітетів, оксюморонів, які створюють 

необхідний емоційний фон та виражають відношення автора до описаних ним 

речей, подій та дійових осіб.   

Потужним засобом посилення виразності мовлення виступає метафора. 

Метафора – це перенесення назви і властивостей одного об'єкта на інший за 

принципом їх асоціативної подібності. Наприклад, «And to Martin Eden’s 

supreme surprise, she burst into a storm of tears» [4, c. 78], в даному випадку 

метафорою виступає словосполучення «a storm of tears». Використовуючи цю 

метафору, автор вказує на емоцію смутку, яку переживала Руфь, підкреслюючи 

її глибину і тяжкість. «…and he saw Ruth regarding him with an amused expression 

and a smile in her eyes» [4, c. 39], у даному реченні метафора – «a smile in her 

eyes» – виражає глибоку повагу Руфь до Мартіна та її закоханість.  

Наступний стилістичний засіб вираження емоцій у романі – метонімія. 

Метонімією називають використання слів, значення яких переноситься на 
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суміжне поняття. «It was the old crowd in which he found himself-the old crowd, 

with here and there a gap, and here and there a new face» [4, с. 153], 

використовуючи метонімію «a new face», автор підкреслює депресивний стан 

головного героя, який дивується безособистісності навколишнього світу і 

швидкоплинності часу.  

Ще один засіб посилення виразності мовлення – це епітети. Епітети часто 

зустрічаються у романі, та надають тексту певної мальовничості та емоційної 

насиченості: «She was a pale, ethereal creature, with wide, spiritual blue eyes and a 

wealth of golden hair» [4, c. 2], ми бачимо, що в даному випадку епітет 

«ethereal» виражає захоплення Мартіна красою Руфь. 

Джек Лондон у романі «Мартін Іден» також активно використовує такий 

засіб виразності, як порівняння, тобто пояснення одного предмета через інший. 

«When I work like a beast, I drink like a beast» [4, c. 172], – у цьому прикладі ми 

бачимо два порівняння: «work like a beast» та «drink like a beast», які виражають 

емоцію глибокого розчарування та демонструють нам важкість та нікчемність 

життя Джо, який сам порівнює себе з твариною.  

До синтаксичних засобів створення текстової емотивності відносяться 

такі синтаксичні фігури, як риторичне питання, риторичний вигук, риторичне 

звертання, повтори різних типів, синтаксичний паралелізм, еліпсис, інверсія, 

парцеляція, антитеза, градація. Розглянемо ряд риторичних питань, тобто 

питань, які не потребують відповідей, – «Should he therefore drop her arm and 

change over? And if he did so, would he have to repeat the manoeuvre the next time? 

And the next?» [4, c. 44]. Вони яскраво виражають сумніви героя, його  

невпевненість у власних діях.  

Однакова синтаксична побудова сусідніх речень чи відрізків мовлення, 

тобто синтаксичний паралелізм, у наступному прикладі поєднується із  

анафоричним повтором: «But it’s given you the culture tone just the same», «But 

you speak of culture as if it should be a means to something», «But that is not what 

Martin wants» [4, c. 49]. «But..but..but» підсилює напруженість тону Олні та дає 

читачеві відчути емоцію невдоволення та напруги його стану.  

Таким чином, ми бачимо, що роман Джека Лондона «Мартін Іден» 

характеризується високим ступенем емотивності, яка створюється шляхом 

використання виразних засобів на лексичному та синтаксичному рівнях. Це 

викликає відповідні емоційні реакції у читачів, які мають змогу правильно 

інтерпретувати ті емоційні маркері, які бачать на сторінках улюбленого твору.  
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ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ: 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 

 

Портрет як жанр мистецтва, в тому числі і літературного, виступає 

предметом наукового пошуку багатьох дослідників в різних галузях знань, 

таких як, наприклад, теорія живопису, психологія, філософія, 

літературознавство тощо.  

Зрозуміло, що дефініції портрету різняться в залежності від того, що є 

предметом вивчення тієї чи іншої науки. Втім, коли йдеться про художній твір, 

варто пам’ятати, що він є цілісною неподільною системою, яка відбиває 

національно-культурний контекст автора та його індивідуальний творчий 

метод. Через це для аналізу художнього тексту можуть стати у нагоді будь-які 

погляди на портрет, оскільки вони можуть додати розуміння особливостей 

образу літературного героя. Інакше кажучи, для тлумачення феномену портрета 

в художньому творі необхідно послуговуватися міждисциплінарним підходом. 

Взагалі, «портрет» розуміється у двох сенсах : широкому та вузькому.  У 

вузькому розумінні «портрет» – це опис зовнішності персонажа, його обличчя, 

одягу та ін. У широкому розумінні під «портретом» мається на увазі не тільки 

зовнішність героя, але також його внутрішній світ. Тобто у широкому 

розумінні «портрет» це поєднання опису зовнішності з описом манер, рис 

характеру, поведінки, морального стану героя [3, с.47 ] . 

Зацікавленість портретними описами сягає ще часів Стародавнього 

Єгипту.  Перші портрети зображають  фараонів і пов'язані з культом мертвих, 

що існував в державі.  Саме слово «портрет»  є французького походження 

«portrait», що означає «зображати» [2, с.4]. 

У живописі жанром портрета називають різновид образотворчого 

мистецтва,який присвячений передачі образу однієї людини, а також групи з 

двох-трьох людей на полотні або паперовому аркуші. Особливого значення при 

цьому має обраний художником стиль. Малюнок обличчя людини на портреті ˗ 

це одне з найскладніших напрямків у живописі. Майстер пензля повинен 

передати характерні ознаки зовнішності, емоційний стан, внутрішній світ  того, 

хто позує [6, с.1 ]. 

Психологічний портрет визначається як комплексна психологічна 

характеристика людини, що містить опис її внутрішнього складу і можливих 

вчинків у певних значимих обставин [1, с.189]. На основі опису її внутрішнього 

складу та можливих вчинків можна скласти портрет , який вміщатиме наступні 

компоненти: характер, темперамент і т.д. 

У філософії під поняттям «портрет» мається на увазі певний ідейний 

зміст та духовна цінність зображуваної особи [4, с.651]. Ми бачимо, що подібно 

до психологічного портрету, філософський портрет концентрує увагу на 

внутрішньому світі особистості. 
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У літературному контексті «портрет»  визначається як системно-

структурне утворення, елемент образної системи художнього тексту, який 

підпорядковується завданням відображення зовнішності героя з метою його 

ідентифікації і характеризації та передачі авторського відношення до героя [5, 

с.21]. Портрет передає не тільки зовнішнє, але й внутрішнє вираження 

властивостей, суті, души людини. Він розкриває духовну суть особистості 

персонажу, його характер. Відкриваючи для себе склад думок та почуттів 

персонажу через його портрет, ми осягаємо не лише людину, що описується, 

але й її навколишній світ, її оточуюче середовище. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, ми можемо сказати, що  портрет 

безпосередньо відображає риси характеру героя, які є особливо важливими для 

автора, через опис зовнішності людини, її одягу, жестів і т. ін. При цьому 

важливо не тільки те, як виглядає персонаж, але й те, які саме деталі 

зовнішності автор відмічає як головні. Підкреслюючи або опускаючи 

різноманітні ознаки зовнішнього вигляду, костюму, оточення, письменник 

намагається вплинути на читача з метою розчулити його, схвилювати, 

розсмішити, вселити любов, викликати ненависть, страх, гнів. Створюючи 

портрет, художник слова враховує виразну силу одягу та намагається, щоб 

жодна подробиця костюму не вислизнула від уваги читача, враховує емоції 

герою, психічний стан, манеру, характер, поведінку. 

Таким чином, всеосяжне розуміння портрету персонажа є можливим 

тільки при комплексному, міждисциплінарному погляді на те, що є портрет в 

художньому творі. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Проблему підготовки майбутніх вчителів іноземних мов сьогодні 

розглядають не тільки в суто лінгвістичному аспекті, але й з урахуванням таких 

психологічних компонентів, що обов’язково супроводжують процес 

формування іншомовних мовленнєвих вмінь.   

Процес мовленнєвої діяльності може розглядатись як сукупність 

численних комунікативних ситуацій. У такому випадку він стає об’єктом 

психолінгвістики, яка досліджує взаємозв’язки мовлення, мислення 

та свідомості. Проблеми психолінгвістики вивчали Л.С. Виготський, І.О. 

Зимня, О. О. Леонтьєв, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, а також Н. Хомський та Дж. 

Міллер.  

Метою даних тез є висвітлення необхідності врахування психологічних 

особливостей в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних 

мов.  

Ефективне формування та подальший розвиток іншомовних мовленнєвих 

навичок, вмінь майбутніх вчителів (слухання, говоріння, читання, письмо) 

залежить, перш за все, від лінгвістичних здібностей – специфічного 

психофізіологічного механізму, що формується  на основі нейрофізіологічних 

передумов і досвіду іншомовного спілкування [3]. Формування іншомовних 

навичок та мовленнєвих вмінь відбувається, як правило, поза природнім 

іншомовним середовищем і починається із свідомого засвоєння знань про мову 

і культуру, про внутрішню структуру та системні явища іншої мови в рамках 

спершу шкільної, а надалі університетської програми. Як результат 

багаторазового виконання мовленнєвих дій у навчальних ситуаціях 

відбувається формування стійких навичок та їхній перехід у сферу несвідомого 

вживання. Це найпростіша психологічна схема, яка є основою для створення 

багатьох методів навчання іноземних мов, спрямованих на створення 

комунікативної компетенції [2].     

Університетські навчальні програми з іноземної мови враховують те, що 

сформований в середній школі рубіжний рівень іншомовної комунікативної 

компетенції має вдосконалюватись в процесі навчання майбутніх вчителів 

іноземної мови у вищій школі. Проте сьогодні дуже часто згадується 

необхідність координації між заняттями із дисциплін спеціалізації та 

практичними заняттями з методики навчання іноземної мови, де набуті 

спеціальні знання повинні адаптуватися у заданих межах конкретної 

педагогічної іншомовної комунікативної компетенції. Для набуття 

педагогічного досвіду та удосконалення рівня іншомовної мовленнєвої 

компетенції майбутні вчителі проходять педагогічну практику в 

загальноосвітніх навчальних закладах, де проводять уроки іноземної мови та 
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позакласні навчальні заходи, а також виконують інші трансформаційні 

завдання психологічного характеру, наприклад, організація колективу та 

групового навчання, створення міцного іншомовного навчального середовища 

в групі учнів, що допомагає перевірити загальну мовленнєву компетенцію, 

асоціативну пам’ять, індуктивні мовленнєві здібності. Провідне місце в 

структурі професійного мислення фахівця займає психологічне мислення, тому 

майбутній вчитель іноземної мови має передбачати основні труднощі 

лінгвістичного й психологічного характеру, що виникають під час навчання в 

різних комунікативних ситуаціях [1]. Досвідчений вчитель іноземної мови має 

професійно відчувати психологію процесу іншомовної комунікації в групі, 

розуміти спосіб внутрішнього мовлення кожного учасника процесу комунікації 

та уникати ситуацій виникнення лінгвістичного шоку внаслідок здивованості 

елементами іншої мови, а також культурного шоку, що визначається як стан 

психічного неприйняття учнями іншої культури. Тому виникає проблема 

формування загальної професійної культури майбутніх вчителів іноземної 

мови, що є також пов’язаною з психологічними аспектами професійної 

підготовки [4; 5]. 

Таким чином, особливості мовленнєвої діяльності вчителів іноземних мов  

зумовлюють необхідність вивчення психологічних компонентів та морально-

етичних якостей професії, а також найбільш ефективних шляхів формування 

високої професійної компетенції. Оволодіння психологією мовленнєвої 

діяльності має бути спрямоване на розвиток професійно-особистісних та 

морально-духовних якостей особистості майбутнього вчителя, що відповідає 

найбільш продуктивним підходам в сучасній освіті.  
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ВИДИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ 

А.С.БАЙЄТТ «POSSESSION» 

 

 Існує багато теорій інтертекстуальності у літературі 

постмодернізму, які присвячені вивченню міжтекстової взаємодії. Сама ідея 

вперше з’являється у працях М. М. Бахтіна, який досліджував явища поліфонії 

та діалогічності у творах Ф. М. Достоєвського. Цьому явищу французький 

теоретик постструктуралізму та письменниця Юлія Кристева дала назву 

«інтертекстуальність», визначивши, що будь-який текст будується як мозаїка 

цитацій, будь-який текст – це всотування і трансформація якогось іншого 

тексту. Цьому явищу діалогічності вона дала назву «інтертекстуальність» [1, 

с. 429]. 

 Актуальною проблемою для літератури є не тільки визначення 

інтертекстуальності, а й її типологія. Найбільш продуктивною прийнято 

вважати типологію Жерара Женетта – французького літературознавця та 

одного з засновників сучасної наратології, вивчення інтертекстуальності. Його 

класифікацію пізніше підтримали багато дослідників, у тому числі й 

Н. А. Фатєєва [2, с. 27]. Виділяються такі типи інтертекстуальності: 

1) власне інтертекстуальність, що передбачає наявність, 

«співприсутність» у одному творі декількох текстів (цитата, алюзія, 

плагіат та ін.); 

2) паратекстуальність як відношення тексту до свого 

заголовка, післямови, епіграфу; 

3) метатекстуальність як коментуюче та часто критичне 

посилання на свій претекст; 

4) гіпертекстуальність як висміювання чи пародіювання одним 

текстом іншого; 

5) архітекстуальність, що приймається як жанровий зв’язок 

текстів. 

Спираючись на дану класифікацію, вважаємо, що у романі «Possession» 

А. С. Байєтт використані типи власне інтертекстуальності, паратекстуальності 

та архітекстуальності. Розглянемо детальніше на прикладах. 

Власне інтертекстуальність проявляється у романі у вигляді цитат та 

алюзій. Персонажі досить часто згадують рядки з відомих творів у певний 

момент, підсилюючи таким чином враження читача від нього. У листі до місіс 

Собрайл (розділ 20) Ла Мотт у відповідь на запитання про віру в Бога 

приводить слова Джорджа Герберта з поем “Denial” («O that thou shouldst give 

dust a tongue / To crie to thee/ And then not heare it crying!» [3, с. 420]) та “Faith” 

(«What though my bodie runne to dust? / Faith cleaves unto it, counting ev'ry grain/ 

With an exact and most particular trust / Reserving all for flesh again») [3, с. 420]. 
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Вже назви цих двох творів суперечать одна одній, але написані тим самим 

автором. Так само й жінка не може схилятися до якоїсь однієї думки. 

Алюзії стосуються, у першу чергу, героїв роману, які були зіткані з 

біографій реальних митців та навіть персонажів інших літературних творів. 

Такі дослідники як Б. Лунден, Р. Тодд, Ф. Холмс та Д. Шиллер вважають, що 

прототипами Падуба могли бути Роберт Браунінг та Альфред Теннісон, а 

прототипами Ла Мотт – Емілі Дікінсон та Крістіна Россетті. Роланд – один з 

головних героїв роману, сучасний англійський літературознавець. Але його 

ім’я викликає асоціації з середньовічним лицарем, найзнаменитішим з героїв 

французького епосу. Ще одним прикладом прояву інтертекстуальності в 

персонажах даного роману є Майя. Леонора, побачивши щойно вилучену з 

конверту весільну фотокартку дівчини, назвала її «Місс Хевішем» та 

«Коринфська наречена». 

Паратекстуальність спостерігається у тісному зв’язку епіграфів перед 

кожним розділом з їхнім змістом. Авторка, включаючи їх до основного тексту 

твору, має декілька цілей: розкриття образів героїв, мотивів їхніх вчинків, 

внутрішніх переживань; знайомство читачів з творчістю вікторіанських поетів, 

прагнення передати дух епохи, літературну пам’ять нації; зв’язок між двома 

сюжетними лініями: Падуб – Ла Мотт; Мітчелл – Бейлі. Згадаймо, наприклад, 

вірш Крістабель «Gloves lie together» перед вісімнадцятим розділом. Він дає 

натяк читачеві на дві речі, про які йтиме розповідь: Бланш (прізвище якої в 

оригіналі звучить як Glover) та дружба, що символізують міцно стиснуті 

долоні. Дійсно, у центрі сюжету – самогубство Бланш та брошка, яку їй 

подарувала Ла Мотт та яку у передсмертній записці вона просить забрати 

назад: «jet brooch of two hands clasped in Friendship, which was given to me by 

MISS LAMOTTE and which I wish her to take back again» [3, с. 334]. Цікаво, що 

найвірогідніше ту ж саму брошку у тринадцятому розділі Мод купує для 

Леонори: «There's a brooch there – with forget-me-nots round the edge and clasped 

hands – that says FRIENDSHIP» [3, с. 280]. Ця маленька та на перший погляд 

незначна річ відіграє дуже важливу роль у зображенні непростих людських 

стосунків. 

Останній вид інтертекстуальності – архітекстуальність – проявляється 

на глобальному рівні у жанровій своєрідності роману. Вона полягає у 

переплетінні рис неовікторіанського, готичного, середньовічного (a romance), 

університетського (кампусного) романів та спекулятивної (абстрактної) 

фантастики. Романістка вводить чимало листів, журнальних записів, 

щоденників, створюючи ефект багатоголосся у творі, а також елементи 

розслідування, властиві жанру детективу. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що інтертекстуальність як основний 

прийом постмодернізму має досить розвинуту типологію, яка широко 

застосовується в літературних творах, створюючи захоплюючий ефект 

поліфонії та апелюючи до наявного культурного досвіду читача. Даний роман, 

звичайно, не вичерпує можливостей дослідження, але дає досить яскраві 

приклади застосування видів інтертекстуальності.   
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ ДІАЛЕКТОНОСІЇВ ПІВНОЧІ 

ТА ПІВДНЯ АНГЛІЇ 

 

В мовних картинах світу за допомогою фразеологізмів найкраще 

закріплюється світогляд, традиції, культура та звичаї, бо їх семантика 

підкріплена явищами з позамовної дійсності в яких стійко та стабільно 

відтворюється позамовна реальність [1]. На сьогодні досліджуваним є широкий 

спектр питань у даній проблематиці, а саме: етимологія (Ш. Баллі, О. Кунін, К. 

Баранцев), структура (О. Кунін, Н. Амосова, В. Виноградов), функції (О. Кунін, 

В. Виноградов, Н. Амосова, З. Загірова), семантика (О. Кунін, В. Лебединська, 

С. Георгієва, Д. Мальцева), прагматика (А. Корольова), тощо.   

Незважаючи на тривалу історію досліджень, вивчення фразеології є 

актуальним i на сучасному етапі, оскільки в ній вербалізована соціокультурна 

самобутність регіонів кожної епохи. Саме тому велика кількість вчених 

продовжує вивчати фразеологічні одиниці різних варіантів єтномови.  

Метою нашого дослідження є порівняльний аналіз фразеологічних 

одиниць південної та північної Англії, на матеріалі словників ХІХ сторіччя  [2 - 

5] у соціо-регіональному аспекті.   

Методом суцільної вибірки нами було виокремлено 77 фразеологічних 

одиниць з північного діалекту (йоркширського) та 61 з південних діалектів 

Англії (30 з ессекського, 17 з сассекського  та 14 з кентського).  

Згідно до семантичного аналізу було з’ясовано, що велику частину життя 

діалектоносії півночі та півдня присвячували професійній діяльності. Часто 

умови до існування були важкими, доводилось багато працювати, фінансової 

винагороди ледь вистачало аби забезпечити себе найнеобхіднішим: to be on the 

box (мало платити), to be bad to rate (бути в заборгованості), heavy/sad bout 

(складна чи серйозна робота). Такі умови ставали причиною появи 

безробітних, бідних та бродячих людей: to lay rough (спати на вулиці), a raffle 

packlot (бродяча людина), a sad ragil (дуже бідна людина).  

Наступною спільною рисою є відношення до традицій. Населення 

ставилося до них з великою повагою та чітко дотримувалося обрядів 
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народження та поховання: to give a woman her liberty (освятити жінку після 

народження дитини), a factory burying (поховальний обряд для бідних), to tell 

the bees (коли людина в домі помирала, кожен присутній на поминках торкався 

вулію з бджолами та голосно говорив). 

Невід’ємною частиною життя північних та південних територій ХІХ 

сторіччя є спілкування. Воно слугувало способом розповсюдження інформації 

та методом вільного проводження часу. Діалектоносії поставають перед нами 

як любителі попліткувати, при цьому вони не турбувалися про достовірність 

того, про що говорять, були схильні до віри в забобони та могли виразити за 

допомогою різних фразеологічних одиниць одну й ту ж ідею:  cock and bull 

story (легкий привід для пліток), to hod talk (пліткувати), a grimy tongue 

(людина, що обмовляє), to hung up by the tongue (пліткувати), to beat the devil 

round the gooseberry-bush (розповідати довгу та беззмістовну історію), 

neighbor's fare (погана прикмета). 

Також спільним було те, що жителі півночі та півдня полюбляли поїсти, 

хоч і не були дуже гарними кулінарами: to be a desperate up hod (любити 

поїсти); to have a stomach like a kestrel kitе (мати хороший апетит), to put the 

miller's eye out (переборщити з чимось під час приготування страви), sad bread 

(погано випечений хліб). 

Відмінним є те, що в південних діалектах більшою частиною 

відображений характер жителів, які були меланхолічними: to look all ways for 

Sunday (бути розгубленим та пригніченим), to look/feel like a wet week 

(перебувати в стані депресії), в той час як в північному діалекті більше уваги 

звертається на  їх позитивні якості: a pieing sort o’ bodу (допитливий), it rains 

and teams on (дуже швидкий). Також на півночі відсутні фразеологічні одиниці, 

які познають незаконну діяльність, в той час як на півдні вони є досить 

розповсюдженими: to jump round and hang by nothing (шахраювати). 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що загалом фразеологія 

півночі та півдня Англії в ХІХ столітті охоплювала майже однакову тематику. 

Діалектоносії на цих територіях щоденно мали багато роботи та піклувались 

про буденні клопоти, проте на півночі більше уваги приділялося роботі по 

дому. Важливе місце для них посідали традиції, що передавались з покоління в 

покоління, а також вони завжди мали змогу виокремити час для того, щоб 

поспілкуватися, особливо яскраво це відображено в фразеології півдня.  

Відмінним є те, що в фразеології відбилися різні риси характеру, притаманні 

жителям півночі та півдня. Також на південних територіях помічені випадки 

злочинної діяльності, це говорить про те, що там соціальні та фінансові 

труднощі були набагато скрутнішими. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-

КОМУНІКАЦІЇ 

 

Інтернет – один  з найбільших технологічних феноменів у сучасній 

історії, який найшвидше розвивається. Це зумовлено високою швидкістю 

передачі даних майже в будь-яку точку Землі та зручністю використання. 

Спілкування в мережі Інтернет характеризується відсутністю безпосереднього 

контакту між користувачами, тому у мові, яка залишається найважливішим 

засобом комунікації, розвиваються специфічні форми вираження змісту 

повідомлень та емоцій комунікантів.  

В лінгвістичній літературі все більше уваги приділяється проблемі 

взаємодії літературної мови, специфічної мови Інтернету та жаргонів. Адже 

зростаюча кількість нових жанрових утворень електронної мережі, слугують 

засобом не лише міжособистісного спілкування, а й починають 

використовуватись у політичній, діловій, корпоративній, юридичній сферах 

комунікації і впливають на мовлення користувачів [2, с. 67]. Саме тому, 

важливо дослідити систему мови Інтернет-спілкування, що динамічно 

розвивається нині паралельно із розвитком високих технологій.  

Особливість мовленнєвого спілкування учасників у мережі Інтернет 

полягає у використанні не лише Інтернет-жаргону, а і в поєднанні лексичних 

одиниць, що належать до різних стилів і регістрів мовлення, відповідно до 

прагматичних настанов і цілей спілкування[1, с. 15]. Тексти блогу представлено 

двома основними групами: текстами постів, підготовленими й відредагованими 

повідомленнями з єдиною авторською концепцією, а також текстами 

коментарів різноманітних авторів. Комунікативні характеристики текстів постів 

представлені інформативністю, точністю, експресивністю, тоді як основними 

комунікативними характеристиками текстів коментарів є стислість та 

емоційність.  

З-поміж лінґвостилістичних особливостей текстів постів можна 

виокремити такі: вживання великої кількості неологізмів (applet, webpage, 

webcast, website); використання імперативних конструкцій з метою привернути 

увагу реципієнта, установити з ним безпосередній контакт (Go ahead and take a 
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look. Try it and let us know what you think.); застосування інфінітивних 

конструкцій (To enable this feature, go to our advanced image search page. To 

learn more about Google Voice, check out the video below.); використання 

активних конструкцій з часовою формою Present Indefinite з метою актуалізації 

новизни інформації ( The Search Options panel also gives you the ability to view 

your results in new ways. We also use online capability for community features.); 

використання Інтернет-специфічної термінології (crowdsourcing – 

використання колективних ресурсів; cluster – група абонентів (в мережі); 

hypertext links – гіпертекстові посилання;  feedback channel – канал передачі 

повідомлень; spamming – розсилка по електронній пошті інформації, не 

потрібної адресату (наприклад, рекламного характеру); to google–гуглити 

(шукати інформацію); уживання у постах особових займенників першої й 

другої особи, що створює в читача враження належності до одного цілого, що, 

власне, викликає ефект командного духу ( We’ll get up to that speed when we do 

our high-speed taxi test closer to the time of first flight. If you read this blog or 

traveled with us last week, you know that we went all out to celebrate Independence 

Day.); застосуванням таких лексичних стилістичних засобів, як метафора, 

метонімія й евфемізм (The entire platform is not fully baked yet but, I think, it has 

tremendous potential. Boeing is going to acquire the Vought operations in South 

Carolina. Yahoo! Search logs gave a revealing picture of what the King of Pop 

evokes for people as they mourned his passing today.). Тексти коментарів зазвичай 

характеризуються використанням наказового способу дієслова, розмовних та 

жаргонних лексичних одиниць, окличних речень та емфатичних конструкцій, а 

відповідно, і набагато більшою кількістю помилок, ніж у текстах постів. Це 

пов’язано з бажанням комунікантів наблизитися до рівня розмовного мовлення. 

Наприклад: Oh ok I gotcha now! (Oh, ok, I got you now). Whatcha drinking there? 

(What are you drinking there?). Під час привітання, прощання, вираження згоди 

чи незгоди відбувається графічна фіксація усномовленнєвих варіантів 

відповідних реплік: yeah right (Yes, right); heya Jonny (Hey you, Johnny); nite all 

(Good night, all!). 

Отже, нині Інтернет є середовищем для виникнення, так званої письмової 

розмовної мови електронної комунікації, яка ґрунтується на літературній 

письмовій мові. Характерними рисами мови Інтернет-спілкування є активне 

використання елементів неформального розмовного мовлення та графічних 

символів.  
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