
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  

  
  

Науково-дослідна частина  
Наукове товариство студентів та аспірантів  

  
 
 
 
 

ЗБІРНИК 
наукових праць студентів,  

аспірантів і молодих вчених  
 

«МОЛОДА НАУКА-2012»    
 
 

Том VІ 
 
 

Секція №14 «Фізичне виховання та спорт» 
Секція №15 «Іноземна філологія» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Запоріжжя 

2012 



 

УДК:  001(063) 
ББК: Ч21л0 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 
Бондар О.Г. – в.о. ректора ЗНУ 
Грищак В.З. – проректор з наукової роботи 
Меняйло В.І. – начальник науково-дослідної частини 
Доброскок С.О. – голова Наукового товариства студентів та аспірантів 
Оспіщева І.В. – завідувач відділу науково-технічної інформації та комерціалізації 
науково-дослідної частини 
Борисенко О.В. – фахівець науково-дослідної частини 
Ващенко Л.І. – фахівець науково-дослідної частини 
Леонтьєва В.В. – заступник декана з наукової роботи математичного факультету 
Багрійчук О.С. – заступник декана з наукової роботи фізичного факультету 
Богдановська Н.В. – заступник декана з наукової роботи факультету фізичного 
виховання 
Линенко А.В. – заступник декана з наукової роботи економічного факультету 
Лютіков П.С. – заступник декана з наукової роботи юридичного факультету 
Ткалич М.Г. – заступник декана з наукової роботи факультету СПП 
Мацегора І.Л. – заступник декана з наукової роботи філологічного факультету 
Олійник О.М. – заступник декана з наукової роботи факультету менеджменту 
Гугнін Е.А. – заступник декана з наукової роботи факультету соціології та управління 
Копійка В.В. – заступник декана з наукової роботи біологічного факультету 
Ігнатуша О.М. – заступник декана з наукової роботи історичного факультету 
Чернявська Л.В. – заступник декана з наукової роботи факультету журналістики 
Семенчук А.Б. – заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології 
Ель Гуессаб Карім – відповідальний за наукову роботу кафедри філософії 
Носик М.О. – заступник директора Економіко-правничого коледжу  
 

Збірник  укладено  за  результатами  V  університетської  науково-практичної 
конференції  студентів,  аспірантів  і молодих  вчених  «Молода наука-2012», що 
проходила в Запорізькому національному університеті 10-12 квітня 2012 року.  

Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактичних  
даних,  чіткість  викладу  тексту,  цитування,  а  також  за  мовно-стилістичний 
рівень написання матеріалів.  
  
 
 
Збірник  наукових  праць  студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених «Молода наука-2012» : у 
7 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 
2012. – Т. 6. – 344 с.  

 
УДК:  001(063) 

ББК: Ч21л0 
  

© Запорізький національний університет, 2012  
© Автори публікацій, 2012



3 

СЕКЦІЯ №14 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
 

ПІДСЕКЦІЯ 1 «ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ» 
 

 
Білаш Владислав, Федоріна Євгенія 

студенти 4 курсу фак-ту фізичного виховання 
Наук. кер.: ст. викладач Кокарев Б.В. 

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ 

Популярність спорту у сучасному світі постійно зростає, що проявляється в 
підвищенні уваги до розвитку спорту в переважній більшості країн світу [6, 5-22]. 
Наслідок цього – збільшення кількості змагань з різних видів спорту, розширення 
програми Олімпійських ігор, Чемпіонатів Світу та ін. найбільших змагань. 
Однією з найбільш гострих проблем великого спорту у всі часи була та 
залишається проблема пошуку додаткових резервів підготовки, як спортсменів 
високого класу, так і юних спортсменів, які є спортивним резервом майбутнього, 
що дає додаткові можливості реалізувати спортивний потенціал спортсмена [1, 3-
6]. У спробі представити своє бачення вирішення цієї проблеми і полягає 
актуальність чинного дослідження.  

Об'єктом дослідження цієї роботи стала методика спеціальної фізичної 
підготовки юних спортсменів в спортивній аеробіці. 

Мета і завдання роботи. На цьому етапі, робота входить в основну фазу та 
ставить кінцевою метою створити систему оцінки і контролю за спеціальною 
фізичною підготовленістю спортсменів, що займаються спортивною аеробікою, 
починаючи з груп початкової підготовки і закінчуючи групами вищої спортивної 
майстерності і членами національної збірної команди зі спортивної аеробіки. Для 
вирішення в цій роботі виносилися наступні завдання: 

1. Виявити недоліки існуючої методики фізичної підготовки юних 
спортсменів 7 – 10 років, які займаються спортивною аеробікою.  

2. Розробити доступні та ефективні засоби і методи контролю за розвитком 
і вдосконаленням спеціальної фізичної підготовленості дітей 7 – 10 років, які 
займаються спортивною аеробікою.  

В результаті аналізу наявних відеозаписів спортивних виступів юних 
спортсменів на змаганнях зі спортивної аеробіки, нами була складена 
класифікація елементів спеціальної фізичної підготовки (СФП) згідно правил 
змагань з цього виду спорту, до якої увійшли елементи, що входять в композиції 
змагань та допустимі до виконання. Нами було запропоновано розділити усі 
елементи на п'ять структурних груп (див. рис. 1). 

Порівнюючи систему контролю за спеціальною фізичною підготовленістю, 
яка давно існує і успішно застосовується у тренувальному процесі у такому 
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спорідненому виді спорту як, наприклад, спортивна гімнастика [3, 3-42; 4, 2-220],  
з  можливістю створення подібної системи у спортивній аеробіці, ми  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Класифікація елементів спеціальної фізичної підготовки 
у спортивній аеробіці 

 
дійшли висновку, що незважаючи  на  набагато  більшу кількість специфічних 
елементів СФП в спортивній гімнастиці, сам процес фізичної підготовки в обох 
видах спорту має багато спільного. Так, в спортивній гімнастиці давно існує 
загальноприйнята класифікація елементів СФП, чого досі немає в спортивній 
аеробіці [2, 11; 5, 3-98]. Нормативи СФП для спортсменів-гімнастів підбираються 
на основі вікового критерію, а оцінюються з позиції спортивної кваліфікації, 
тобто в кожному конкретному віці рівень оцінки СФП розглядають як: мінімально 
необхідні вимоги; середньо-статистичний рівень; рівень збірної команди в цій 
віковій групі. 

Така система оцінки розвитку рівня СФП була узята нами за основу при 
створенні системи і критеріїв оцінки рівня СФП в спортивній аеробіці. Після 
складання класифікації нами був розрахований відсоток успішної реалізації спроб 
виконання елементів спеціальної фізичної підготовки в композиціях змагань юних 
спортсменів під час їх виступу на змаганнях. При цьому, успішним вважалося 
виконання, при якому спортсмен не допускав грубих помилок у виконанні (які 
караються зменшенням від 0.4 до 0.5 балу). Ми виходили з того, що в середньому 
кожен спортсмен під час виступу виконує (згідно нашої класифікації) до 12 
спеціальних технічних елементів, в т.ч. близько 7-8 елементів – силової 
спрямованості.  

Згідно аналізу первинних суддівських протоколів з чемпіонатів Запорізької 
області та України зі спортивної аеробіки, в яких відображуються знижки та їх 
рівень виражений у балах, за усі виконані спортсменом технічні дії, ми маємо 
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можливість констатувати, що успішність виконання елементів спеціальної 
фізичної підготовки під час змагань дітьми 7-10 років знаходиться на украй 
низькому рівні, складаючи 48,8 - 42,4 % реалізацій спроб виконання від 
середнього рівня. Отже, практично кожен другий спеціальний силовий елемент 
був незарахованим. У свою чергу, це примушує зробити висновок про низький 
рівень не лише спеціальної, але і загальної фізичної підготовленості 
обстежуваних спортсменів. 

Порівнюючи результати, показані на змаганнях з фізичної підготовки дітьми, 
які займаються спортивною аеробікою з результатами юних гімнастів 
відповідного віку видно, що гімнасти значно переважають своїх однолітків із 
спорідненого виду спорту. На наш погляд, це відбувається із-за наявності 
стрункої методики спеціальної фізичної підготовки гімнастів, регламентованої 
програмними документами для спортивних шкіл з гімнастики, з одного боку, і 
повною відсутністю якої-небудь системи фізичної підготовки і документів, що її 
регламентують, в спортивній аеробіці, з іншого боку.  

 

Таблиця 1  
 

Середні  результати  змагань  з  фізичної  підготовки  серед  дітей,  
які займаються спортивною гімнастикою і спортивною аеробікою 

 

Спортивна гімнастика 

Вид вправ ЗФП X + m σ V% 
Набрані 

бали 
1. Підтягування 15,60 + 2,26 7,14 45,75 8,00 
2. Віджимання 30,50 + 7,52 23,79 78,00 13,30 
3. Стрибок у 
довжину 

159,50 + 8,18 25,87 16,22 10,00 

4. Підняття ніг 14,40 + 0,65 2,07 14,34 7,00 
5. "Півник" 58,20 + 6,12 19,35 33,25 15,60 
6. Кут 31,00 + 4,92 15,56 50,21 10,20 
7. Гнучкість 11,55 + 0,16 0,50 4,31 11,55 

Спортивна аеробіка 
1. Віджимання 9,90 + 2,90 9,18 92,76 5,00 
2. Стрибок 
"розніжка"  

5,33 + 1,43 4,52 72,85 5,30 

3. Високий кут  6,20 + 2,82 8,90 54,97 6,20 
4. "Півник" 21,00 + 4,26 13,48 64,20 7,00 
5. Утримання ноги 7,55 + 1,84 3,74 55,87 7,55 
6. Гнучкість 7,80 + 0.69 2,18 27,89 7,80 
7. Кут ноги нарізно 11.40  + 1,89 5,97 52,34 7,60 

Все вище викладене дозволило нам зробити наступні висновки: 

Успішність виконання елементів спеціальної фізичної підготовки під час 
змагань дітьми 7-10 років знаходиться на низькому рівні, складаючи 48,8 - 42,4 % 
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реалізацій спроб виконання від середнього рівня. Отже, практично кожен другий 
спеціальний силовий елемент був незарахованим. Це примушує зробити висновок 
про низький рівень не лише спеціальної, але і загальної фізичної підготовленості 
обстежуваних спортсменів. 

1. Порівнюючи результати змагань, показані на змаганнях з фізичної 
підготовки дітьми, які займаються спортивною аеробікою з результатами юних 
гімнастів відповідного віку видно, що гімнасти значно перевершують своїх 
однолітків із спорідненого виду спорту. На наш погляд, це відбувається із-за 
наявності стрункої методики спеціальної фізичної підготовки гімнастів, 
регламентованої програмними документами для спортивних шкіл з гімнастики, з 
одного боку, і повною відсутністю якої-небудь системи фізичної підготовки та 
документів що її регламентують у спортивній аеробіці, з іншого боку.  

Література 
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формирование в системе высшего образования: Матер. межвуз. научно-практ. 
конф. – С-Пб., 1996. -  С. 3 – 6.  
2. Аркаев Л. Я. Совершенствование физических качеств гимнастов / Л.Я. Аркаев, 
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Головкіна Тетяна 

студентка 4 курсу фак-ту фізичного виховання 
Наук. кер.: к.фіз.вих., доцент Караулова С.І. 

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РИТМІЧНОСТІ 
БІГОВОГО КРОКУ В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ 

На думку спеціалістів з бігу, проблема вдосконалення техніки бігу (особливо 
на середні і довгі дистанції) пов'язана з рішенням питання підвищення 
економізації рухових дій, що становлять структурний зміст моторного акту.[2,6,7] 

Аналіз літератури показав, що висока результативність їх змагальної 
діяльності обумовлена не тільки оптимальним рівнем загально-фізичної 
підготовленості, але й показниками техніки, що характеризуються раціональним 
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співвідношенням фази польоту, довжини кроку та частоти рухів. Це свідчить про 
те, що резерви підвищення спортивних результатів в бігу на середні дистанції 
шляхом удосконалення рухів ще не вичерпані. 

Мета цієї роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні значущості 
формування оптимального рухового ритма бігових кроків у бігунів на середні 
дистанції як перспективному направленні підвищення результативності 
змагальної діяльності. 

Задачі: 
1. Виявити нові підходи до розробки критеріїв оцінки ритмічності бігового 

кроку в легкій атлетиці. 
2. Експериментально довести доцільність та ефективність їх використання. 
Проблемі дослідження ритмічності в різних видах спортивної діяльності 

присвятили свої роботи багато дослідників.[1,7,8] Відтворення елементів 
рухового акту потребує відповідного рівня розвитку різних координаційних 
здібностей при провідній ролі ритмічності як структури впорядкованості певного 
вида рухової діяльності , яка передбачає їх чітку послідовність. 

Оптимальний рівень розвитку ритмічності обумовлює становлення рухового 
стереотипу, що забезпечує точність просторово-часових и просторово-силових 
параметрів рухів та їх економічність. Тому засвоєння та відтворення рухового 
ритму сприяє удосконаленню рухів.[3,4] 

Для оцінки рівня сформованості рухового ритма при виконанні бігових 
кроків (не менше 10) по розмітці ми пропонуємо наступні критерії: 

5 балів – точне попадання на кожну лінію розмітки при збережені заданих 
просторово-часових та просторово-силових параметрів рухів; збереженні 
динамічної осанки; висока узгодженість рухів верхніх і нижніх кінцівок; 
раціональне дихання. 

4 бала – збереження оптимальної довжини бігового кроку при 1-2 заступах на 
розмітку. 

3 бали – збереження заданої довжини бігового кроку за допомогою значного 
м'язового напруження, 3-4 заступи на розмітку, уривчасте дихання. 

2 бали – часткове виконання рухового завдання; збереження провідних 
параметрів рухової дії при виконанні перших 2-3 бігових кроків. 

1 бал – виконання окремих фрагментів рухового завдання. 
Для перевірки доцільності застосування даних критеріїв оцінки прояву 

ритмічності при виконанні бігового кроку нами був проведений педагогічний 
експеримент з участю 28 студентів 19-20 років. Були організовані контрольна 
(КГ) та експериментальна (ЕГ) групи, по 14 спортсменів в кожній. 

На початку експерименту провели тестування з метою виявлення 
початкового рівня фізичної підготовленості за допомогою наступних контрольних 
вправ: човниковий біг 3*10 (с); стрибок в довжину з місця (см); присідання на 
одній нозі (правою та лівою по черзі, кількість разів); підіймання прямих ніг з 
положення лежачи на спині до торкання підлоги за головою (кількість разів). 
Обробка отриманих даних не виявила суттєвих відмінностей в рівні фізичної 
підготовленості бігунів на середні дистанції в КГ та ЕГ (р>0.05). 
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Оцінювалися також вихідні дані, котрі характеризують рівень сформованості 
ритмічності бігового кроку за запропонованим нами критерієм оцінки. Аналіз 
отриманих результатів не виявив суттєвих відмінностей в прояві ритма бігового 
кроку у тих, хто займається КГ та ЕГ (р>0.05). 

Навчально-тренувальні заняття в КГ проводилися відповідно до програми 
спортивної підготовки бігунів на середні дистанції, що рекомендується 
Федерацією легкої атлетики України. В ЕГ велике значення приділялося 
засвоєнню раціонального ритма бігового кроку з урахуванням індивідуальних 
особливостей спортсменів. 

З цією метою на кожному тренуванні використовували спеціальні рухові 
завдання та методичні прийоми навчання та тренування: 

� підборку спеціальних бігових вправ с акцентованим кроком під звуки 
метронома; із застосуванням розмітки на відрізку бігової дистанції (30м); із 
супроводженням ритмічної музики; 

� виконання бігового кроку обумовленої довжини (контроль 
здійснювався за відбитками стоп з використанням крейди); 

� використання різноманітного м'язового напруження (упівсили, на 
чверть сили); 

� виконання бігового кроку з заданими просторово-часовими та 
просторово - силовими параметрами в гору, згори, по віражу. 

Використовували також спеціальні ігрові та змагальні моменти для 
порівняння провідних параметрів бігового кроку у спортсменів з приблизно 
однаковими ваговими та ростовими показниками. 

По закінченню педагогічного експерименту було проведено повторне 
тестування для виявлення динаміки показників фізичної підготовленості й прояву 
ритма бігового кроку. Аналіз матеріалів дослідження показав, що результати 
покращились у обох групах, проте приріст показників з таких тестів, як «Стрибок 
в довжину з місця», «Присідання на одній нозі» та іншими, в ЕГ виявився більш 
значним. Так, результати в стрибках в довжину з місця в КГ покращились на 
9,3%, в ЕГ – на 17,4% (р>0.05); кількість присідань на правій нозі в КГ 
збільшилось на 7,9%, на лівій – на 6,2%; в ЕГ відповідно на 14,7% та 11,8% 
(р>0.05). Така ж сама тенденція була виявлена і в декількох інших тестах, окрім 
«Човникового біга», де в КГ та ЕГ результати трохи покращилися (р>0.05). 

Дані, що характеризують прояв рухового ритму при виконанні бігових кроків 
у бігунів на середні дистанції в КГ та ЕГ, також є незначними: в КГ при вихідній 
середній оцінки прояву рухового ритму в 3,07 бали, по закінченню експерименту 
середній бал збільшився до 3,19 бали, ЕГ відповідно – с 3,04 до 3,82бали. 

Таким чином, результати педагогічного експерименту показали, що 
цілеспрямоване формування ритма бігових кроків у бігунів на середні дистанції 
сприяє підвищенню результативності. Спортсмени вільніше орієнтуються в 
основних параметрах бігового кроку; домагаються більш досконалої 
техніки,кращої узгодженості рухів верхніх та нижніх кінцівок; в м'язовому 
напруженні. Техніка виконання бігового кроку в ЕГ відрізняється більшою 
економічністю.   
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ГАНДБОЛЬНОЮ КОМАНДОЮ 

Гандбол відносять до групи ситуаційних видів спорту. Вони 
характеризуються відсутністю стереотипності у виконанні рухів, повторень 
стандартних ситуацій. Головною особливістю спортивних ігор є їх яскрава 
емоціональна напруга, яка обумовлює виключно ступінь несподіваності дій 
суперника, що призводить до фізіологічних змін в організмі, які відбуваються по 
типу стресових реакцій [1]. 

Гандбол характеризується високими вимогами до майстерності спортсменів, 
що проявляється у ігрових ситуаціях, які постійно змінюються, та ігрових 
контактах із суперником (Т.В. Скалій, 2006). Зміст гри потребує від гандболіста та 
тренера проявів не окремих компонентів орієнтувальної діяльності, а всього 
комплексу. 

Управління гандбольною командою в грі - це дуже складний та 
багатоплановий процес. Перш за все, тому, що для перемоги над суперником 
необхідно не тільки підготуватися до конкретного двобою, але й мати спортивний 
колектив, яким можна керувати. Колектив, який пройшов крізь навчально-
тренувальний процес, який науково-обґрунтований, у ході якого тренер не тільки 
готує гравців у функціональному, техніко-тактичному, психологічному плані, але 
й відпрацьовує ті чи інші рішення керування командою під час гри. Саме 
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використовуючи ті чи інші прийоми керування командою, він наполегливо та 
впевнено веде команду до перемоги, навіть якщо у якійсь грі не вдасться 
перемогти. Але, все одно, команда стає більш керованою, набуває позитивного, і 
негативного досвіду спортивної боротьби. 

Тренер повинен пам’ятати, що керування командою в змаганнях – одна з 
головних складових її підготовки. При цьому необхідно виходити з того, що зміни 
тактичних дій колективу під час гри відбувається не тільки заради зміни 
тактичного малюнку гри, а насамперед у психологічних цілях: підвищення 
активності дій гравців, їх концентрації, спрямованості уваги на ключові моменти 
гри, постійного тиску на суперника. У той же час команда, гравці якої володіють 
більшим арсеналом тактичних дій та добре керована, беззаперечно має перевагу 
над суперником [2]. 

Проблемою керування командою під час участі в змаганнях давно та дуже 
ретельно займаються тренери, які працюють у різних видах спорту. Але 
вирішення проблеми неможливо знайти раз і назавжди, тому що керувати 
колективом завжди складно, а спортивним – ще важче, тим більш на змаганнях, 
тому що змагання – це завжди варіанти стресових ситуацій, прийняття миттєвих 
рішень, постійний аналіз їх виконання. Ця проблема постійно вирішується з 
моменту проведення перших змагань. Сучасні спеціалісти успішно розробляють 
нові та вдосконалюють вже існуючі методи та засоби керування спортсменами та 
спортивними командами. Розширюють арсенал можливих тактичних дій та 
прийомів у гандболі (С.І. Крамський (2003), О.А. Бикова (2005), Т.В. Скалій 
(2006), О.М. Соловей (2006) та інші). 

Вивчаючи спеціальну літературу, проводячи моніторинги, педагогічні 
спостереження, аналіз тих чи інших змагань у різних видах спортивних ігор, 
можна констатувати, що вирішенням цієї проблеми займаються багато фахівців, 
але остаточно вона не вирішена. Скільки тренерів, скільки команд, стільки ж і 
рішень, хоча загальні принципи, звичайно, існують. Найбільше питань постає під 
час використання таких прийомів керування як заміни гравців та хвилинна 
перерва, яку тренер використовує під час гри. 

Ми порушуємо тільки деякі аспекти керування гандбольною командою 
впродовж гри, перш за все тому, що неможливо перелічити всі варіанти тактичних 
дій у грі та шляхи вирішення їх у тих чи інших ігрових ситуаціях. 
Використовувати той чи інший прийом керування у грі вирішує тільки тренер, 
однак і вся відповідальність за результат гри в цілому також полягає на тренера. І 
саме від його кваліфікації, досвіду, ерудиції, авторитету, а іноді і взагалі інтуїції 
чи риску у безвихідних ситуаціях залежить результат, який покаже команда у 
змаганнях. 

Керування гандбольною командою дуже складний процес, що постійно 
розвивається. Існує безліч прийомів та методів керування гравцями під час гри, а 
відпрацьовуються ці прийоми на багатьох тренувальних заняттях (практичних та 
теоретичних). Ми спробували проаналізувати ефективність та доцільність 
використання у тій чи іншій ігровій ситуації наступних прийомів керування: 
заміна гравців у грі та взяття хвилинних перерв (командний тайм-аут). 
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У гандболі відбувається необмежена кількість замін гравців у будь-якій 
ситуації в грі. Заміна гравця є одним з ефективних компонентів керування 
командою під час змагань. У гандболі використовують не тільки необмежену 
кількість замін, а й для цього не потрібний спеціальний дозвіл суддів. Тренери, 
які мають багаторічний досвід, грамотно використовують цей елемент у керуванні 
грою, вирішують складні ігрові ситуації на свою користь, виграють у більш 
сильної команди. У сучасному гандболі практикують використання одних гравців 
під час захисту, а інших під час проведення атакуючих дій команди. Це дозволяє 
не тільки проводити більш агресивні атакуючи дії гравцям, яки виходять на атаку, 
відпочивши ми, а й будувати свої захисні дії в залежності від гри суперника. Це 
стосується або відносно не високих але швидких та технічних гравців в атаці, або 
гравців атлетичної статури та зростом близько двох метрів, які повністю своїм 
блоком захищають підступи до своїх воріт. 

Вивчення робот видатних фахівців у галузі спортивних ігор (баскетболу, 
волейболу, гандболу) за останні 30 років – О.Я. Гомельського, М.В. Карполя, 
Л.А. Ратнера, В.М. Зеленова та інших – свідчить про те, що практично у всіх 
видах спортивних ігор існують схожі принципи проведення замін у грі, але в 
гандболі є й свої особливості. 

Сучасний гандбол не можливо уявити без проведення замін гравців, які 
можуть бути так звані «планові», заміни по необхідності, стандартні заміни. 
Проведення замін сприяє збільшенню темпу гри, її динамічності, можливості 
використання більшої кількості тактичних схем тренером. 

Ще одним засобом керування грою є командний тайм-аут (хвилинна 
перерва), який можна брати тільки один раз впродовж тайму та тільки, коли 
команда володіє м’ячем. У зв’язку з тим, що цей метод керування грою в гандболі 
було введено відносно недавно, ми вважаємо, що досвід використання хвилинної 
перерви в інших спортивних іграх дуже корисний. У гандболі тренер може брати 
командний тайм-аут лише один раз у кожному таймі, тому доречно його зберегти 
та використати у вирішальні моменти матчу. 

Цінність хвилинної перерви беззаперечна. Командний тайм-аут для 
досвідченого тренера – один із способів переломити хід гри на користь своєї 
команди. Важливо, щоб тренер, коли бере хвилинну перерву, чітко усвідомлював 
для чого він зупинив гру, що в цей момент він повинен сказати гравцям, як 
змінити малюнок гри. На жаль, тренери, які не мають достатньо досвіду роботи з 
командами, або тренери, які занадто психологічно збуджені, іноді під час 
проведення хвилинної перерви не втримують своє невдоволення та зриваються на 
гравцях, але необхідно пам’ятати, що краще дати гравцям конкретні тактичні 
установки з подальшого ведення гри: яку тактичну схему використовувати, хто 
виконує завершальний кидок, хто бере ведення гри на себе та інше. Але не слід 
забувати, що іноді у вирішальні моменти спортивних двобоїв саме психологічні 
«стряски» діють на гравців та їх мобілізацію, підйом командного духу, 
згуртованості колективу. 

Якщо команда програла тайм або гру, а тренер не використав хвилинну 
перерву, це свідчить про те, що тренер не використав можливість переломити хід 
гри таким прийомом керування гравцями. Це свідчить про невміння тренера 
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керувати командою у відповідальні моменти гри. Якщо командний тайм-аут 
узятий тренером невчасно це може внести безлад у дії команди, що програє, 
погіршити взаємодії гравців. Кожна хвилинна перерва повинна бути доречна та 
зрозуміла, насамперед, гравцям команди та бути необхідною, зважаючи на 
конкретну ігрову ситуацію. 

У яких випадках слід брати хвилинні перерви, стовідсотково не відповість 
жоден фахівець, але основні принципи, звісно, існують. На наш погляд, основні 
принципи взяття хвилинної перерви виглядають таким чином: 

- для надання гравцям команди відпочинку, можливості заспокоїтися, 
особливо після декількох серій припущених помилок; 

- коли необхідно знизити тем гри команди суперника, гравці якої 
результативно атакують; 

- для внесення тренером необхідних невідкладних вказівок гравцям щодо 
подальших дій на майданчику (зміна схеми гри, тактичних прийомів та інше); 

- для проведення нових тактичних дій, які відповідають особливостям гри 
команди суперників; 

- наприкінці першого тайму, для того, щоб перемогти в першому таймі для 
психологічної переваги над гравцями команди суперників перед початком 
другого тайму. Якщо є можливість взяти хвилинну перерви для переваги в 
рахунку, для оволодіння ініціативою у грі, то це необхідно зробити. 

Небажано, щоб тренер під час хвилинної перерви робив зауваження гравцям 
у грубій формі – це принижує гравців і не сприяє підвищенню авторитету тренера. 
Під час проведення хвилинних перерв тренер свої вказівки повинен робити 
спокійним голосом, якщо можна стримуватися від жестикуляції. Тренер має 
робити конкретні зауваження щодо недоліків, які з’явилися в ході гри, та дати 
доречні короткі вказівки, як гравцям проводити далі свої дії. 

Іноді взяття хвилинної перерви супроводжується серією замін, що 
призводить до різкої зміни тактичних дій гри або для усунення нервозності в діях 
команди. Беззаперечно, що доцільне проведення замін та взяття хвилинних перерв 
у багато чому залежить від досвіду тренера, його психологічного стану, іноді від 
важливості результату тієї чи іншої гри. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що доречне використання навіть 
тільки цих двох компонентів керування грою у гандболі дозволяє зробити гру 
команди більш керованою та більш дисциплінованою у спортивному двобої та 
досягати стабільно високих спортивних результатів. 

Література 
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С. 319-321. 
2. Крамской С.И. Учебно-тренировочный процесс студентов, занимающихся 
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Слободянюк Віктор 
аспірант І року навчання 

Національного університету фізичного виховання та спорту України  
Наук. кер.: к.пед.н., професор Олешко В.Г.  

ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВАЖКОАТЛЕТОК ВПРОДОВЖ РОКУ 

В наш час підготовка жінок у значній кількості спортивних дисциплін стала 
пріоритетною для багатьох країн світу в наслідок зростання інтересу 
громадськості до розвитку жіночого спорту та зростання участі жінок в 
олімпійському русі і досягнення ними провідних позицій у спорті на 
національному й світовому рівнях. Разом з тим, на протязі всього розвитку теорії 
та практики силової підготовки, вузловими та разом з тим спірними залишаються 
питання, що пов’язані з методами розвитку силових якостей, добором вправ та 
порядком їх виконання, величиною навантажень, кількістю повторень в підході, 
періодичністю виконання однотипної роботи та її варіативністю, етапами 
спортивного тренування. 

Знання про спортивне тренування жінок і їх відмінності в методиках, 
застосовуваних стосовно жінок і чоловіків, особливо на перших етапах 
спортивної підготовки, виявляються неповними. Цілком ймовірно, це пов’язано 
також з тим, що дотепер не запропоновано ні однієї уніфікованої системи 
реєстрації тренувальних навантажень, якою користувалися б тренери у різних 
країнах і із різних спортивних спеціальностях. У сучасній теорії й практиці 
спортивного тренування ця галузь вимагає проведення довгострокових і 
об’єктивних досліджень для усунення всіх помилок, пов’язаних з методом 
підрахунку тренувальної роботи. 

На даний час більшість тренерів при побудові тренувального процесу у 
важкій атлетиці серед жінок покладаються на власний досвід та методичні 
прийоми тренувань чоловіків, що накопичені Радянською школою важкої 
атлетики. Це пов’язано з тим, що тренувальні заняття проводяться в тих самих 
залах, використовуються одні й ті самі методи розвитку м’язової сили, схожий 
спортивний інвентар. При цьому більшість тренерів не враховують 
морфологічних та фізіологічних особливостей жіночого організму жінок. 

Хоча механізми адаптації чоловічого і жіночого організму до значних 
фізичних навантажень схожі, але вони зовсім не ідентичні. Відмінності є, і досить 
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значні, виходячи з морфологічних та фізіологічних особливостей, які 
визначаються терміном статевий диморфізм. 

Відомо, що теоретико-методологічною основою побудови річної підготовки 
є так звана теорія періодизації, узагальнена у фундаментальних роботах Л.П. 
Матвеева, розвинена в роботах інших фахівців. Одним з основних положень 
теорії періодизації було те, що повноцінний розвиток стану найвищої готовності 
(«спортивної форми») спортсмена до досягнення високого спортивного 
результату є тривалим процесом і може бути забезпечений у річних або 
піврічних циклах, а терміни, менші, ніж піврічні, очевидно, занадто короткі для 
великих циклів тренування. Незалежно від варіантів побудови тренувального 
процесу в структурі макроциклу чітко розрізняються відносно самостійні і в той 
же час тісно взаємопов’язані за характером та завданням структурні елементи – 
періоди, етапи.  

Як вважають фахівці, у підготовчому періоді закладається міцна 
функціональна база для успішної підготовки й участі в основних змаганнях, 
забезпечується становлення різних сторін підготовленості. Цей період має розподіл 
на два етапи: загальнопідготовчий і спеціально-підготовчий. У змагальному 
періоді відбувається подальше вдосконалювання різних сторін підготовленості, 
забезпечується інтегральна підготовка, здійснюється безпосередня підготовка й 
участь в основних змаганнях. Перехідний період спрямований на відновлення 
фізичного й психічного потенціалу спортсменів після тренувальних і змагальних 
навантажень попередніх періодів підготовки, здійснення заходів, спрямованих 
на підготовку до чергового макроциклу.  

На думку багатьох авторів, тривалість періодів й етапів підготовки в межах 
окремого макроциклу визначається великою кількістю різних факторів. Одні з них 
залежать від специфіки виду спорту - структури ефективної змагальної діяльності 
спортсменів й команд, а також структури підготовленості, що забезпечують таку 
діяльність, яка склалася в даному виді спорту; інші - від етапу багаторічної 
підготовки, закономірностей вдосконалення різних фізичних якостей, сторін 
підготовленості спортсменів, що забезпечують рівень досягнень у даному виді 
спорту; треті - від індивідуальних морфофункціональних особливостей 
спортсменів, їх адаптаційних ресурсів, особливостей тренування у попередніх 
макроциклах, індивідуального спортивного календаря, обумовленого кількістю й 
рівнем змагань, тривалістю етапу найважливіших змагань; четверті - від 
організації підготовки (в умовах централізованої підготовки або на місцях), 
кліматичних умов, матеріально-технічного забезпечення.  

Таким чином, аналіз науково-методичної  літератури показує, що проблема 
побудови спортивної підготовки спортсменок протягом року залишається 
актуальної для теорії й практики спорту вищих досягнень. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАЗОВОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ, 
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ 

З літературних джерел відомо, що вправи з предметами є основою 
кваліфікаційної програми з художньої гімнастики. Зараз використовуються такі 
предмети: скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка [1]. 

Як зазначають автори, у процесі опановування техніки вправ з предметами 
гімнастки здобувають різноманітний руховий досвід, вдосконалюють вміння 
керувати рухами рук та особливо кистей. Це вміння має велике значення для 
досягнення високої майстерності в художній гімнастиці. При виконанні вправ з 
предметами створюються сприятливі умови для функціонального вдосконалення 
зорового аналізатора (необхідного зорового контролю під час кидків та ловлі 
предмета). Також вправи з предметами різноманітної форми, ваги та фактури 
дозволяють спортсменам оволодіти різноманітними руховими навичками, 
навчитися керувати рухами рук та кистей[2, 3]. 

Специфіка вправ з предметами визначається двома факторами: перший з них 
- принципово можливі кінематичні форми рухів самого предмета як незалежного 
снаряду, другий – це самовільні рухи спортсменів у взаємодії зі снарядом (типу 
рухів без предмета) [4]. 

Усі рухи з предметами повинні виконуватися рівномірно і правою, і лівою 
руками, з передачею із однієї руки в іншу, а в деяких випадках – обома руками 
[5, 6]. 

Існує декілька різноманітних методик навчання вправам з предметами. Однак 
найбільш розповсюдженою та використаною у теперішній час є методика 
запропонована Т.Т. Варакіною [4]. 

Метою нашої роботи є виявлення найбільш ефективних засобів покращення 
базової предметної підготовки дівчат 8-9 років, які займаються художньою 
гімнастикою. 

Метод контрольних вправ та тестів дозволив визначити рівень предметної 
підготовки в дівчат 8-9 років, що займаються художньою гімнастикою. Ми 
використовували тести, запропоновані Т.С.Лисицькою [1]. 

Аналіз результатів тестів з м’ячем (виконання «вісімки» та виконання кидка 
та ловлі однією рукою) виявив, що середні показники відповідають рівню базової 
предметної підготовки нижче середнього як у гімнасток експериментальної, так і 
контрольної груп. Аналіз результатів тестів з булавами (кидок та ловля однією 
булавою та виконання «мельниць») виявив низький рівень базової предметної 
підготовки як у дівчат експериментальної, так і контрольної груп. Аналіз 
результатів тестів зі стрічкою (виконання вертикальної спіралі та кидок із-за 
голови) виявив рівень предметної підготовки нижче середнього у дівчат обох 
груп.  

За результатами комплексного тестування на цьому етапі досліджень був 
визначений загальний низький рівень базової предметної підготовки у гімнасток 
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експериментальної, і контрольної груп. Відмінність у показниках 
експериментальної та контрольної груп не достовірні (p>0,05). 

Процес навчання базовій предметній підготовці тривав 4 місяці та поділявся 
умовно на 3 етапи формування рухового навику. Основним завданням 1-го етапу 
– було створити у гімнасток уявлення про техніку початкової предметної 
підготовки. Особливістю цього етапу було те, що вправи виконувались у 
спрощених умовах. 

Основним завданням 2-го етапу було формування базової предметної 
підготовки у гімнасток. Вправи виконувались у статичному та динамічному 
режимах. Особливістю цього етапу було – самостійне виконання вправ, які 
допомагають вивченню базових вправ з предметами. На цьому етапі 
використовувався метод цілісного навчання вправ. 

Третій етап – етап вдосконалення навику. На цьому етапі вправи 
виконувались при складних умовах. Гімнастки виконували найбільш складні 
вправи (з булавами – «мельниці» та кидки, зі стрічкою кидки) у бавовняних 
рукавичках для ускладнення умов тактильного відчуття. Крім того, виконувались 
круги з булавами та стрічкою біля стін (як у обмеженому просторі). 

На цьому етапі було проведене повторне тестування гімнасток контрольної 
та експериментальної груп у вигляді змагань, з метою виявлення ефективності 
запропонованої методики. 

У контрольній групі тренування проводилися згідно з загальноприйнятою 
програмою ДЮСШ, СДЮСШОР, основне місце у формуванні навику займає 
самостійне вивчення. 

Динаміка результатів тестів свідчить про те, що достовірно кращий результат 
у гімнасток експериментальної групи. 

Аналіз результатів тестів з м’ячем виявив достовірний приріст результатів у 
дівчат обох груп - експериментальної групи на 15% та 14%, у той час як у 
контрольній групі склало лише 11% та 13% відповідно. На наш погляд, це 
свідчить про те, що дівчата 8-9 років оволодівають базовою предметною 
підготовкою з м’ячем достатньо легко та успішно. 

Аналіз результатів тестів з булавами виявив високий рівень предметної 
підготовки в дівчат експериментальної групи; базова предметна підготовка дівчат 
контрольної групи має середній рівень розвитку. Достовірний приріст результатів 
склав по першому тесту в дівчат експериментальної групи 17%, у дівчат 
контрольної групи 14%, по другому тесту 17% та 0% відповідно. 

Такі показники приросту результатів ми можемо пояснити тим, що для 
успішного оволодіння технікою виконання вправ з булавами необхідно 
застосовувати різноманітні прийоми та засоби, наприклад ті, що були введені в 
процес підготовки дівчат експериментальної групи.  

Аналіз результатів тестів зі стрічкою на момент закінчення експерименту 
також виявив високий рівень базової предметної підготовки в гімнасток 
експериментальної групи та середній рівень початкової предметної підготовки 
дівчат контрольної групи. Достовірний приріст результатів склав у гімнасток 
експериментальної групи 15% та 23%, а в гімнасток контрольної групи 12% та 
15%. Результати повторного тестування свідчать про ефективність 
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запропонованої методики. Відмінності у показниках контрольної та 
експериментальної груп достовірні за всіма показниками на кінець проведення 
експерименту. 

Таким чином, розроблена та запропонована методика відповідає усім 
необхідним вимогам: вона доступна гімнасткам 8-9 років, а також значно 
скорочує час навчання базовій предметній підготовці. 

Результати дослідження свідчать про своєчасність розробки нетрадиційних 
засобів формування базової предметної підготовки. 

Література 
1. Лисицкая Т.С. Особенности предметной подготовки в художественной 
гимнастике / Т.С. Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1996. – 120 с. 
2. Варакина Т.Т. Упражнения с предметами / Т.Т. Варакина. – М.: Физкультура и 
спорт, 1993. – 184 с. 
3. Нестерова Т.В. Средства технической подготовки юных гимнасток высокой 
квалификации в групповых упражнениях художественной гимнастики / 
Т.В. Нестерова. - М.: Физкультура и спорт, 1993. – 172 с.  
4. Клиндух Т.І. Методичні особливості рухового тестування і моделювання 
фізичної підготовленості юних гімнасток / Т.І. Клиндух, С.В. Пильтяй // Вісник 
ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. - № 35. – С.231-234. 
5. Почтар О.М. Удосконалення технічної майстерності гімнасток-художниць / 
О.М. Почтар // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. - № 35. – 
С. 299-303. 
 

Турчик Юлія 
студентка 4 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: ст. викладач Черненко О.Є. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ 
ЗІ СТУДЕНТКАМИ ВНЗ 

Найактуальнішою проблемою сучасного суспільства є здоров’я нації в 
цілому та підростаючого покоління зокрема. Особливо гостро ця проблема постає 
серед студентської молоді – найбільш критичної групи населення, в якій 
закладаються основи майбутнього здоров’я та процвітання нації [1, 2]. 

Аеробіка як один із найвидовищніших видів спорту в останні роки отримала 
широку популярність особливо серед молоді. У той же час цей вид оздоровчого 
тренування переживає важкі часи становлення та розвитку. Для залучення молоді 
до занять фізичною активністю, необхідно добирати такі засоби та методи 
проведення занять, які будуть не тільки ефективними для здоров’я, але й 
привабливими з емоційної сторони, задовольняти потребам тих, хто займається. 
Тому на сьогоденність існує більше десяти загальноприйнятих різновидів програм 
оздоровчої аеробіки, і з кожним роком їх кількість та різноманітність 
збільшується. Кожна з них має свою спрямованість та методичні особливості. 

Пасічна Т.В. акцентує увагу на тому, що доступність і привабливість 
аеробіки як засобу фізичного виховання приводить до можливості утримувати 
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студентів увесь термін навчання. Це дійсно студентський масовий і привабливий 
вид спортивних занять [2]. 

Заняття будь-яким видом аеробіки позитивно впливають на всі органи та 
системи організму. Регулярні заняття аеробікою значно покращують стан 
серцево-судинної системи, кровопостачання в м’язах, суглобах, інтенсивно 
впливають на органи травлення, прискорюють процеси обміну речовин. 
Дозволяють значно покращити рівень розвитку рухових якостей (гнучкості, 
координації рухів, сили, загальної витривалості) [3, 4, 5]. 

Базовими вправами в аеробіці є різновиди кроків, бігу, підскоки, стрибки, 
махи ногами, випади, нахили. Використання цих вправ у поєднанні з 
пересуваннями забезпечує різноманітний вплив на організм [5, 6, 7]. 

Виходячи із вищевказаного і враховуючи вимоги часу, зростає необхідність 
підготовки фахівців високого рівня, які були б готові до проведення уроків 
аеробіки із будь-яким контингентом тих, хто займається. 

Аналіз спеціальної літератури й узагальнення передового досвіду підготовки 
фахівців у галузі фізичного виховання та спорту, а також у сфері оздоровчих 
занять, виявлено, що багато досліджень проведено у сфері підготовки тренерів зі 
спортивної аеробіки (М.Р. Батищева, 2003; Т.С. Лисицька, 2003, 2004; С.І. 
Атаманюк, 2006 та інші), вивчення впливу аеробіки на організм (В.С. Чебураєв, 
2002; Т.С. Лисицька, 2003; Е.В. Майданюк, 2004 та інші), впровадження аеробіки 
в процес фізичного виховання з різними верствами населення (О.А. Мороз, 2003; 
Л.Б. Андрющенко, 2004 та інші), але не знайдено жодної фундаментальної праці 
стосовно організації та проведення занять оздоровчою аеробікою зі студентками 
факультету фізичного виховання. 

Метою дослідження була розробка структури та змісту навчальної та робочої 
програми з навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення 
(аеробіка)» для студентів 1-4 курсів денної форми навчання факультету фізичного 
виховання спеціальностей «Олімпійський та професійний спорт», «Фізичне 
виховання», «Фізична реабілітація» Запорізького національного університету [7]. 

У нашій роботі ми використовували методи аналізу та узагальнення даних 
науково-методичної літератури. 

Необхідно зазначити, що заняття з оздоровчої аеробіки проводяться зі 
студентками, які мають різний рівень фізичної та функціональної підготовленості, 
тому під час планування та розробки методики проведення занять це обов’язково 
потрібно враховувати. 

Нами було розроблено структуру та зміст навчальної та робочої програми з 
навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення (аеробіка)» для 
студентів 1-4 курсів денної форми навчання факультету фізичного виховання 
спеціальностей «Олімпійський та професійний спорт», «Фізичне виховання», 
«Фізична реабілітація» Запорізького національного університету [7]. 

Програма з курсу «Спортивне-педагогічне вдосконалення (СПВ) (аеробіка)» 
відповідає навчальному плану факультету фізичного виховання кафедри 
олімпійського та професійного спорту ЗНУ. У програмі викладено історію 
розвитку і специфіку аеробіки, види аеробіки, визначені засоби, методики 
побудови та проведення занять, вплив на організм людини, заборонені рухи. 
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Навчальний курс «СПВ (аеробіка)» розрахований на підготовку бакалаврів та 
проводиться у 1-8 семестрах: програмами передбачено проведення практичних та 
самостійних занять. Курс «СПВ (аеробіка)» складається з 16 навчальних модулів. 

Практичні заняття проводяться три рази на тиждень, залежно від рівня 
фізичної підготовленості та спортивної кваліфікації студенток, тривалість занять 
від однієї до двох годин. Це дає можливість індивідуально дозувати навантаження 
та обирати засоби тренувального заняття. 

Цей курс передбачає вивчення студентами теорії та методики аеробіки, 
історії розвитку, структури та методики побудови та проведення заняття з 
оздоровчої аеробіки; оволодіння технікою виконання основних кроків базової та 
степ-аеробіки, набуття практичних навичок складання танцювальних зв’язок для 
проведення занять з будь-яким контингентом тих, хто займається, організації та 
проведення змагань зі спортивної та фітнес-аеробіки, використання засобів 
аеробіки в прикладних цілях. За допомогою засобів аеробіки вирішуються 
завдання естетичного виховання молоді, її оздоровлення і загального фізичного 
розвитку. 

Мета курсу «СПВ (аеробіка)»: отримати та засвоїти основні знання і вміння 
професійної роботи тренера-викладача та професійного спортсмена на штатних 
посадах сучасних спортивних шкіл (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), професійних 
клубів, дитячо-юнацьких шкіл, фізкультурно-оздоровчих клубів, реабілітаційних 
центрів, загальноосвітніх шкіл. 

Структура занять побудовано на основних дидактичних принципах навчання. 
Обов’язковим для кожного заняття є контроль стану здоров’я студенток для 
надання відповідного навантаження, яке можна контролювати кількістю 
повторень вправи, амплітудою рухів, інтервалом та характером відпочинку та 
інше.  

Будь-яке заняття складається із трьох частин: підготовча, основна 
(танцювальна та силова частина), заключна. Незалежно від виду заняття (базова 
аеробіка, степ, фітбол-аеробіка та інші) значення ЧСС тих, хто займаються, не 
повинно перевищувати на піку аеробного навантаження 170-180 уд/хв. Якщо 
спрямованість заняття на більш силовий характер, то оптимальні значення ЧСС 
будуть коливатися від 130 уд/хв. до 140 уд/хв.ЧСС впродовж танцювальної 
частини не перевищує 150-160 уд/хв. Саме такі показники ЧСС та обов’язковий 
контроль впродовж всього заняття сприятимуть покращенню роботи усіх органів 
та систем організму та стану здоров’я в цілому, що і є основною метою 
проведення занять оздоровчою аеробікою. 

Таким чином, вивчивши курс «СПВ (аеробіка)», студентки покращать 
показники розвитку основних фізичних якостей, показників фізичного та 
функціонального стану організму, набудуть необхідних навичок для подальшої 
самостійної роботи за фахом. 

Окрім покращення стану здоров’я студентки, що займаються аеробікою 
отримують велике емоціональне задоволення, що відображається на їх прагненні і 
надалі продовжувати займатися. При визначенні змісту та мети навчання курсу 
«СПВ (аеробіка)» необхідно постійно підвищувати популярність аеробіки серед 



21 

молоді різноманітними масовими видовищними заходами («Бал аеробіки», 
«Шкільні грації» та інше). 

Проаналізувавши сучасне становище у сфері підготовки кваліфікованих 
фахівців у галузі фізичного виховання та спорту, нами було розроблено програму 
з навчальної дисципліни «СПВ (аеробіка)». 

У процесі вивчення курсу «СПВ (аеробіка)» студенти оволодівають 
основними теоретичними знаннями та практичними навичками для успішного 
проведення занять з аеробіки з різним контингентом. 
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Черненко Олена 

аспірантка фак-ту фізичного виховання 
Наук. кер.: д.б.н., професор Маліков М.В. 

 

ЗМІСТ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
ФІТБОЛ-АЕРОБІКОЮ ЗІ СТУДЕНТКАМИ 18-19 РОКІВ 

До тепер актуальною залишається проблема збільшення рухової активності 
студентської молоді України. Аналіз даних літератури показує, що заняття з 
фізичного виховання не забезпечують повністю ні необхідного об’єму рухової 
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активності, ні бажаного тренувального ефекту. Особливу увагу варто приділити 
засобам і методам занять із дівчатами студентками [1, 2]. 

Оздоровча аеробіка у всіх її різновидах - одна з сучасних систем оздоровчої 
гімнастики, яка спрямована на формування статури дівчат та жінок та виховання 
вміння красиво рухатися. Ефективними в цьому напрямку є спеціальні 
танцювальні та гімнастичні вправи [3, 4]. 

Найбільш поширеними видами оздоровчої аеробіки, які проводяться зі 
студентками, є базова та степ-аеробіка. У зв’язку з цим нам було цікаво 
проаналізувати вже існуючи програми занять оздоровчою аеробікою зі 
студентками вищих навчальних закладів.  

Проблемою розвитку та вдосконалення форм та засобів оздоровчих занять, 
впливу занять на рівень фізичної підготовленості тих, що займаються аеробікою, 
висвітлюються у роботах багатьох сучасних дослідників (Т.С. Лісицька (2002), 
О.Ю. Фанигіна (2005), С.І. Атаманюк (2006), М.Є. Акімова (2008) та інші), але 
обґрунтованих методик проведення занять зі студентками ВНЗ з використанням 
засобів фітбол-аеробіки нами не знайдено, тому питання розробки методики 
проведення занять фітбол-аеробікою зі студентками є досить своєчасне та 
актуальне [2, 5, 6]. 

Розробка експериментальної програми занять з фітбол-аеробіки для 
студенток 18-19 років будувалася на основних положеннях загальної програми з 
фізичного виховання для ВНЗ.  

Відповідно до основних положень експериментальної програми нами було 
запропоновано виділити для студенток 18-19 років, в рамках факультативних 
занять, 128 годин для занять фітбол-аеробікою у 3 і 4 семестрах (2 рази на 
тиждень по 60-70 хв.).  

У процесі кожного заняття студентки виконували вправи танцювального і 
силового характеру. Крім того, використовувалося спеціальне спорядження: 
фітболи, гумові еспандери, гантелі.  

Діяльність студенток на уроках фітбол-аеробіки була організована 
фронтальним способом. Залежно від рівня фізичної підготовленості, студентки 
були розділені на групи і розташовані у дві шеренги: у першій – студентки з 
низьким і нижче середнього рівнем підготовленості, у другій – з середнім і вище 
середнього, для можливості диференціювання фізичного навантаження 
викладачем. Викладач знаходився попереду тих, що займаються і демонстрував 
усі вправи, поєднуючи показ з поясненням. 

Вправи підбиралися з метою дії на функціональні системи організму, 
корекцію фігури, зняття втоми і нервової напруги, а також емоційної дії на 
організм.  

Умовно заняття поділяли на ряд послідовних етапів, проводилися у формі 
уроку і включали три частини: підготовчу, основну і заключну.  

Розроблена нами програма занять фітбол-аеробікою із студентками 18-19 
років складалася з чотирьох модулів. 

У першому модулі в рамках аеробного блоку студентки вивчали техніку 
виконання базових кроків оздоровчої аеробіки з простими рухами фітболом. 
Кроки виконувалися в повільному темпі (один крок на 2 музичних рахунки) по 4 
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повторення, після чого виконувалися на кожен рахунок по 8-16 повторень 
кожного кроку. Використовувався перехідний марш для підготовки до виконання 
наступного кроку. На одному занятті розучувалися 4-8 кроків залежно від 
координаційної складності цих кроків. Після двох місяців занять кроки 
виконувалися по 4-8 повторень кожного кроку послідовно без використання 
перехідного маршу. Виконувалися наступні різновиди базових кроків - марш з 
пересуванням вперед-назад, приставний крок вперед-назад, вправо-вліво, 
відкритий крок вперед-назад, вправо-вліво і так далі.  

У силовому блоці першого модуля виконувалися вправи по одній серії (10-16 
повторень); вправи виконувалися в повільному темпі. Особлива увага приділялася 
техніці виконання вправ і правильному диханню (при виконанні вправи – 
глибокий видих, під час відпочинку – глибокий вдих).  

У другому модулі відбувалося поступове підвищення як аеробного так і 
силового навантаження. У аеробному блоці використовувалися рухи середньо-
ударного навантаження (Hi-Lo), що характеризуються наявністю стрибків, які 
виконуються в повільному темпі, рухи руками виконуються вгору лише через 
положення зігнувши руки. Базові кроки виконувалися в різних напрямах по 4-8 
повторень послідовно без використання перехідного маршу. У силовому блоці 
вправи виконувалися по 2 серії (10-16 повторень в кожній серії), вправи 
виконувалися в середньому темпі, в кінці кожної серії додавалася фіксація 
положення впродовж 10-15 сек. 

Підбір вправ аеробного блоку для занять третього модуля характеризувався 
ще більшою координаційною складністю. На занятті вивчалися повноцінні 
комбінації базових кроків з рухами фітболом методом «лінійної прогресії» 
(вивчається один крок, потім наступний після чого вони між собою з'єднуються. 
Далі вивчається третій крок – з'єднуються між собою 1+2+3 крок і так далі). 
Комбінації вивчалися з правої і з лівої ноги через перехідний марш. 
Використовувалися рухи з високо-ударним навантаженням (Hi) - дві ноги 
відриваються від підлоги (тобто присутня фаза польоту – використовуються 
стрибки і біг з максимальною амплітудою), а руки виконують рухи з фітболом 
вгору.  

У силовому блоці вправи виконувалися по 3 серії (10-16 повторень в кожній 
серії). Вправи виконуються послідовно одна за одною, час, витрачений на зміну 
вихідного положення, є паузами активного відпочинку. 

У четвертому модулі в рамках аеробного блоку проходило вивчення 
комбінації з правої і лівої ноги методом «лінійної прогресії» з мінімальним 
використанням перехідного маршу, використовувалися рухи з високо-ударним 
навантаженням (Hi).  

У силовому блоці вправи виконувалися по 3 серії по 16-8-4 повторення в 
кожній серії в різному темпі (16 повторень вправи виконуються на кожен 
рахунок; 8 повторень – 2 рахунки напруга, 2 рахунки відпочинок; 4 повторення – 
3 рахунки напруга, 1 рахунок відпочинок), в кінці кожної серії фіксація 
положення 10-15 сек. 

В процесі занять фітбол-аеробікою за нашою програмою не 
використовувалися рухи, які заборонені в оздоровчій аеробіці, що надають 
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неадекватне навантаження на опорно-руховий апарат і організм тих, що 
займаються в цілому (нахили голови назад, півколо головою ззаду, кругові рухи 
головою; кругові рухи тулубом, нахили назад, нахили вперед і убік без опори на 
стегна або на фітбол; випади і присіди глибше 900 з підніманням п'яти опорної 
ноги; махи назад, махи вперед і убік вище 900, кругові рухи колінами; вправи з 
інших видів спорту і оздоровчих систем (вправи гімнастики – «міст», стійка на 
голові, на лопатках, на руках, перекид та ін.; вправи з йоги – максимальні 
скручування, вправи із затримкою дихання та ін.). 

Такими чином, нами було розроблено та запроваджено у навчальний процес 
авторську програму проведення занять фітбол-аеробікою зі студентками 18-19 
років факультету фізичного виховання (спеціальність «Туризм»).  
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ПІДСЕКЦІЯ №2 АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІНВАЛІДНИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ 
 

Бессарабова О.В. 
к.пед.н., викладач кафедри спортивних ігор ЗНУ 

Наук. кер.: д. пед. н., професор Байкіна Н.Г. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ІГОР 

Актуальність: Сучасне суспільство висуває високі вимоги до рівня 
освіченості дитини, що спонукає науковців до пошуку нових шляхів навчання та 
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виховання дітей, які потребують спеціального педагогічного супроводу та 
психологічної підтримки. Серед дітей, що вимагають особливого підходу значну 
кількість складають діти з вадами зору. Підготовка їх до активної життєдіяльності 
і успішного навчання у школі потребує розвитку їхньої пізнавальної діяльності [1, 
25; 2, 2]. 

Мета: полягало у розробці експериментальної моделі реалізації педагогічних 
умов розвитку пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор і перевірки 
її ефективності.  

Завдання: Розробити експериментальну модель реалізації педагогічних умов 
розвитку пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор і апробувати її 
ефективність. 

Об'єкт дослідження – пізнавальна діяльність слабозорих дітей 5–7 років. 
Предмет дослідження – корекційно-розвивальна робота зі слабозорими 

дітьми дошкільного віку. 
Результати дослідження: 
Експериментальна модель реалізації педагогічних умов розвитку 

пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор складалася з трьох етапів:  
діагностичний, корекційний, закріплювальний; які передбачали реалізацію 
визначених нами педагогічних умов. 

Методика корекції пізнавальної діяльності слабозорих дітей 5-7 років 
засобами ігор будувалася з урахуванням індивідуальних особливостей їхнього 
розвитку; комплексного підходу до діагностики і корекції розвитку; 
диференційованого підходу в залежності від стану зорового аналізатора; із 
застосуванням спеціальних форм і методів роботи; зменшенням наповнюваності 
груп; збільшенням кількості занять рухливими іграми; забезпеченням 
оптимальних умов для медико-психолого-педагогічної реабілітації.  

Було апробовано 52 рухливі гри, що систематизовано за такими ознаками: 
розвиток особистісних якостей дітей, їхніх сенсомоторних функцій, пізнавальних 
психічних процесів, фізичних здібностей, мовлення, закріплення і розширення 
елементарних уявлень, закріплення соціально-побутових навичок. 

Експериментальна робота проводилася на заняттях у першій половині дня і 
складалась із підготовчої, основної, заключної частини. Підготовча частина 
містила загально розвивальні вправи у русі і на місці; в основній частині 
пропонувались ігри на розвиток пізнавальної діяльності,  заключна частина 
містила вправи, спрямовані на відновлення організму (ходіння у спокійному 
темпі, хороводні ігри тощо). 

Упродовж дня діти  експериментальної групи обов’язково  виконували  5-7 
хвилинний комплекс пальчикової й артикуляційної гімнастики. Артикуляційна 
гімнастика включала вправи на формування повітряного струменя, для губ і 
язика. Особливу увагу при проведенні ігор приділяли мовленнєвому спілкуванню.  

При підборі ігор враховували доступність для дітей змісту ігор; наявність 
варіантів їх ускладнення, комплексний характер впливу (стимулювання 
пізнавальної діяльності, корекція психофізичних порушень, фізичних якостей, 
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координаційних здібностей, зміцнення організму тощо). При цьому значна увага 
приділялась інвентарю і атрибутам яскравих кольорів, що позитивно діють на 
зорове сприйняття.   

Для покращення соціальної інклюзії слабозорих дітей проведено спільні ігри 
зі зрячими, зміст яких був адаптований для кожної конкретної групи. 
Підвищенню мотивації пізнавальної діяльності дітей у процесі рухливих ігор 
сприяло створення ситуації успіху і заохочення в формі словесної похвали, 
відзнаки, призів тощо. При зауваженнях наголошувалося на перевагах дітей, їх 
розумінні і підтримці інших, співпереживанні і співчутті їм. 

Завдяки проведенню занять розвивальної та ігрової спрямованості і 
корекційному впливу у слабозорих дітей експериментальної групи відбулися 
позитивні зміни в рівні розвитку пізнавальної діяльності: слабозорі діти більш 
усвідомлено сприймали завдання, його мету, в них появилися навички планування 
необхідних дій і послідовного їх виконання, розширився словниковий запас, що 
дозволяв пояснити свої дії, продуктивно використовувати допомогу.  

Результати повторного тестування після корекції розвитку пізнавальної 
діяльності засобами ігор виявили позитивний вплив запропонованих педагогічних 
умов на розвиток психомоторних функцій та координаційних здібностей 
слабозорих дітей експериментальної групи.  Рухи слабозорих дітей стали більш 
координованими та плавними.  У них покращилась рухова здатність до виконання 
тонко координованих дій. При виконанні завдань графічного характеру у 
слабозорих дітей експериментальної групи згладилися порушення просторової 
регуляції, зменшилась напруга рук. Діти навчилися дозувати зусилля натиску при 
письмі. 

Високий рівень розвитку пізнавальних процесів виявлений у 59,1%  
слабозорих дітей експериментальної групи 6 і 7 років, що у середньому на 42,9% 
більше порівняно з контрольною групою їх однолітків, що доводить ефективність 
проведеної експериментальної роботи [2, 9-13].  

Висновки: Отже, результати прикінцевих зрізів засвідчили, що у слабозорих 
дітей ЕГ покращилися показники всіх психічних процесів. Проте повністю 
нівелювати різницю між слабозорими і зрячими дітьми не вдалося. У КГ1 теж 
спостерігалася позитивна динаміка, але кількість дітей, що покращила свої 
результати була значно меншою. Таким чином, результати корекційно-
розвивального експерименту підтвердили ефективність визначених педагогічних 
умов розвитку пізнавальної діяльності слабозорих  дітей засобами ігор.  
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ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ 
ФАКТОРІВ НА ПСИХІЧНИЙ ТА МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК 

ГЛУХИХ ДІТЕЙ 

Пізнавальна діяльність людині об’єднує усю сукупність психологічних 
процесів, за допомогою яких він отримує та переробляє інформацію про 
об’єктивну дійсність. Порушення в одній з сенсорних систем, особливо в тій, яка 
забезпечує отримання великої кількості інформації, змінює вікову динаміку 
розвитку пізнавальної діяльності і вносять в неї певну своєрідність. Ураження 
слуху позначається на розвиток мови. Це затримує формування мислення пам’яті 
та інших пізнавальних процесів. Все це призводить до необхідності застосування 
особливих методів навчання, заснованих на використанні всій системи 
збережених аналізаторів, та направлених на корекцію наслідків порушення 
психофізичного розвитку. Отримані глухими дітьми знання, вміння, навички, 
повинні наблизити їх психофізичний розвиток до рівня здорових одноліток[1,75; 
2,43]. 

Метаданої роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні значущості ранньої 
психодіагностики глухих дітей як один із шляхів психокорекції їх здоров’я. 

Задачі: 
1. Дослідити різні причини затримки психічного розвитку у глухих дітей у 

віці 5-7 років. 
2. Показати вплив утрати слуху на частоту та глибину порушення мовного 

розвитку глухих дітей. 
На початку експерименту вивчали особливості раннього психічного 

розвитку, схильність несприятливому впливу матеріальних факторів жіночого 
середовища (періоду вагітності та родів), соматичних та інфекційних 
захворювань. 

На першому етапі дослідження визнали за необхідне розробити 
психодіагностичний апарат, який придатний для масового обстеження дітей 5-7 
років  з метою визначення рівня їх психофункціонального стану. 

Для оцінки порушення мови було взято третій критичний вік 5-7 років. Це 
початок розвитку письмової мови. На даному етапі відбувається найбільш 
інтенсивний розвиток  ланок мовної системи, з’являється підвищена вразливість 
нервових механізмів мовної діяльності та риск виникнення порушень її функції 
навіть при впливі незначних екзогенних шкідливостей. Цей період має сприятливі 
умови та в поєднанні з іншими несприятливими факторами – генетичними, 
загальною слабкістю дитини, дисфункцією з боку нервової системи викликає 
мовні розлади[3,57; 4,134]. У зв’язку з цим враховували, що методики повинні 
бути надійними, простими в роботі та достатньо інформативні. 

Фактичні дані дозволили оцінювати фактори, що впливають на психічний 
розвиток дітей, які проживають в регіоні Запорізькій області. 
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Дослідження дозволили систематизувати фактори різного генезису та 
показати їх взаємозв’язок. 

В умовах патології вагітності та пологів обтяжується дія факторів, що 
визивають розлади у дітей у віці 5-6, 6-7 років. Дослідження свідчать про частоту 
і глибину порушення мовного розвитку дітей, які проживають в м. Запоріжжі. В 
віці 5-6 років на мовні розлади впливають 11 факторів: дитина, що народжена від 
2-10 вагітності та перших пологів, тобто велика кількість абортів до народження 
першої дитини, вагітність із загрозою переривання, токсикоз під час вагітності, 
важкі, стрімкі або передвчасні пологи, кесарів розтин, низька оцінка стану дитини 
при народженні за шкалою Апгар, пологи з тяжкою асфіксією, пологи за 
допомогою видавлювання та накладання акушерських щипців. 

Серед причин мовного порушення в дослідженнях відзначені недорозвиток 
та ураження мозку у хлопчиків та дівчат в віці 5-6 років в період розвитку плода 
та в момент пологів, або після народження, що складало від 2 до 38%.  

Варто зазначити, що у 25% жінок вагітність та пологи, які протікали без 
патології також викликали мовні розлади у їх дітей. Однак, майже у 75% 
опитуваних жінок спостерігалась патологія вагітності та пологів. Жінки, у яких 
вагітність супроводжувалася токсикозом складали 38% і у них народилася 
найбільша кількість дівчат з відхиленням в мовному та психічному розвитку у 
віці 5-6 років. Вікова група хлопчиків 5-6 років були народжені від 2-10 вагітності 
та перших пологів, що склало 19,1%. Отже, різні фактори патології вагітності і 
пологів по різному вплинули на хлопчиків та дівчаток. 

Разом з тим, в віці 5-6 років дівчата більшою мірою постраждали від 
несприятливих факторів жіночого середовища ніж їх однолітки. 

Встановлено, що під впливом різних несприятливих внутрішньоутробних 
факторів порушується морфологічний розвиток периферичного мовного апарату. 

Внутрішньоутробна патологія у глухих дітей 5-6 роківпоєднувалася з 
пошкодженням нервової системи дитини при пологах. Такі ураження нервової 
системи об’єднують різні патологічні стани, що обумовлені впливом на плід 
шкідливих факторів у внутрішньоутробному періоді, під час пологів та в перші 
дні життя. Дослідження показала, що ця залежність обумовлена захворюваннями 
матері під час вагітності, а також різноманітною акушерською патологією 
(вузький таз,затяжні або стрімкі пологи, передвчасне відходження вод, 
неправильне положення плода). 

За даними дослідження виникнення внутрічерепної родової травми та 
асфіксії у дітей від 2,1 до 4,7% порушили внутрішньоутробний розвиток плода. 
Це призвело в них до внутрічерепному крововиленню та загибелі нервових 
клітин. При цьому захоплювала і мовні зони кори головного мозку. Найбільш 
легко, в результаті слабкості судинних стінок ці внутрічерепні крововиленню 
виникали у дітей,які народились передвчасно, що складало у хлопчиків – 4,2%, у 
дівчаток – 19,4%. 

Таким чином, несприятливі фактори жіночого середовища,патології 
вагітності та пологів визвали у їх дітей виражені мінімальні органічні 
пошкодження мозку. При цьому відбувається затримка темпу розвитку 
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функціональних систем мозку, що потребують для свого здійснення інтегративної 
діяльності: мова, поведінка, увага, пам’ять та інші вищі психічні функції. 

Таким чином, дослідження дозволили виявити несприятливі фактори в 
виникненні мовних розладів на етапі раннього психічного розвитку. Виявилося, 
що неврологічні симптоми варіабільні та не мають ознак грубого ушкодження 
нервової системи. У 30% дітей не відзначалася рухова розгальмованість 
зелементами різних нав’язливих рухів, у половини симптоми роздратування 
пірамідальної системи, у окремих дітей – інсталяційний ністагм, симптом 
підвищення нервово-м’язового збудження. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ РУХОВОЇ СФЕРИ ГЛУХИХ 
ШКОЛЯРІВ ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ 

Україна – європейська демократична держава, сутнісним завданням якої є 
створення гідних умов для самореалізації своїх громадян. Люди з особливими 
потребами, в силу своїх обмежених можливостей для належної соціалізації, 
потребують всебічної уваги з боку соціальних інститутів суспільства. 

У цьому плані важливу роль відіграють фізичні вправи. Педагогічна 
значущість даної проблеми особливо актуальна в плані прилучення глухих 
школярів до систематичних занять оздоровчим туризмом.  

Туризм – це різносторонній виховний засіб для розвитку духовних і фізичних 
сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками й 
уміннями. 

На першому етапі навчального експерименту був розроблений й адаптований 
корекційний контроль для глухих школярів у процесі занять оздоровчим 
туризмом за п'ятьма найінформативнішими тестами, що відображають специфіку 
фізичних якостей: біг на 30 м з високого старту (с); човниковий біг 2х15 м (с); 



30 

стрибок у довжину з місця (см); п’ятикратний стрибок з місця (см); гарвардський 
степ-тест (індекс). 

Функціональна підготовка визначалася за показниками максимальної 
аеробної й анаеробної продуктивності глухих школярів. Контроль за їх 
спеціальною підготовкою здійснювався за сімома тестами: зорово-моторна 
реакція вибору (ЗМРВ, мс); зорово-моторна реакція розрізнення (ЗМРР, мс); 
проста зорово-моторна реакція (ПЗМР, мс); стійкість уваги (СВ, біт/с); 
переключення уваги (ПУ, біт/с); оперативне мислення (ОМ, біт/с); реакція 
просторово-часової антиципації (РПЧА, % правильних відповідей). 

Корекція  рухової сфери глухих школярів на заняттях оздоровчим туризмом 
будувалася на таких принципах спеціальної корекційно-педагогічної діяльності: 
системності корекційних, профілактичних і розвивальних завдань; єдності 
діагностики й корекції; нормативності розвитку особистості; діяльнісний принцип 
корекції; комплексне використання методів і прийомів корекційно-педагогічної 
діяльності; інтеграція зусиль найближчого соціального оточення. 

В основу експериментального вивчення були покладені також принципи 
філолофсько-світоглядного характеру (В.К. Бальсевич [2, 217], Ю.Ф. Курамшин 
[3, 117], Л.І. Лубишева [4,11], Ю.М. Ніколаєв [5, 80-81]), дидактичних принципів, 
законів і закономірностей навчання (Ю.К. Бабанський [6, 512], М.А. Данилов [7, 
82], П.І. Підкасистий [8,150]), загальнодидактичних принципів теорії й методики 
фізичної культури (М.М. Боген [9,48], В.І. Григор'єв [10,65], Ю.Ф. Курамшин 
[2,117], Л.П. Матвєєв [11, 318]), педагогічних принципів лікувальної фізичної 
культури (В.М. Боголюбов [12, 274], В.А. Епіфанов [13,74]), принципів 
корекційної педагогіки й психології (Н.Г. Байкіна [1], принципів лікувальної 
педагогіки (Є.М. Мастюкова [14,74]). 

Корекція рухових функцій глухих школярів на заняттях з оздоровчого 
туризму складалася з двох етапів: 

1) Етап діагностики основних рухових якостей, необхідних при заняттях 
оздоровчим туризмом, і психофізіологічного стану організму глухих школярів. 

2) Етап корекції й удосконалювання знань, умінь, навичок орієнтування в 
поході, топографічної підготовки, визначення азимуту й рух за азимутом; 
визначення місця й обладнання бівуаку, користування компасом, долікарняна 
медична допомога, транспортування потерпілого, краєзнавство, підготовка до 
участі в змаганнях з туристичної техніки на етапах. 

При проведенні педагогічного навчального експерименту із глухими 
школярами застосовували інноваційні комп'ютерні технології, слайди, схеми, 
малюнки, таблиці, кінограми. 

Необхідною умовою при проведенні педагогічного  навчального 
експерименту із глухими школярами було застосування 4 видів мовлення: усної, 
письмової, дактильної і міміко-жестикулярної на українській і російській мовах. 
Мовне забезпечення сприяло свідомому й більше інтенсивному оволодінню 
навчального матеріалу по оздоровчому туризмі. 

В основу експериментальної методики із глухими школярами 11-15 років 
були покладені заняття оздоровчим туризмом. Пріоритет був відданий даному 
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виду діяльності, оскільки в умовах національно-культурного відродження 
України надзвичайно зростає роль молодіжного туризму. 

Орієнтування на місцевості, користування картою й компасом, пересування в 
різних погодних умовах і по складній місцевості, уміння переборювати природні 
й штучні  перешкоди, облаштовувати привали й бівуаки, готувати їжу, надавати 
першу долікарняну допомогу – складові частини туристичних мандрівок. 

З методикою й технікою оздоровчого туризму глухі школярі не були знайомі. 
З ними в перший рік навчання проводилися заняття 4 рази на тиждень тривалістю 
90 хвилин. Річний обсяг роботи в глухих школярів коливався в межах 250 годин. 
Усього проведено в перший рік 180 занять, у другий рік навчання - 250 занять. 

Крім того, на заняттях включали теми з оздоровчого значення туристичних 
походів, фізичної підготовленості юного туриста, орієнтування на місцевості 
різними способами, вивчали й удосконалювали техніку проходження етапів 
туристичних змагань: спуск, підйом і траверс схилу, в'язання вузлів (провідник, 
подвійний провідник, вісімка, булинь, брам-шкотовий, удавка, прямий, 
зустрічний, схоплюючий), різні види переправ. 

Основою застосовуваної методики був показ, оперативне й поелементне 
коректування з боку того, хто навчається, із гранично можливим використанням 
вербальних компонентів. 

На даному етапі навчання використовували різноманітні засоби загальної 
фізичної підготовки, звертаючи велику увагу на вправи природно-прикладного 
характеру (біг, ходьба, стрибки, метання). У програму навчання включали вправи, 
пов'язані з використанням туристичного спорядження, у тому числі різноманітні 
способи пересування зі спорядженням.  

Експериментальна методика полягала в такому: повинно вирішуватися 
завдання певного рівня в застосуванні найраціональніших техніко-тактичних 
прийомів у різноманітних умовах. 

На етапі навчального експерименту нами були забезпечені умови для глухих 
школярів у всіх без винятку учасників тренувального, навчального, змагального, 
виховного процесів. 

Під впливом експериментальних занять оздоровчим туризмом у поєднанні з 
мовними іграми в глухих школярів відбулося вдосконалення технічних прийомів, 
пов'язаних з туризмом, покращилися основні базові рухові якості.  

У процесі занять оздоровчим туризмом дуже важливим було не випустити 
питання цілеспрямованого розвитку їхніх спеціальних здібностей, які тією чи 
іншою мірою сприяють поліпшенню їхньої рухової сфери.  

Таким чином співвідношення засобів у процесі експериментальних занять 
оздоровчим туризмом суттєво впливає на здібності глухих школярів. 
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Пиптюк Павло, Коршунава Наталя 

аспірант ІІ року навчання фак-ту фізичного виховання, 
завідувач навчальною частиною реабілітаційного центру “Джерело”  

Наук. кер.: д.п.н., професор Байкіна Н.Г. 

ДО ПРОБЛЕМИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ЗАПОРІЗЬКИМ 
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ І РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ 

ЦЕНТРОМ “ДЖЕРЕЛО” М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Національна програма “Діти України” дала новий імпульс у вирішенні 
складних проблем профілактики захворювань і забезпечення дітей медичною 
допомогою, зміцнення їх здоров’я. Створення нової школи України ХХІ століття 
вимагає скрупульозних досліджень для повноцінного фізичного, інтелектуального 
і духовного розвитку дитини. 
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У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
наголошується на необхідності посилення уваги до освіти глухих дітей із 
відхиленнями психофізичного розвитку в системі суспільного виховання, 
забезпечення їхньої повноцінної життєвої діяльності, спеціального захисту, умов 
для максимальної реабілітації. 

У цьому плані надзвичайно важливе значення має впровадження та 
ефективне використання сучасних наукових досліджень у теорію і практику 
навчання дітей і підлітків з порушеннями слуху. У зв’язку з цим на базі 
реабілітаційного центру “Джерело” м. Запоріжжя проводили дослідження з 
проблеми інтеграції глухих дітей у сучасне суспільство. 

При проведенні досліджень і створенні експериментального майданчика 
виходили із даних Р.М. Боскіса, Т.О. Власової, Л.С. Виготського, В.В. Засенко, 
І.М. Соловйова, Л.І. Фомичової, М.К. Шеремет, що втрата слуху в системі 
аналізаторів не є ізольованим “випадінням” аналізатора. Вона порушує весь 
процес розвитку цієї категорії дітей. При цьому найбільше страждає мовлення. 
Недостатня мовленнєва діяльність, зменшення обсягу інформації, що надходить, 
позначається не тільки на розвитку пізнавальної сфери глухих, але й на 
формуванні їхньої рухової сфери (Н.Г. Байкіна [1, 13], М.С. Бессарабов [2, 11],  
Р.М. Боскіс [3, 85], Л.С. Виготський [4, 26],  О.П. Гозова [5, 34], А.О. Костанян [6, 
51], Т.В. Розанова [7, 42]). 

На сучасному етапі, у зв’язку з удосконаленням змісту, методів та засобів 
навчання нечуючих, залучення їх до систематичних занять фізичними вправами, 
до здорового способу життя, а також  до їх активної самостійної трудової 
діяльності в цілому, суттєва роль відводиться удосконаленню якості позакласних і 
позашкільних заходів. 

Вважаємо, що позакласні заняття з глухими школярами дозволяють ще 
більшою мірою розширювати і поглиблювати знання з багатьох навчальних 
дисциплін, сприяють збагаченню словникового запасу і фразеології, розвивають 
мовлення, удосконалюють комунікативні відношення між ними і тим самим 
сприяють успішній інтеграції в сучасне суспільство. 

Недостатня розробленість проблеми інтеграції глухих дітей і підлітків у 
сучасне суспільство слугувала підгрунтям для вибору тем дослідження: “Розвиток 
пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання”, 
“Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку”, 
“Розвиток рухової сфери глухих школярів засобами спортивних єдиноборств”, 
“Корекція рухової сфери глухих підлітків швидкісно-силовими вправами”, 
“Корекційні основи фізичного виховання глухих школярів”, “Вікова динаміка 
рухових здібностей та їх формування на уроках фізичної культури у глухих 
школярів”, “Корекційне значення гімнастики в навчально-педагогічному процесі з 
фізичного виховання глухих школярів молодших класів”, “Вікова динаміка 
рухових здібностей та їх формування на уроках фізичної культури у глухих 
школярів”. 

Ці теми були виконані, апробовані і впроваджені в практику не тільки  
спеціальних шкіл глухих м. Запоріжжя, України, але й у Західній Європі 
(Великобританія, Польща, Німеччина). Усі ці теми були пов’язані з 
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узагальненням передового педагогічного досвіду вчителів і вихователів 
спеціальної школи-інтернату № 6 і реабілітаційного центру “Джерело” з 1972 
року і дотепер вчителів-новаторів: Л. Горлов, М.С.Крайній, Стеблевська, 
А. Деньга, О.В., Нішенко, О.Є. Шокарєєва – вчитель-методист, заслужений 
учитель України, І.В.Конограй – учитель-методист вищої категорії, Н.Б. Крохмаль 
– завуч з навчальної роботи, Н.І.Коршунова, В.І. Свірюков – учитель фізкультури 
вищої категорії, Л.М. Меснянкіна – вчитель вищої категорії (початкові класи) а 
також лікарів 

Таким чином, протягом понад 45 років було захищено 16 кандидатських 
дисертацій та 2 докторських, в тому числі на здобуття вченого ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – корекційна педагогіка, а такі автори 
цих наукових розробок працюють у ВНЗ України і за кордоном. 

Студенти, а потім аспіранти Я.В.Крет (2000-2003), І.М.Ляхова (1997-1999), 
І.В.Ковшова (1999-2000) були Лауреатами премії Президента України серед 
молодих учених, а також стипендіатами Кабінету Міністрів України. 

Варто відзначити, що на базі реабілітаційного центру “Джерело” виконані й 
отримали схвалення такі держбюджетні теми Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України: “Корекційне значення ранньої діагностики інвалідів”, 1997-
2000 рр.; “Підготовка кваліфікованих кадрів зі спеціалізації “Олімпійський 
професійний спорт інвалідів”, 2001 – 2003 рр.; “Соціальна реабілітація та 
інтеграція інвалідів у паралімпійський спорт”, 2003-2006 рр.; “Рання діагностика 
та корекція психомоторного розвитку дітей із відхиленнями психофізичного 
розвитку”, 2007-2010 рр., що входили до планів науково-дослідних робіт 
Запорізького державного, а потім і національного університету. 

За період з 1972 по 2012 роки в спеціальній школі-інтернаті для глухих дітей 
№ 6, а потім у реабілітаційному центрі “Джерело” м. Запоріжжя проведені 
студентами С. Альошиною, М. Сергієнко, аспірантами М.В. Ковшовою, 
А.В. Романенко, викладачами Н.Г. Байкіною, М.С. Бессарабовим та ін. понад 8556 
занять з експериментальної методики. У тому числі з легкої атлетики - майстром 
спорту В. Багріним, О. Касьяном, майстром спорту міжнародного класу І.М. 
Бабій; з гімнастики, ритміки, аеробіки – майстром спорту з художньої і 
спортивної гімнастики І.М. Поляковою-Ляховою, кандидатом у майстри спорту з 
акробатики, майстром спорту Є.А. Константиновою; з плавання - чемпіоном світу 
з плавання, срібним призером Олімпіади Д.О. Силантьєвим, майстром спорту з 
плавання А.С. Сокирком, Заслуженим майстром спорту з плавання С. Бондаренко, 
І.В. Ковшовою, В.М. Зайцевою; зі спортивного орієнтування - Романенко О.В. 

Крім того, на базі реабілітаційного центру “Джерело” проведено понад 15 
круглих столів на різні теми з проблем методики навчання і виховання, 
мовленнєвого забезпечення на різних уроках і позакласних заняттях, волонтери 
ЗНУ здійснювали шефську допомогу. При цьому був узагальнений передовий 
педагогічний досвід учителів-новаторів реабілітаційного центру “Джерело” 
Нішенко О.В., Крохмаль Н.Б., Коршунової Н.І., Шокарєвої О.Є., Конограй І.В., 
Свірюкова В.І.,  Меснянкіної Л.М. 

На базі реабілітаційного центру були проведені Всесоюзні в 1973 р. і 
Всеукраїнські науково-практичні конференції – 2005, 2006, 2007 рр. Молоді 
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співробітники до 35 років реабілітаційного центру брали участь у науково- 
практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: Коршунова Н.І., 
Нішенко О.В., Свірюков В.І. 
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Пиптюк Павло, Коршунава Наталя,Свірюков Віктор 

аспірант ІІ року навчання фак-ту фізичного виховання 
завідувач навчальною частиною реабілітаційного центру “Джерело”,  

викладач фізичної культури 
Наук. кер.: д.п.н., професор Байкіна Н.Г. 

НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА 
МІЖ ЗАПОРІЗЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

І РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ “ДЖЕРЕЛО” М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Мета дослідження і співробітництва з реабілітаційним центром “Джерело” 
полягала в експериментальному обґрунтуванні  та апробації педагогічних умов 
розвитку мовлення, пізнавальної діяльності глухих дітей на уроках і позакласних 
заняттях для успішної інтеграції їх в сучасне суспільство. 

Провідною в нашому дослідженні була концепція про те, що розвиток глухих 
дітей підпорядковується тим же законам, які виявляються в розвитку нормальної 
дитини (Н.Г. Байкіна [1, 13], М.С. Бессарабов [2, 11],  Р.М. Боскіс [3, 85],  Л.С. 
Виготський [4, 26],  О.П. Гозова [5, 34],   А.О. Костанян [6, 51],  Т.В. Розанова [7, 
42]). 
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Вихідні теоретичні позиції ґрунтувалися на концептуальному апараті, 
розробленому в педагогічних дослідженнях Ю.К.Бабанського,  М.І. Махмутова, 
В.П. Філіна, В.М. Заціорського, Л.В. Волкова, М.Я. Набатникової про 
відповідність змісту, засобів і методів особливостям росту і розвитку організму 
учнів, поєднання загальної освіти із фізичним вихованням як важливого чинника 
становлення особистості школяра. 

У процесі дослідження використовували методи: педагогічні, біологічні і 
статистичні. Педагогічні методи дослідження склали: педагогічні спостереження, 
педагогічний констатувальний і навчальний експерименти, у ході яких 
використовувалось тестування із застосуванням контрольних вправ та 
експериментальних методик. 

Наукова новизна співробітництва полягає в тому, що здійснюючи корекційну 
роботу з глухими дітьми, удосконалювали її форми, методи і засоби. Без 
спеціальної роботи з корекції недоліків розвитку дітей, їх розумового і 
мовленнєвого розвитку неможливе вирішення завдань реабілітації осіб із 
порушеним слухом у суспільстві чуючих. 

Корекційна робота в реабілітаційному центрі “Джерело” – це система 
педагогічних заходів, спрямованих на подолання чи послаблення недоліків 
психічного і фізичного розвитку глухих школярів. Дослідження підтвердили, що в 
глухих школярів особливо страждає мовленнєвий розвиток, сповільненість 
формування психічних операцій, переважання наочно-образного мислення і 
труднощів формування абстрактно-теоретичного мислення, викликаних 
мовленнєвим недорозвитком школярів, нерозвинутість емоційно-вольової сфери. 
Крім того, у них був обмежений словниковий запас, тривале збереження у мові 
аграматизмів, недорікуватість. Нами вперше було розроблено мовленнєве 
забезпечення на уроках, позакласних і позаурочних заняттях із фізичного 
виховання і різних видів спорту. 

Новизна дослідження визначається малою вивченістю самого контингенту – 
глухих школярів і тим, що саме за результатами дослідження в реабілітаційному 
центрі “Джерело” не тільки в Україні, але й у Росії, Білорусії та інших 
західноєвропейських країнах (Великобританії, Польщі, Німеччині) були 
розроблені педагогічні основи фізичного виховання (проект програми з фізичного 
виховання в СРСР, а потім і в Україні). 

На основі отриманих даних розроблена і впроваджена в практику 
реабілітаційна програма з корекції рухової сфери глухих школярів, за якою зараз 
працюють усі школи України для глухих дітей. 

Практична значущість і реалізація результатів дослідження в 
реабілітаційному центрі “Джерело” м. Запоріжжя. Результати дослідження 
дозволили розширити і поглибити знання про особливості фізичного розвитку 
глухих, розвитку їх рухових якостей, показати ефективне методичне 
забезпечення. Виявлені особливості дали підстави для створення  таких 
педагогічних і методичних посібників, підручників, програм, рекомендацій, 
спрямованих на підвищення ефективності корекційно-педагогічного процесу не 
тільки з фізичного виховання, а й усього навчального процесу в реабілітаційному 
центрі “Джерело”: 
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Після захисту дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата 
психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 - спеціальна психологія         Я.В. 
Крет  працює в Північній Ірландії, де посіла друге місце (досягнення року) в 
номінації  “Асистент учителя року”. У березні 2006 року  була нагороджена 
кришталевим кубком від Департаменту муніципального управління графства 
Тайрон за заслуги в галузі освіти. 

Напрями, що розвивалися  в реабілітаційному центрі “Джерело” 
м. Запоріжжя дозволили обґрунтувати перебудову методики навчання глухих, 
підготовки їх до самостійної трудової діяльності, розкрити шляхи розширення 
можливостей глухих та їх успішної інтеграції в сучасне суспільство і спорт вищих 
досягнень: 

1. Збірна жіноча команда з баскетболу, була і залишається сильнішою. Вона 
була чемпіоном Європи серед глухих (Панкєєва та ін.). 

2. Випускники реабілітаційного центру (Бєлоблоцький, Васильєв, Кальченко) 
закінчили факультет фізичного виховання і зараз працюють у сфері інвалідного 
спорту. 

Апробація результатів. Основні положення дослідження доповідалися й 
отримали схвалення на УІ, УІІ, ІХ Всесоюзних наукових сесіях з дефектології; на 
ІІІ, ІУ, У, УІІ, УІІІ Всесоюзних педагогічних читаннях; УІІІ Всесоюзній науково-
практичній конференції “Оптимізація підготовки юних спортсменів” (м. Рига, 
1983); ІХ Всесоюзній науково-практичній конференції “Комплексний контроль у 
підготовці юних спортсменів” (м. Ворошиловград, 1984; Всесоюзній конференції 
молодих учених-дефектологів (м. Москва, 1984); Всесоюзній науково-практичній 
конференції “Проблеми фізичного виховання аномальних дітей” (м. Горький, 
1986); Всесоюзних науково-практичних нарадах “Фізична культура і спорт 
інвалідів з дитинства” (м. Одеса, 1987; м. Москва, 1988); Всесоюзному науково-
практичному семінарі “Проблеми відбору дітей у спеціальні дитячі заклади і 
катамнестичні дослідження” (м. Москва, 1989); на республіканських науково-
практичних семінарах з питань навчання осіб з недоліками розумового і 
фізичного розвитку в містах Ташкент, Самарканд, Одеса, Нижній Новгород, 
Мінськ; на засіданнях Президії Українського товариства глухих; на педагогічних 
радах спеціальних шкіл для глухих; республіканських курсах підвищення 
кваліфікації педагогів спеціальних шкіл. Результати дослідження обговорювалися 
на засіданнях проблемної лабораторії з фізичного виховання дітей з недоліками у 
фізичному і психічному розвитку НДІ дефектології АПН СРСР при ОПІ ім. 
К.Д.Ушинського; висвітлювались на спецкурсах для вчителів фізичної культури 
спеціальних шкіл Запорізької області, в інституті удосконалення вчителів м. 
Запоріжжя. 

Основні положення і результати дослідження обговорено на міжнародних: 
“Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та туризму в сучасних соціально-
економічних умовах” (Запоріжжя, 2007), “Управління якістю підготовки 
фахівців” (Одеса, 2011), “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти” 
(Херсон, 2011); всеукраїнських: “Реабілітація людей з розумовими вадами: 
можливості та перспективи” (Запоріжжя, 2007), “Актуальні питання фізичного 
виховання, спорту та здоров’я студентської молоді” (Бердянськ, 2011) науково-
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практичних конференціях; ІХ Міжнародному науковому конгресі “Олімпійський 
спорт і спорт для всіх” (Київ, 2005). 

Крім того, результати досліджень доповідалися на міжнародному конгресі в 
Белфасті (Inclusive and Supportive Education Congress) 2-5 August 2010 Queen’s 
University Belfast, де отримали міжнародне визнання. 

Науковому керівнику досліджень у реабілітаційному центрі “Джерело” 
Байкіній Ніні Григорівні за сукупність наукових робіт був виданий диплом 
Кембриджського університету a International Biography April, 2008 
(Великобританія). У 2011 році вона отримала світове визнання за видатні 
досягнення у галузі “Корекційна педагогіка та адаптивна фізична культура. 
Н.Г.Байкіна внесена в книгу Whose Whoih the World 25  Silver Anniversary 2008 25 
h Edliton, а також в книгу Intellectual of the 21 sf Century 2008 та ін. 

Зараз співробітництво здійснюється за спільною угодою з оздоровчого 
туризму за темою: “Корекція рухової сфери в учнів з вадами слуху засобами 
оздоровчого туризму”. 
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Пиптюк Павло 
аспірант ІІ року навчання фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: д.пед.н., професор Байкіна Н. Г. 

МЕТОДИКА ЗАНЯТЬ З ТОПОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІЗ ГЛУХИМИ 
ШКОЛЯРАМИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ 

Конституція України, Закон України “Про освіту”, Державна національна 
програма “Освіта” (Україна XXI століття), а також ратификовані Верховною 
Радою України міжнародні нормативно-правові акти, зокрема Загальна декларація 
прав людини, конвенція ООН “Про права дитини”, “Стандартні правила для 
інвалідів” та ін., спрямовані на створення правових, соціально-економічних та 
матеріально-технічних умов для інтеграції в суспільство дорослих і дітей з 
особливостями фізичного та розумового розвитку. Їх соціалізація є важливою 
проблемою, оскільки такі особи найбільше потерпають від соціальної 
незахищеності. 

Однак проблема інвалідності – це проблема світового масштабу, що існує у 
всіх країнах, незалежно від рівня їх економічного розвитку. Разом з тим, по 
проведеній соціальній політиці держави щодо інвалідів судять про її 
цивілізованість. 

Здійснений у цьому напрямку науковий пошук дозволив провідним 
представникам дефектологічної науки Н. Г. Байкіній [2, 95], Л. С. Виготському [4, 
525], Р. М. Боскіс [3, 215], О. П. Гозовій [5, 120], С. О. Зикову [6, 175], 
Т. В. Розановій [8, 75], Ж. І. Шиф [10, 103], М. К. Шеремет [9,17], 
Н. Д. Ярмаченко [11, 3] внести вагомий внесок у визначення змісту 
диференціального навчання, в обґрунтування оптимальних умов поєднання 
навчання й виховання глухої дитини на основі збережених аналізаторів. 

Необхідність розробки даного напрямку абсолютно очевидна й викликається 
рядом обставин. Найважливішим з них є той факт, що засоби й методи навчання 
оздоровчому туризму, використовувані в масовій школі, не можуть бути повною 
мірою перенесені в систему навчання глухих. 

Мета дослідження: розробити й експериментально апробувати методику 
занять з топографічної підготовки глухих школярів, що займаються оздоровчим 
туризмом. 

При розробці й апробації методики занять з топографічної підготовки 
виходили з вимог, які пред'являються глухим школярам на заняттях оздоровчим 
туризмом: 

• високий рівень знань і вмінь з топографічної підготовки; 
• вплив мовного розвитку при роботі з топографічною картою із глухими 

школярами. 
Недостатність мовної діяльності, зменшення обсягу інформації, одержуваної 

глухими внаслідок поразки слуху, позначається на розвитку таких пізнавальних 
процесів, як мислення, пам'ять, сприйняття (Н. Г. Байкіна [1, 565], Р. М. Боскіс [3, 
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215], О. П. Гозова [5, 120], Я. В. Крет [7, 244], М. К. Шеремет [9, 17], 
Ж. І. Шиф [10, 103]). 

Особливості пізнавальної й мовної діяльності глухих школярів, у свою чергу, 
відкладають певний відбиток на розвиток рухового аналізатора й відбиваються на 
оволодінні майже всіма видами рухових навичок, у тому числі й в оздоровчому 
туризмі. 

У зв'язку із цим, особливістю топографічної підготовки глухих школярів на 
заняттях оздоровчим туризмом є створення в них поняття про граничний простір 
на земній поверхні, на якому прийнято розрізняти рельєф і місцеві предмети на 
розгорнутій мовній основі. 

У зв'язку із цим нами були попередньо розроблені й адаптовані мовні 
програми по вивченню топографічної підготовки із глухими школярами. Ці 
програми були представлені на 4 видах мови: дактильній, письмовій, усній та 
міміко-жестикулярній. 

При розробці мовних програм на першому етапі звертали увагу на слова й 
фразеологію, які найбільше часто зустрічалися при створенні функціональної 
моделі для тих, що займаються туризмом (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 
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Усім глухим школярам пропонували записати слова і їх основні елементи 

топографії. Глухі школярі записували й замальовували у своїх зошитах. 
Навчальний матеріал представляли на слайдах, малюнках, фільмах, а також 
виходили на територію реабілітаційного центру “Джерело” і безпосередньо 
використовулваи метод предметно-практичної діяльності. Цей реабілітаційний 
центр має у своєму розпорядженні значну територію, де є яри, спуски, вершини, 
лісосмуга. Крім того, заняття проводили в інтегрованих групах, де були діти, що 
чують. Слід зазначити, що в даному реабілітаційному центрі “Джерело” вчаться 
діти, що чують, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Корекційно-розвиваюча спрямованість педагогічної діяльності нерозривно 
була пов'язана із процесом навчання руховим діям і розвитком фізичних якостей. 
Разом з тим, освітні й корекційно-розвиваючі завдання вирішувалися на тому 
самому навчальному матеріалі, але мали відмінність. Освітні завдання 
відповідали програмному змісту навчання, а корекційно-розвиваючі завдання 
вирішувалися на кожному занятті. У процесі навчання при перехід до нового 
навчального матеріалу не змінювали корекційні завдання, а варіювали їх.  

Слід зазначити, що при формуванні знань, умінь і навичок з топографічної 
підготовки із глухими школярами використовували метод слова вербальний 
(інформації мовного впливу), усної передачі інформації у вигляді пояснення, 
опису, вказівки, судження, уточнення, зауваження, усного оцінювання, аналізу, 
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обговорення, прохання, поради, бесіди, діалогу, метод невербальної (немовної) 
передачі інформації у вигляді міміки, пластики, артикуляції, жестів, дактильної 
мови. 

При проходженні даного навчального матеріалу пропонували методи 
наочності, які були засновані на комплексному включенні всіх збережених видів 
відчуттів при провідній ролі словесної мови. При цьому використовували плакати 
із зображенням основних елементів топографії, а також графічний запис тіла 
людини з назвою частин, суглобів, які разом з тілом пересувалися по пагорбах, 
увалах, вершинах.  

Цей навчальний матеріал вивчали із глухими школярами протягом з вересня 
2009 – по травень 2010 рр. Усього було проведено 32 заняття, із загальною 
кількістю часу 64 години. 

Слід указати, що при закріпленні знань по умовних топографічних знаках із 
глухими школярами відзначали, що розрізняють три види знаків: масштабні, 
позамасштабні й пояснювальні. При цьому розглядали особливість кожного 
топографічного знака. Зображення топографічних знаків супроводжували 4 
видами мови: дактильна, усна, письмова, міміко-жестикулярна. 

Таким чином, порушення слуху змінює вікову динаміку розвитку сприйняття 
топографічних знаків і вносить у неї певну своєрідність. 

Поразка слуху позначається, насамперед, і найбільшою мірою, на розвитку 
мови глухих школярів, що, у свою чергу, затримує формування мислення, пам'яті 
й інших пізнавальних процесів (Л. С. Виготський [4, 525], Н. Г. Байкіна [2, 95], 
Р. М. Боскіс [3, 215], О. П. Гозова [5, 120], Я. В. Крет [7, 244], Т. В. Розанова [8, 
75]). Ця обставина приводила до необхідності застосування спеціальних методів 
навчання, заснованих на використанні всієї системи збережених аналізаторів і 
спрямованих на корекцію й компенсацію наслідків цього порушення у всіх сферах 
пізнавальної діяльності. У зв'язку із цим, на заняттях з топографічної підготовки 
при отриманні глухими школярами знань, створювали їм такі ефективні 
педагогічні умови, які дозволили наблизити їхній розвиток до рівня їх чуючи 
однолітків. 
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Поддуєва Олеся 

аспірантка 1 року фак-ту фізичного виховання 
Наук. кер.: д.пед.н., професор Байкіна Н.Г. 

ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ГЛУХИХ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ПРОБОЮ РУФ’Є 

Вся історія людства є підтвердженням того, що саме за рівнем ставлення до 
своїх найменш соціально захищених людей можна стверджувати про рівень 
розвитку цивілізованості держави, і суспільства загалом. Конституція України, 
Закон України «Про освіту», Державна національна програма «Освіта» (України 
XXI століття), а також ратифіковані Верховною Радою України міжнародні 
нормативно-правові акти, зокрема, Загальна декларація прав людини, Конвенція 
ООН «Про права дитини», «Стандартні правила для інвалідів» та ін., спрямовані 
на створення правових, соціально-економічних та науково-освітніх умов для 
інтеграції у суспільство дітей з особливостями фізичного та розумового розвитку, 
їх соціалізація є важливою проблемою, оскільки такі особи найбільше потерпають 
від соціальної незахищеності. Одночасно підвищується і вимоги до якості 
педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами, зокрема глухими дітьми на 
уроках фізичної культури, оскільки наявність психофізичних дефектів об'єктивно 
ускладнює процес їхньої соціалізації [1, 24; 2, 16]. 

Розлади слуху, порушуючи соціальні відносини, змінюють статус дитини, 
провокують виникнення в неї низки вторинних специфічних настанов, які 
впливають на її психофізичний розвиток.  

Фізкультура і фізичне виховання є неодмінною умовою формування особи, 
яка включає ціннісну орієнтацію, організованість, цілеспрямованість в діяльності 
інвалідів, створює наукову базу для різностороннього розвитку фізичних 
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здібностей і рухових навиків. Глухі і слабочуючі діти відрізняються від своїх 
однолітків, що чують, соматичним ослабленням, недостатньою рухливістю, 
відставанням у фізичному і моторному розвитку. У багатьох глухих дітей 
спостерігається порушення з боку серцево-судинної і дихальної системи 
(збільшений пульс, артеріальний тиск, неправильний ритм дихання), що 
стосується фізичного розвитку – сутулість, плечова асиметрія, плоскостопість, 
викривлення хребта, ослабленість, диспластичність статури, дискоординація 
м'язових груп, емоційна нестійкість моторики. Різко знижена або повністю 
відсутня функціональна діяльність слухового аналізатора, викликає 
загальмованість центру рухового аналізатора, зовнішніми ознаками цього процесу 
є різке обмеження рухової активності дітей з порушенням слуху або їх постійний 
контроль над кожним своїм рухом [3, 59; 4, 2]. 

Правильно організоване фізичне виховання компенсує фізичний розвиток і 
рухову сферу школярів з порушенням слуху.   

 «Проба Руф’є» дає нам можливість діагностувати функціональний стан 
серцево-судинної системи глухих дітей молодшого шкільного віку.  

Мета роботи - полягає в оцінюванні функціонального стану серцево-судинної 
системи глухих дітей молодшого шкільного віку.  

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання: 
1. Проведення проби Руф’є серед глухих дітей молодшого шкільного віку. 

2. Вивчення показників морфо-функціонального статусу глухих дітей 
молодшого шкільного віку 

3. На основі системного аналізу літературних даних і власних 
експериментальних результатів, теоретично обґрунтувати стан серцево-судинної 
системи глухих дітей молодшого шкільного віку. 

Об’єкт дослідження – серцево-судинна системи глухих дітей молодшого 
шкільного віку.  

Суб’єкт дослідження - глухі діти молодшого шкільного віку. 
Предмет дослідження – визначення функціонального стану серцево-судинної 

системи глухих дітей молодшого шкільного віку.  
У процесі вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: 
• Системно – структурний аналіз наукових даних; 
• Педагогічний метод; 
• Статистичний (метод математичної обробки); 
•    Пульсометрії. 
Дослідження проводилися на базі навчально-реабілітаційної установи 

«Джерело» міста Запоріжжя. Нами досліджувалося 50 глухих дітей молодшого 
шкільного віку 6-11 років. Усі діти мають захворювання вуха різної етіології  та 
степені (двухстороній неврит слухового нерва, двухстороня або одностороння 
туговухість 3-ої, 4-ої степені). 
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Таблиця 1 
Гемокардіодинамічні показники 

глухих дітей молодшого шкільного віку 
Показники Характеристика 

ЧСС у спокої 83±2,9 
АТ сист 114±2,1 
АТ діаст 71±1,5 

Індекс Робінсона 94±3,2 

Данні показники свідчать про зниження функціональних можливостей 
серцево-судинної системи відповідного контингенту.  

Проба Руф’є призначається для оцінки працездатності серця при фізичному 
навантаженні. Необхідне устаткування: секундомір, тонометр, апарат для виміру 
артеріального тиску. Порядок проведення обстеження по методиці. Перед пробою 
в обстежуваного в положенні сидячи підраховується пульс за 15 сік (P1) після 5-
хвилинного спокійного стану. Потім під рахунок випробовуваний присідає 30 
разів за 1 хвилину. Відразу після присідань підраховується пульс за перших 15 сік 
(P2) і останні 15 сік (P3)першої хвилини після закінчення навантаження. Показник 
серцевої діяльності: 

 
Оцінка ПСД здійснюється наступним чином: 
• При ПСД від 0.1 до 5 — відмінно; 
• 5.1 до 10 — добре; 
• 10.1 до 15 — задовільнольно; 
• 15.1 до 20 — погано. 
 
Не дивлячись на те, що тест Руф’є рекомендований для дитячого 

контингенту його виконання виявилося достатньо важким для нетренованих  
глухих дітей молодшого шкільного віку в силу вікових особливостей опорно-
рухового , суглобо-м'язового апарату, стану соматичного здоров’я.  

Під час  аналізу функціональних можливостей серцево-судинної системи 
отримали погану працездатність 15% дітей, 35% - задовільну, і тільки 30% - 
добру.  

Висновки 
1. Рухова активність глухих дітей молодшого шкільного віку на 20-30% 
нижче ніж у здорових однолітків. 
2. При виконанні дозованого фізичного навантаження організм глухих дітей 

адаптується гірше ніж у здорових школярів того ж віку. Це зумовлено тривалим 
періодом відновлення. 

3. У глухих дітей молодшого шкільного віку щодо структури 
захворюваності на 1-му місці стоїть захворювання опорно-рухового апарата 
(порушення осанки – кіфози, сколіози, плоскостопість), потім захворювання 



46 

органів почуттів – (порушення зору), захворювання серцево-судинної і дихальної 
системи.  
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ВПЛИВ РІЗНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ФІЗИЧНУ 
РОБОТОЗДАТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ 

Актуальність. Сучасний процес навчання в школі характеризується високими 
інтелектуальними і емоційними навантаженнями. Уроки фізичної культури для 
більшості дітей стають практично єдиним засобом підтримки мінімального рівня 
фізичної підготовленості, необхідного для нормального функціонування 
організму. 

Фізичне виховання дітей шкільного віку найефективніше стимулює 
позитивні функціональні та морфологічні зміни у формуванні організму, активно 
впливає на розвиток рухових здібностей [1, 3]. 

Зараз, як ніколи, залишається актуальним питання по вивченню стану 
здоров'я дітей і підлітків у взаємозв'язку з фізичним вихованням, який є надмірно 
важливим для обґрунтування цілеспрямованої спортивної роботи з дітьми і 
зміцнення здоров'я підростаючого покоління.  

Практика однозначно встановила, що секційні заняття ігровими спортивними 
іграми – одна з найбільш ефективних форм розвитку фізичних якостей в умовах 
звичайної загальноосвітньої школи, оскільки вона дає  можливість хлопцям 
оптимально поєднувати заняття спортом з навчанням, а також сприяє підвищенню 
рівня здоров'я дітей. Ігрова діяльність є найдинамічнішою і ефективнішою, 
реакція якої робить великий вплив на учнів, підвищує тонус організму, 
роботоздатність, забезпечує продуктивність в учбовій роботі. 
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На сьогоднішній день проведення позакласної роботи по фізичній культурі 
вимагає використання таких видів фізичних вправ, які мали б певну інтенсивність, 
могли регулюватися часом їх проведення, мали достатню моторну щільність і 
передбачали велику кількість учасників [2, 3]. 

В ході роботи передбачалося з'ясувати, як і наскільки впливають секційні 
заняття по ігрових видах спорту на фізичну школярів 13 – 14 років. 

Тому метою нашого дослідження було – визначити ефективність впливу 
секційних занять по ігрових видах спорту, зокрема: баскетболом, волейболом і 
футболом на фізичну роботоздатність школярів 13 – 14 років. 

Тому метою нашого дослідження було – визначити ефективність впливу 
секційних занять по ігрових видах спорту, зокрема: баскетболом, волейболом і 
футболом на фізичну роботоздатність школярів 13 – 14 років. 

У роботі були поставлені наступні завдання: 
1.Визначити фізичну роботоздатність учнів середнього шкільного віку, що 

займаються в секціях по ігрових видах спорту. 
2. Порівняти отримані показники фізичної роботоздатності у підлітків, що 

займаються в секціях по ігрових видах спорту. 
3. Виявити ефективність впливу секційних занять по ігрових видах спорту на 

рівень фізичної роботоздатності школярів 13 –14 років. 
Висновки. Терміном  «фізична роботоздатність» позначають потенційну 

здатність людини проявити максимум фізичного зусилля в статичній, динамічній 
або змішаній роботі. Фізична роботоздатність залежить від морфологічного і 
функціонального стану різних систем організму. Фізична роботоздатність 
виявляється в різних формах м'язової діяльності. Вона залежить від «фізичної 
форми» або готовності людини, його придатності до фізичної роботи, фізичній 
культурі і спортивній діяльності.  

В ході дослідження було виявлена ефективність впливу секційних занять по 
ігрових видах спорту на рівень фізичної роботоздатності школярів 13 –14 років, 
тому що ігрова діяльність є найдинамічнішою і ефективнішою, реакція якої 
робить великий вплив на учнів, підвищує тонус організму, працездатність, 
забезпечує продуктивність в навчальній  роботі. 
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СИЛОВИХ ВПРАВ 
У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВАЖКОАТЛЕТОК ВІКОМ 12 – 14 РОКІВ 

В останні роки в чоловіків і жінок спостерігається тенденція до зближення 
характеру, побудови, обсягу тренувального процесу й рівнів їхніх вищих 
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досягнень. У цьому аспекті одним з менш вивчених і найбільш перспективних 
видів спорту є жіноча важка атлетика. 

Максимальна орієнтація на індивідуальні особливості спортсменки, строга 
відповідність функціональним можливостям планованих тренувальних і 
змагальних навантажень, характер відпочинку, харчування, засобів відновлення 
таять значні резерви підвищення ефективності спортивного тренування. 

Як показує аналіз літературних даних, вплив швидкісно-силової підготовки 
на адаптаційні можливості організму, а також тренувальний комплекс із 
урахуванням полового диморфізму по даному виді спорту розроблений 
недостатньо, а морфофункциональні характеристики звичайних жінок не цілком 
застосовні до оцінки функціональних можливостей жінок-спортсменок, що 
демонструють високі спортивні результати, тому що вони своїми 
функціональними й соматичними особливостями відрізняються більше від 
«звичайних» жінок не спортсменок, чим від чоловіків [1, 15]. 

У практиці підготовки спортсменок-розрядниць часто застосовується арсенал 
засобів і методів тренування, які зазвичай використовують кваліфіковані атлетки. 
Однак навіть у 12-14 років рівень функціональної підготовленості та фізичного 
розвитку важкоатлеток III-I спортивного розряду значно відрізняється від рівня 
функціональної підготовленості та фізичного розвитку кваліфікованої атлетки [2, 
96]. 

У зв'язку з цим і завдання, які вирішуються під час тренування атлета III-I 
розряду, і методи тренування повинні бути в них, звичайно, зовсім іншими, ніж у 
кваліфікованих атлеток. 

Відомо, що з усіх вправ зі штангою, які використовуються у тренуваннях, 
максимальні навантаження в тягах, особливо в поштовхових, можуть негативно 
вплинути на опорно-руховий апарат спортсменки. З практики відомо також, що 
багато видатних важкоатлеток у перші роки своїх тренувань не використовували 
тяг ривкових і поштовхових, хоча в подальшому і стали рекордсменами в ривку та 
поштовху [3, 180]. 

Мета роботи – з’ясувати доцільності застосування у тренувальному процесі 
підготовки важкоатлеток менших розрядів таких вправ, як тяга ривкова та тяга 
поштовхова.  

Тренувальний процес повинен враховувати індивідуальні особливості 
спортсменки, а тренувальне навантаження відповідати її функціональному стану в 
кожен конкретний момент часу. Тренувальний процес повинен забезпечити 
підвищення рівня загальної фізичної підготовки, як бази для набуття нових 
спортивно-технічних навичок, для удосконалювання окремих фізичних якостей. 
Надмірно спеціалізоване тренування не зможе забезпечити стійкі сприятливі 
реакції організму. Як правило, чим вищий рівень спеціальної підготовленості, тим 
вищий і рівень загальної фізичної підготовки. 

На величину навантаження значно впливає тривалість і характер відпочинку. 
У тренувальному процесі відпочинок виконує дві основні функції: 

1. Сприяє відновленню працездатності після навантажень. 
2. Є засобом оптимізації тренувального ефекту. 
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Ці функції єдині у своїй основі, оскільки від тривалості й організації 
відпочинку залежить наслідок попереднього і вплив наступного заняття чи вправи 
. При повторному виконанні будь-якої вправи надмірно короткий чи надмірно 
тривалий відпочинок перетворюється з компонента тренування у фактор  
перетренування чи роз тренування. Інтервали відпочинку залежно від їхньої 
тривалості поділяються на три типи: жорсткі, ординарні та максимізуючи. 

Тривалість жорсткого відпочинку призводить до того, що чергове 
навантаження проводиться на фоні стомлення від попереднього. Такий 
відпочинок підсилює вплив навантаження, оскільки відбувається додавання 
тренувальних ефектів попереднього і даного навантаження. Однак жорсткий 
інтервал відпочинку найчастіше не дозволяє збільшити обсяг навантаження.  

Ординарний відпочинок - це відпочинок, достатній для відновлення 
працездатності. Він призводить до стирання результатів виконання попереднього 
навантаження і дозволяє повторно використовувати  аналогічне тренування без 
його зменшення, але і без значного  збільшення.  

Максимізуючи відпочинок забезпечує ліквідацію стомлення, але зберігає 
позитивний наслідок попереднього навантаження. При використанні інтервалу 
такого відпочинку чергове навантаження вводиться при досягненні спортсменом 
фази понад відновлення працездатності. Це дає можливість значно збільшити 
чергове навантаження. 

Закономірності розвитку спортивної форми вимагають періодичної зміни 
спрямованості засобів і методів підготовки спортсменок. Тому при 
фундаментальній, довгостроковій підготовці спортсмена можна виділити три 
основних періоди тренувального процесу : 

а) період фундаментальної підготовки (підготовчий); 
б) період основних змагань (змагальний); 
в) перехідний період. 
Основне завдання періоду фундаментальної підготовки полягає у створенні 

передумов щодо забезпечення становлення спортивної форми. Його тривалість 
може бути такою, яка необхідна в конкретних умовах для набуття спортивної 
форми (3-4 місяця в піврічному циклі і 5-7 місяців у річному). Протягом періоду 
основних змагань (змагального) ставиться завдання збереження спортивної форми 
та реалізації її в результатах. Звичайно це 1 - 2 місяця в  півріччя чи до 5-и 
протягом року залежно від кваліфікації спортсменок. Однак він повинен тривати 
не більш, ніж це обумовлено дійсною спортивною формою, без збитку для 
подальшого прогресу. 

Проте кількість відповідальних змагань із граничною мобілізацією 
можливостей не павина перевищувати 2 - 3 на рік, а загальна кількість змагань 
протягом року не більше 8-и. Інтервал між змаганнями має бути 20-30 днів. 

Для з'ясування цих питань нами був проведений експеримент, у якому взяли 
участь дві групи важкоатлеток II розряду. Вони тренувалися  протягом 12 тижнів, 
а на 13 тиждень відбулися змагання, які підвели підсумки зазначеної вище роботи. 
Ці 12 тижнів були розподілені на два підготовчих періоди та один змагальний. 
Після кожного з підготовчих періодів були проведені контрольні тренування у 
класичних вправах. 
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У першій групі замість тяг ривкових і поштовхових використовувалася така 
ж сама кількість підйомів штанги в ривку напівприсядки і в підніманні на груди 
напівприсядки. Навантаження бувають: малі – до 20% від загальної кількості 
підйомів; середні – 21-29%; великі – 30-39%; максимальні – від 40%. Місячне 
навантаження за тижнями розподіляється нерівномірно.  

Розподіл навантаження за тижнями як у підготовчому, так і у змагальному 
місяці може бути найрізноманітніший, однак останній тиждень перед змаганнями 
завжди повинен бути з малим навантаженням. Слід зауважити, що при виконанні 
класичних вправ, інтенсивність навантаження складала 60-80 % від граничного 
результату спортсменки у двох підготовчих періодах, та 81-90 % – у змагальному 
періоді.  

У результаті застосування ривка навприсядки і піднімання на груди 
навприсядки важкоатлетки в такому самому ступені розвинули силу тяги, як і в 
групі, що використовувала тягу ривковую і поштовхову (показники збільшення 
висоти підйому штанги в тягах були однозначними). Використання абсолютно 
меншої ваги штанги в ривку і підніманні на груди напівприсядки (у середньому 
75%) стосовно тяг (середня вага, яких дорівнює 95%) дозволило розвинути не 
тільки силу, але і швидкість. І, нарешті, ці вправи дали більше можливостей для 
вдосконалювання техніки ривка та підйому на груди для поштовху, тому що за 
структурою вони дуже близькі. Таким чином, проведений експеримент показав, 
що у тренуванні спортсменок III- I розряду можна не включати тяги ривкові та 
поштовхові. 
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ОВОЛОДІННЯ НАВЧАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ 
З ГАНДБОЛУ УЧНЯМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗА ПРОГРАМАМИ ВАРІАТИВНОГО ТА СПОРТИВНОГО НАПРЯМКУ  

Вивчення навчального матеріалу з гандболу має сприяти формуванню 
стійкого інтересу до предмета “фізична культура” в цілому та гри в гандбол 
зокрема, розвитку відповідних ігрових здібностей, умінь та навичок, орієнтації 
учнів на допрофільне (8-9 класи) навчання та обранню в подальшому спортивного 
профілю навчання в 10-11 класах [1, 2]. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що уроки гандболу в 
загальноосвітніх школах не є найприйнятнішою формою навчання, незважаючи 



51 

навіть на те, що вони сприяють комплексному впливу на організм, розвитку 
фізичних якостей і що зміст навчального матеріалу з гандболу є в шкільних 
програмах із фізичної культури. 

У процесі вивчення стану спортивного профільного навчання у 
загальноосвітніх школах  було встановлено, що 68,7% директорів шкіл мають 
профільне навчання за різними напрямами, окрім спортивного, але при цьому 
директори вважають, що 50% старшокласників обрали б спортивний напрямок [3, 
4]. 

Досліджень із вивчення та оцінки рівня оволодіння учнями старшого 
шкільного віку навчальним матеріалом з гандболу, за різними програмами з 
фізичної культури, у доступній нам літературі знайти не вдалося. 

Метою дослідження було визначення рівня оволодіння навчальним 
матеріалом з гандболу, передбаченим програмою за варіативним та спортивно-
профільним напрямками. 

Завдання дослідження: 1. Визначити вихідні показники загальної фізичної 
підготовленості учнів старшого шкільного віку, які навчаються за програмами з 
фізичної культури варіативного та спортивного напрямків.  

2. Виявити рівень технічної підготовленості з гандболу в учнів старших 
класів, які оволодівали програмою варіативного та профільного рівнів.  

Показники фізичної підготовленості учнів 10-х класів визначали за такими 
тестами: біг 30 м, стрибки на лівій, правій нозі, метання м’яча вагою 1 кг, 
човниковий біг 4х9 м. Оцінку рівня оволодіння навчальним матеріалом з гандболу 
проводили за такими тестами: ведення м’яча 30 м з обвідкою, ведення м’яча на 30 
м, передача м’яча в ціль, кидок м’яча на точність із відстані 9 м, кидок м’яча на 
дальність із розбігу.  

Дослідження проводили з учнями 10-х класів Вільноандріївської ЗОШ та 
ЗОШ №12 міста Запоріжжя.  

На початку та в кінці педагогічного експерименту проводили контрольні 
тестування з фізичної і технічної підготовленості учнів експериментальної групи 
(програма профільно-спортивного напрямку) і контрольної групи (програма 
варіативного модуля). 

За час педагогічного експерименту в обох групах відбулися позитивні зміни 
у показниках фізичної підготовленості. Проте темпи приросту були різні.  

Юнаки експериментальної групи мали достовірно вищі темпи зростання за 4-
ма показниками (стрибки на лівій, правій нозі (5,05% та 3,98%), метання м’яча 
(7,74%), човниковий біг 4х9 м (7,27%), за винятком показника швидкості, де була 
лише тенденція до зростання темпу (t=1,87). 

Юнаки контрольної групи мали достовірні темпи зростання в стрибках на 
лівій, правій нозі та човниковому бігу 4х9 м. Темпи росту показників з фізичної 
підготовленості у контрольній групі знаходилися на рівні від 1,98% до 6,0%. 

Аналіз показників на прояв технічної підготовленості з гандболу юнаків 
профільних класів (експериментальна група) та юнаків звичайних класів 
(контрольна група) свідчить про перевагу показників за всіма технічними 
прийомами з гандболу в експериментальній групі. У контрольній групі показники 
засвоювання технічних прийомів також покращились, але не так суттєво. 
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Отже, на наш погляд, в експериментальній групі юнаків, завдяки 
використанню навчальної програми спортивного напрямку, де передбачається 
реалізація програми в обсязі 5 годин на тиждень і застосування нових засобів і 
методів у навчанні технічним прийомам гри в гандбол, відбувається більш якісне і 
позитивне зрушення у навчанні. 

Висновки. Таким чином, дана програма та методика навчання технічним 
прийомам гри в гандбол в експериментальній групі дає більш позитивний ефект.  

Рівень навчальних досягнень із гандболу в учнів експериментальної групи 
після засвоєння програми профільного рівня відповідав високому, а в контрольній  
групі – початковому і середньому рівню.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ТУРИЗМУ НА 
ФІЗИЧНУ РОБОТОЗДАТНІСТЬ ШКОЛЯРІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Актуальність. Туризм є одним із важливих засобів гармонійного розвитку, 
зміцнення здоров'я, залучення широких мас населення до занять фізичною 
культурою. 

У Законі України «Про туризм», Урядових програмах розвитку туризму в 
Україні до 2005 і 2010 років, інших законодавчих актах і нормативно-правових 
документах, поряд з актуальними проблемними питаннями внутрішнього і 
міжнародного туризму, значне місце займають проблеми масового розвитку 
всяких видів активно-оздоровчого туризму і шляхи їх рішення. 

Оздоровча цінність туризму визначається перебуванням в природних умовах, 
позитивній дії всіляких природних чинників в з'єднанні з фізичною діяльністю. 
Все це сприяє повноцінному відпочинку, зміцненню здоров'я і гартуванню 
організму [1, 75]. 
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Регулярні заняття туризмом сприяють успішному розвитку таких коштовних 
фізичних якостей і звичок: витривалість, сила, спритність, сміливість, 
наполегливість, уміння орієнтуватися на місцевості. 

Туризм має також великі виховні можливості. У поході під керівництвом 
інструктора турист учить долати перешкоди, готувати їжу, рубати дрова, ставити 
намет і тому подібне Все це створює сприятливий підґрунтя для виховання 
трудових і вольових звичок. Неабияка роль занять туризмом полягає в тому, що 
учасники походів, екскурсій і подорожей виконують нормативні вимоги, 
отримують спортивні розряди, набувають інструкторських і суддівських звичок. 

Походи вимагають від туриста багатоденного тренування, вдосконалення 
загальної і спеціальної фізичної підготовки і туристських звичок. 

У будь-якому туристському поході компас і карта надійний і вірний 
супутник. Знання основ топографії, орієнтування на місцевості допомагають 
грамотно і швидко вибрати цікавий маршрут, безпомилково пройти його. Звички, 
отримані в турпоході, будуть корисні і в повсякденному житті. 

Для того, щоб зрозуміти і полюбити туризм, потрібно по подорожувати з 
рюкзаком за плечима до лісу, в гори, відвідати багато міст і населених пунктів. Це 
– дорога до чудової країни романтики, здоров'я і спорту [2, 34].  

Об'єктом даного дослідження були навчально-тренувальні заняття з 
секційних занять з туризму. 

Суб'єкт дослідження – хлопці 12-13 років, що займаються і не займаються в 
секції по туризму. 

Предмет дослідження – показники фізичної роботоздатності. 
У зв'язку з тим, що метою даного дослідження було виявити вплив секційних 

занять з туризму на фізичну роботоздатність школярів сільської місцевості, в 
роботі ставилися наступні завдання:  

1. Визначити показники фізичної роботоздатності школярів сільської 
місцевості. 

2. Оцінити динаміку рівня показників фізичної роботоздатності школярів 
сільської місцевості, що займаються і не займаються в секції по туризму  

3. Оцінити вплив секційних занять з туризму на фізичну роботоздатність 
школярів сільської місцевості. 

Висновки. Показники фізичної роботоздатності у хлопців 12-13років, що 
займаються і не займаються в секції по туризму, на початку експерименту 
достовірно розрізняються за результатами одного тесту з фізичної 
підготовленості.  

Показники фізичної роботоздатності у хлопців 12-13 років, що займаються і 
не займаються в секції по туризму, в кінці експерименту достовірно 
розрізняються за результатами трьох показників з фізичного розвитку, за 
результатами всіх п’яти тестів по фізичній  підготовленості та п’яти показників з 
функціональної підготовленості. Результати всіх тестів експериментальної групи 
значно перевищують показники контрольної групи в кінці дослідження. 

Приріст показників у хлопців контрольної групи  достовірний по одному 
тесту з фізичної роботоздатності, двом тестам з фізичної підготовленості та 
чотирьом показникам функціональної підготовленості. У експериментальної 
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групи виявлені достовірні відмінності по двом показникам з фізичної 
роботоздатності, п’яти тестам з фізичної підготовленості та чотирьом показникам 
функціональної підготовленості. 

 Дослідження показало, що у хлопців 12-13 років, що займаються в секції по 
туризму показники фізичної роботоздатності вище к кінцю дослідження, чим у 
хлопців які не займаються. Це дає підставу стверджувати, що заняття в секції з 
туризму позитивно впливають на покращення . фізичної робото здатності хлопців 
12-13 лет сільської місцевості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 
У БОКСЕРІВ 16-17 РОКІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ 

У сучасному житті бокс називають спортом всіх часів. Історія його йде 
далеко в глиб століть, однак до наших днів він зберігся як видовищний вид спорту 
з високим різнобічним впливом на психічні, вольові та рухові якості людини. У 
теперішній час бокс одержує все більше поширення, особливо серед підлітків і 
юнаків як у нас в країні, так і за рубежем, при цьому будучи ефективним засобом 
різнобічного фізичного і морального виховання. Спостерігається ріст спортивних 
результатів за останні роки в багатьох видах єдиноборств, у тому числі в боксі, 
особливо в юнацькому спорті, вимагає пошуку нових сучасних теоретичних, 
методичних і практичних підходів до тренування юних боксерів[1, 42-49]. 

У теорії і практиці спортивного тренування проблема підготовки спортсменів 
завжди була однієї з важливих завдань у практичному відношенні і дуже 
актуальної та значимої в теоретичному плані. Складність постановки і рішення 
таких завдань у тренуванні боксерів обумовлює тісним взаємозв'язком психічних і 
рухових (фізичних) факторів: тактичною непередбачуваністю, складної по 
координації руховою активністю і ступенем психоемоційного напруження [2, 
134]. 

Безпосередня мета занять боксом юнаків – це підготовка їх до успішної 
спортивної діяльності в більше зрілому віці. Тому навчальний процес у цей період 
повинен забезпечити такий розвиток фізичних якостей молодих боксерів, що 
дозволить їм досягти високого рівня спортивних результатів у період зрілості [3, 
15].  

Метою даного дослідження було дослідити рівень розвитку силових 
здібностей боксерів 16-17 років на підготовчому етапі підготовки. У роботі 
ставилися наступні завдання: Визначити рівень розвитку силових якостей у 
боксерів 16-17 років у підготовчому періоді; Розробити комплекси вправ для 
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розвитку силових якостей боксерів у підготовчому періоді підготовки; Оцінити 
ефективність використання комплексу вправ на розвиток силових якостей у 
тренувальному процесі на підготовчому періоді у боксерів 16-17 років. Методи 
дослідження:аналіз літературних джерел, педагогічний експеримент; контрольні 
випробування; методи математичної статистики. 

Дослідження проводилось у спортивному комплексі «Мотор Січ» м. 
Запоріжжя в секції з боксу, у досліджені приймали участь боксери 16-17 років у 
кількості 17 осіб. Всі юнаки за даними медичного огляду відносилися до основної 
медичної групи і мали спортивну кваліфікацію першого спортивного розряду та 
КМС. 

Юнаки поділялись на експериментальну групу і контрольну групу. В 
експериментальну групу входило 9 чоловік, а до контрольної групи входило 8 
юнаків. Тренувальних занять на тиждень було п’ять в обох групах. 

В експериментальній групі заняття силової спрямованості проводилися три 
рази на тиждень. У занятті для розвитку сили в експериментальній групі 
використовувалася розробленій комплекс вправ, який проводився в основній 
частині тренувального заняття. У комплекс були включені наступні вправи: 

- Поштовх штанги від грудей до гори з максимальною швидкістю, вага 
штанги 50% від максимально можливої; 

- Поштовх штанги від грудей до гори з максимальною швидкістю, вага 
штанги 60% від максимально можливої; 

- Стрибки зі штангою на плечах, вага штанги 30-40% від максимально 
можливої; 

- Присідання зі штангою на плечах, вага штанги 50-80% від максимуму; 
- Жим штанги лежачі різним хватом, вага штанги 50-90% від максимуму; 
- Жим штанги стоячи від грудей або із-за голови, вага штанги 50-80% від 

максимуму; 
- Нахили зі штангою, вага штанги 40-50% від максимуму; 
- Підйом гантелей на біцепс (на швидкість); 
- Нахили тулуба в різні сторони зі штангою на плечах, вага штанги 30-40% 

від максимуму; 
- Стрибки зі штангою на плечах через лінію, вага штанги 30-40%, від 

максимуму. 
При виконані даного комплексу вправ дозування підбирається залежно від 

підготовленості спортсмена, його кваліфікації. При використані малої ваги 
штанги в вправах збільшується кількість повторень за підхід, а також швидкість 
виконання вправи. 

У контрольній групі заняття для розвитку сили проводилися також три рази в 
тиждень. Для розвитку сили використалися вправи з вагою власного тіла або 
партнера. 

Дослідження проводилося з листопада 2011 року по лютий 2012 року. 
Початкове дослідження проводилося у листопаді 2011 року, а кінцеве 
дослідження – у лютому 2012 року. Результати оброблялися за допомогою 
методів математичної статистики. 
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Дослідження силових здібностей боксерів 16-17 років, контрольної і 
експериментальної групи, на початку експерименту показало, що результати 
контрольної групи та експериментальної групи знаходяться практично на одному 
рівні, за результатами всіх тестів. На початку дослідження не були виявлені 
достовірні розходження по показниках всіх тестів між експериментальною і 
контрольною групами. 

Наприкінці дослідження рівень розвитку силових здібностей у юнаків 16-17 
років, які займаються боксом, контрольної та експериментальної групи показало, 
що результати контрольної групи боксерів зросли, але вони були нижче 
результатів юнаків експериментальної групи за результатами всіх тестів. 
Наприкінці дослідження були виявлені достовірні розходження по показниках 
всіх тестів між експериментальною і контрольною групами. 

Аналізуючи динаміку приросту показників рівня розвитку силових 
здібностей боксерів 16-17 років, з’ясовано, що на при кінці дослідження, у 
боксерів експериментальної групи достовірні розходження виявлені по 
результатом шести тестів. Всі показники до кінця покращилися й у контрольній 
групі, але у контрольній групі, вірогідність розходження виявлена у чотирьох 
тестах. За результатами тестів: «Стрибок у довжину з місця, човниковий біг, 
кидок набивного м'яча двома руками через голову сидячи» не були виявлені до 
кінця дослідження статистично достовірних розходжень. 

4. Результати дослідження довели, що використання розробленого комплексу 
вправ для розвитку силових здібностей боксерів 16-17 років у підготовчому 
періоді підготовки, позитивно впливає на підвищення рівня розвитку силових 
якостей та може використовуватись при підготовці боксерів 16-17 років. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ПРЕДМЕТУ 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У СТУДЕНТОК ЗНУ 

Курс «Фізичне виховання» являється необхідною складовою частиною 
отримання освітньої кваліфікації «бакалавр» і складається з трьох розділів: 
теоретична, методична та фізична підготовки. Теоретичний розділ програми 
спрямований: на засвоєння знань і загальних відомостей з фізичної культури та 
спорту, на основи здорового способу життя, на самоконтроль у процесі фізичного 
самовдосконалення. 
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Формування теоретичних знань у галузі фізичної культури є одним з 
важливих елементів фізичного виховання студентів у вузах [1-2]. 

Дослідження В.К. Бальсевіча, Л.І. Лубишевої, М.Я. Віленського, В.П. 
Лук’яненко, Г.М. Соловйова та ін. переконливо доводять, що фізкультурна освіта 
в сучасному суспільстві повинна піклуватися не тільки про фізичний розвиток 
людини, але й сприяти формуванню інтелектуальної сфери особистості, що 
проявляється у високорозвиненій розумовій активності [3] та, сформованій на 
його основі, усвідомленій потребі у використанні фізичних вправ з метою 
зміцнення здоров'я. 

Метою нашого дослідження є визначення рівня базових знань студенток ЗНУ 
з дисципліні «Фізичне виховання». 

Дослідження проводилося зі студентками Запорізького національного 
університету. Усього в дослідженні брало участь 157 студентки.  

Для визначення наявних теоретичних знань після закінчення школи 
студенткам було запропоновано письмово відповісти на 48 питань, кожне з яких 
має три альтернативні відповіді. Необхідно вибрати одну правильну відповідь. За 
правильну відповідь ставився один бал, за неправильну - нуль балів. Сума 
набраних балів (кількість правильних відповідей) асоціюється з рівнем знань 
випробуваного. 

Основною теоретичною базою при розробці й складанні тестових завдань є 
навчальна програма з предмету «Фізичне виховання». 

Проведений нами аналіз результатів констатуючого експерименту 
теоретичних знань студенток ЗНУ з предмету «Фізичне виховання» виявив 
наступні показники (Рис. 1): 

- низький рівень теоретичних знань має 116 осіб, що складає 73,9%; 
- середній рівень має 40 осіб (25,5%); 
- високий рівень має 1 особа (0,6%). 
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Рис. 1. Динаміка зміни теоретичних знань по рівнях у студенток ЗНУ. 
Виявлення вихідного рівня теоретичних знань дозволило встановити 
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відсутність істотних розходжень у студенток контрольної й експериментальної 
груп. З огляду на отримані результати, можна зробити висновки, що загальний 
рівень теоретичних знань на початок експерименту перебував на низькому рівні. 

Попередній контроль знань слугує необхідною передумовою для успішного 
планування й керівництва навчальним процесом. Діагностичне тестування дало 
можливість визначити наявний (вихідний) рівень теоретичних знань учнів, після 
закінчення школи й дозволило викладачу більш цілеспрямовано керувати 
навчальним процесом. 

Протягом навчального року контрольна й експериментальна група №2 
отримували теоретичні відомості на практичних заняттях від викладачів 
(відповідно до робочої програми кафедри фізичного виховання ЗНУ), а також 
було проведено дві лекції (відповідно до навчальної програми). В 
експериментальній групі №1 крім цих лекцій теоретичні відомості студентки 
отримували на кожному додатковому занятті з оздоровчої аеробіки й шляхом 
самостійного вивчення спеціально розробленого нами навчального посібника [4]. 

Наприкінці педагогічного експерименту було проведено повторне 
тестування. За результатами дослідження встановлено, що контроль знань з 
предмету «Фізичне виховання» за допомогою тестових завдань показав зміни в 
позитивний бік (Рис. 1). На 15,2% зменшився низький рівень (таблиця 1): у 
контрольній групі - 9 осіб, в експериментальній №1 - 11 осіб, в експериментальній 
№2 - 3 особи перейшли в середній рівень знань.  

Середній рівень збільшився на 11,9%. На 3,3% змінився й високий рівень 
знань: у контрольній групі додалося - 2 особи, в експериментальній групі №1 - 3 
особи. 

Таблиця 1 
Показники оцінки рівня теоретичних знань з предмету «Фізичне виховання» у студенток ЗНУ 

Контрольна група 
Вихідні дані Підсумкові дані 

Рівень 
n X ± m n X ± m 

Низький 87 29,79 ± 0,28 76 30,22 ± 0,31 
Середній 26 36,73 ± 0,17 33 36,45 ± 1,12 
Високий 1 42 3 42,67 ± 0,82 
в загалі 114 31,48 ± 0,39 112 32,39 ± 0,39 

Експериментальна група №1 
Вихідні дані Підсумкові дані 

Рівень 
n X ± m n X ± m 

Низький 18 29,56 ± 0,94 7 29,71 ± 1,26 
Середній 7 37,14 ± 0,93 15 36,93 ± 0,61 
Високий 0 0 3 43,67 ± 0,41 
в загалі 25 31,68 ± 0,98 25 35,72 ± 1,0 

Експериментальна група №2 
Вихідні дані Підсумкові дані 

Рівень 
n X ± m n X ± m 

Низький 11 29,27 ± 1,29 8 31,63 ± 0,60 
Середній 7 37,00 ± 0,58 10 37,30 ± 0,55 
Високий 0 0 0 0 
в загалі 18 32,28 ± 1,22 18 34,78 ± 0,80 
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Отримані результати (таблиця 2) свідчать про достовірну позитивну зміну 

рівня теоретичних знань з боку експериментальної групи №1 (відносний приріст 
11,3%) у порівнянні з контрольною групою (відносний приріст 2,8%) і 
експериментальною групою №2 (відносний приріст 7,2%).  

Таблиця 2 
Результати оцінки рівня теоретичних знань з предмету  

«Фізичне виховання» у студенток ЗНУ 

Вихідні дані 
Підсумкові 

дані група 
X ± m X ± m 

Т 
∆ відносний 

приріст 

Контрольна 31,48 ± 0,39 32,39 ± 0,39 1,65 2,8 

Експериментальна №1 31,68 ± 0,98 35,72 ± 1 2,89** 11,3 

Експериментальна №2 32,28 ± 1,22 34,78 ± 0,80 1,71 7,2 

Примітка: ** - достовірні відмінності Р=0,95 при рівні значимості (α =0,01) 
Позитивна динаміка виявилася значно більш вираженою в 

експериментальній групі №1. Якість знань із низького рівня перейшла в середній 
рівень. 

Виходячи з аналізу рівня теоретичних знань досліджуваних, ми зробили 
висновок, що студенти приходять зі школи з низьким рівнем теоретичної 
підготовленості. Але раціонально складений програмний матеріал дозволяє 
систематизувати й поглибити знання студентів, необхідні для практичного 
використання можливостей фізичної культури, щоб навчити їх самостійно 
застосовувати фізичні вправи для зміцнення здоров'я й підвищення рівня 
функціональних можливостей організму [5-6]. 

Першорядним педагогічним завданням є розробка способів підвищення рівня 
мотивації до навчання. Навчальний процес повинен сприяти: активізації 
індивідуальної творчої діяльності студентів; інтеграції теоретичних знань і 
практичних умінь; можливості обміну досвідом між студентами; активної 
компенсації відсутніх знань і спрямовано диференціювати й адаптувати отриману 
інформацію до реальних умов професійної діяльності [7]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІКОВИХ І СТАТЕВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ 
РІЗНИХ ФОРМ ШВИДКОСТІ В УЧНІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП  

Актуальність. Науково-методична література свідчить, що дослідження 
розвитку швидкості в школярів має великий теоретичний і практичний інтерес [1]. 
На особливу увагу заслуговують дослідження взаємозв’язку між формами прояву 
швидкості в школярів, швидкості рухів у різних ланках тіла та особливості 
статевого розвитку різних форм швидкості в учнів різного шкільного віку [1-4]. 

Водночас аналіз джерел показує, що проблема вікових закономірностей 
розвитку прояву швидкості різних форм у дітей шкільного віку потребує 
додаткового дослідження.  

Відомо, що швидкість, як одна з основних рухових якостей людини, 
проявляється в здатності до високої швидкості рухів і не вимагає значних 
енергозатрат [1, 2]. Суперечність думок про взаємозв’язок елементарних форм 
прояву швидкості не дозволяє чітко визначити спрямованість навчального 
процесу на розвиток швидкості рухів у школярів [2]. 

Вікові і статеві особливості розвитку швидкісних здібностей у дітей 
шкільного віку мають дуже складну картину: швидкість має різні форми прояву, 
вікові зміни у хлопчиків і дівчаток відбуваються неоднаково і нерівномірно [2]. 
Для вчителів фізичної культури при застосуванні нестандартних підходів 
розвитку швидкісних здібностей необхідно знати рівень розвитку даної якості 
залежно не тільки від віку на даний момент, але і від статі. 

Мета дослідження полягає у вивченні вікових і статевих закономірностей 
розвитку різних форм швидкості в учнів віком від 10 до 17 років.  

У результаті опрацювання наукової літератури були сформовані такі 
завдання:  

1. Оцінити показники різних форм розвитку швидкості в учнів віком від 10 
до 17 років. 

2. Установити вікові і статеві особливості розвитку швидкісних здібностей в 
учнів від 10 до 17 років. 
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3. Виявити рівні прояву різних форм швидкості у хлопчиків і дівчат у віці від 
10 до 17 років. 

Методи та організація дослідження: 
1. Аналіз та узагальнення наукових джерел. 
2. Педагогічне дослідження розвитку швидкісних здібностей за допомогою 

тестів: 
− біг 30 м з ходу, біг 60 м (швидкість цілісних рухових дій); 
− біг на місці 5 с, теппінг-тест 10 с (максимальна частота локальних рухів); 
− “естафетний” тест (швидкість одиночного руху). 
3. Рівні розвитку різних форм окремо для хлопчиків і дівчаток оцінювали за 

даними В.А. Романенко (2005) [5]. Якісні рівні – задовільний, середній, 
відмінний.  

4. Методи математичної статистики. 
Дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи №12 імені М.В. 

Гоголя; у ньому брали участь учні віком від 10 до 17 років, у кількості 84 осіб, з 
них 49 хлопчиків і 35 дівчат. Визначення показників і рівня розвитку різних форм 
швидкості проводили в умовах уроку фізичної культури.  

Результати дослідження. Комплекс тестів, які характеризують розвиток 
різних форм швидкості в дітей, дав нам можливість оцінити і простежити 
динаміку розвитку швидкісних здібностей у хлопчиків і дівчат віком від 10 до 17 
років. Аналіз результатів показав, що розвиток різних форм прояву швидкості як 
у хлопчиків, так і в дівчат відбувається поступово, але не прямолінійно залежно 
від віку учнів. Періоди стрімкого зростання чергуються з фазами стабілізації або 
навіть зі зниженням результатів, що необхідно враховувати вчителям у процесі 
фізичного виховання.  

Порівняльна характеристика розвитку швидкості хлопчиків і дівчат від 10 до 
17 років показала, що найкращі середньо-групові показники різних форм прояву 
швидкості були в хлопчиків віком 12-13 років та 14-15 років у цілісних рухах і 
швидкості одиночного руху, у віці 16-17 років у цілісних рухах (біг на 30 м і 60 м) 
та частоті локальних рухів (біг на місці за 5 с), ніж у дівчат того ж віку.  

Аналіз якісних рівнів розвитку різних форм прояву швидкості у хлопчиків 
показав, що у віці від 10 до 17 років рівень прояву цілісних рухів (біг на 30 м з 
ходу) знаходиться на задовільному рівні. Середній рівень розвитку показників 
хлопчиків був у виконанні цілісного руху (біг на 60 м) у віці з 10 до 15 років, у 
віці 17 років рівень показника був задовільний: частота прояву максимальних 
рухів та поодинокого руху в хлопчиків у всіх вікових періодах знаходилася на 
середньому рівні, за винятком показника хлопчиків 10-11 років, який відповідав 
задовільному рівню розвитку. 

У дівчат якісний аналіз рівня розвитку різних форм швидкості від 10 до 17 
років був такий, як і в хлопчиків. За винятком виконання цілісного руху (у віці 14-
15 років), де рівень був задовільний та частоти максимальних рухів (у віці 10-11 
років), де рівень був середній.  

Висновки. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що розвиток різних форм 
прояву швидкості в учнів від 10 до 17 років має тенденцію до постійного, але 
нерівномірного зростання, що пов’язано із віковими закономірностями їхнього 
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розвитку. Показники розвитку різних форм швидкості свідчать, що в окремих 
вікових групах хлопчиків і дівчат спостерігається покращення результатів, в 
інших випадках такого покращення немає (у хлопчиків 14-15 років, у дівчат віком 
16-17 років). 

У хлопчиків, порівняно з дівчатами, були виявлені найкращі середньо-
групові показники різних форм швидкості.  
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТХЕКВОНДИСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ (6-8 РОКІВ) 

Актуальність. Тхеквондо є в даний час одним з найпопулярніших східних 
єдиноборств. Цим чудовим видом спорту сьогодні постійно займається близько 40 
мільйонів чоловік (по Україні – більше 16 тисяч). Регулярно проводяться 
чемпіонати світу і континентів, різні міжнародні змагання. Тхеквондо включене в 
програму XXVII Олімпійських ігор в Сіднеї. Заняття цим видом спорту служать 
ефективним засобом не тільки фізичного, але і духовного вдосконалення, 
гармонійного розвитку особи. Тхеквондо формує внутрішню культуру людини, 
характер, дисципліну, волю, колективізм, розвиває відчуття обов'язковості і 
відповідальності [1, 3]. 

Результати дослідження. Якщо дитина почалазайматися спортом у віці 6-7 
років, то тривалість етапу може скласти 3 роки. Саме на цей віковий діапазон 
доводяться найвищі темпи приросту швидкісних здібностей, гнучкості, здібностей 
до відтворення заданого темпу, зусиль. 

На 6-7 році у дітей починається  збільшення довжини тіла – на 6-8 і навіть 10 
см в рік. Це так званий період першого витягнення. Системи і органи 
продовжують удосконалюватися. Організм зміцнюється, розвивається і 
зміцнюється м'язова система. Швидко розвивається руховий відділ мозку. Діти 
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стають жвавими – починають добре бігати, стрибати, лазити, зберігати рівновагу. 
Продовжується  вдосконалення скелета, молочні зуби змінюються на постійні. 
Дитячий організм в цей період відрізняється підвищеною чутливістю і частота 
гострих дитячих інфекцій надмірно висока. Легко виникають травми із-за 
допитливості, відсутності досвіду і недостатнього нагляду. У поведінці дітей 
велике значення має наслідування, але вже виявляється ініціатива, творчість. 

Важливо знати особливості і труднощі дітей цього віку: 
1) нерозуміння дітьми ролі тренера-викладача, а також специфіки навчальної 

і тренувальної діяльності; 
2) імпульсна поведінки, недостатній розвиток спілкування з іншими дітьми; 
3) некритичне відношення дитини до самого себе, неадекватна самооцінка. 
У цей період активно розвивається самооцінка – важлива форма прояву 

самосвідомості, якою вона буде в значній мірі залежить від дорослих. Діти з 
високою самооцінкою відчувають себе в групі впевненіше, сміливіше, активніше 
проявляють себе, свої здібності, ставлять перед собою вищі цілі. Проте надмірно 
завищена самооцінка може привести до виникнення зарозумілості, агресивності. 
Рівень самооцінки складається під впливом успіхів і невдач в попередній 
діяльності. Той, хто часто терпить невдачу, чекає невдач і в майбутньому, і 
навпаки – успіх привертає до очікування позитивного результату і надалі. 

Дівчатка показують вищий рівень соціальної відповідальності і більшу, ніж 
хлопчики, гнучкість в поведінці. Хлопчики менш критично оцінюють свою 
реальну поведінку. Проте, альтруїстична репутація дівчаток, що існує в буденній 
свідомості, сильно перебільшена. Вони або навмисно, або не усвідомлено 
приховують свій «егоїзм» і «на публіку» демонструють соціально схвалювані 
форми поведінки [2, 57]. 

Пізнавальна потреба – одна з найбільш значущих, помітних в цьому віці. Це 
зв'язано з цікавістю дітей до світу дорослих, з прагненням бути схожим на них. 
Крім того, діти прагнуть завоювати прихильність і симпатію однолітків, які їм 
подобаються, мають авторитет в групі. Мотивом діяльності нерідко виступають 
самолюбність, самоствердження. На основі цього прагнення у дітей виникає і 
мотив змагання – виграти, перемогти, бути краще інших. Безперервно виникають 
самі різні потреби примушують дитину відразу ж приступати до їх задоволення, 
діяти, не подумавши, що за цим може послідувати. Імпульсна активність спонукає 
і асоціативну мову дитини. Він не в змозі стримувати виникаючу думку і 
поспішає сказати про все, прагне поділитися враженнями. Мізерний досвід не 
дозволяє їм бути стриманими і поступливими, розумними і вольовими. 

Не слід також переоцінювати розумові можливості дитини. Логічна форма 
мислення хоча і доступна, але  ще не характерна для нього. У цей період 
відбувається оформлення основних елементів вольової дії: дитина здатна 
поставити мету, ухвалити рішення, намітити план дії, виконати його, проявити 
певне зусилля у разі подолання  перешкоди, оцінити  результат своєї дії. Але ці 
риси вдачі ще недостатньо розвинені. 

Позбавлення дитини можливості спілкування з іншими людьми приводить до 
недорозвинення дітей, до затримки психічного розвитку. 
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Навчання впливає на розвиток дітей всією своєю атмосферою і організацією 
занять. У колективі складаються певні взаємини, формується думка, так або 
інакше що впливає на розвиток дитини. Навчання тим успішніше, чим більш 
цілеспрямовано воно спонукає дітей до самоаналізу. Робота в парах 
продуктивніша, ніж індивідуальна; робота в режимі співпраці ефективніша, ніж в 
режимі суперництва. При утворенні пар бажано періодично доручати головну 
роль менш упевненим в собі і менш схильним до лідерства дітям [2,102]. 

Трудність навчання дитини полягає в тому, що проста вказівка на ту або 
іншу властивість речі або явища, просте повідомлення готового знання не 
приводять до зміни образу мислення дитини, його уявлень. 

Завдання підготовки: 
1. Зміцнення здоров'я дітей. 
2. Різностороння фізична підготовка. 
3. Усунення недоліків в рівні фізичного і психічного розвитку. 
4. Виховання свідомості і дисципліни. Прививає інтерес до занять спортом. 
Методи підготовки: ігровий, змагання, методи строго регламентованих вправ 

(круг, повторний). 
Засоби тренування: рухомі ігри, біг, естафети, гімнастичні і акробатичні 

вправи, стрибки, багатоскоки, метання, групові вправи в строю і в парах під 
загальну команду тренера, формальні комплекси (пумсе). 

Зразкова структура підготовки: ігрова підготовка – 50-60% від загального 
часу; загальна фізична підготовка – 20-30%; спеціальна підготовка – 20%. 

Кількість тренувальних занять: 2-3 рази на тиждень. 
Організація підготовки: заняття в шкільній секції або ДСШ, уроки 

фізкультури в школі, самостійні заняття, ігри у дворі. 
На етапі початкової підготовки не повинно бути тренувальних занять із 

значними фізичними і психічними навантаженнями, одноманітного і монотонного 
матеріалу. В процесі навчання техніці рухів у жодному випадку в жодному разі не 
слід намагатися стабілізувати її, добиваючись стійкого рухового навику, що 
дозволяє досягти певних спортивних результатів. В цей час у юного тхеквондиста 
закладається різностороння технічна база, що припускає оволодіння широким 
комплексом різноманітних рухових дій. 

На занятті використовується корейська термінологія – дань пошани до 
першоджерел тхеквондо. Команди і рахунок, під який виконується вправа, також 
вимовляються на корейській мов [3, 49]. 

Можливе ухвалення участі юними спортсменами в змаганнях по пумсе. 
Зразковий план учбово-тренувальної роботи в групі початкового навчання 

першого року такий: 
1. Теорія: «Історія розвитку тхеквондо в післявоєнній Кореї (1945-1955 р.р.).  
Важливість заняття дихальними вправами в тренуванні тхеквондо– 5 хв. 
1. Ритуал, дихальні вправи – 5 хв. 
2. Рухома гра – 10 хв. 
3. Загальна і спеціальна розминка– 10 хв. 
4. Вправи на гнучкість – 10 хв. 
4.1. Нахили із сіда (ноги разом). 
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4.2. Нахили із сіда (ноги нарізно). 
4.3. Шпагати: правий і лівий подовжні. 
5. Вправи для розучування основних елементів техніки – 8 хв. 
5.1. Махи ногами вперед (для неру-чаги). 
5.3. Вправи для ноги «складаний ніж» (для ап-чаги). 
6. Вправи загальної фізичної підготовки  – 7 хв. 
6.1. Вправа «рибка». 
6.2. Вправи «склеплювання». 
6.3. Віджимання руками від підлоги або гімнастичної лавки. 
7. Ритуал, дихальні вправи – 5 хв. 
План роботи із спортсменами другого-третього року навчання в початковій 

групі може виглядати так: 
1. Теорія: «Правила проведення змагань по тхэквондо. Заборонені дії» – 5 хв. 
1. Ритуал, дихальні вправи – 5 хв. 
2. Розминка, що включає біг, стрибки, дрібний крок, естафети – 10 хв. 
3. Загальнорозвиваючі спеціальні вправи  – 5 хв. 
4. Вправи на гнучкість в парах – 10 хв. 
4.1. Нахили. 
4.2. "Міст". 
4.3. Шпагати: поперечний і подовжні. 
5. Спеціальні імітаційні вправи тхэквондиста – 5 хв. 
6. Пересування в традиційних стійках – 10 хв. 
7. Вивчення формальних комплексів – пумсе – 15 хв. 
8. Вправи загальної фізичної підготовки  – 10 хв. 
8.1. Підтягування на перекладені. 
8.2. П ніг до прямого кута у висі на "шведській стіні". 
9. Рухлива гра [1, 7]. 
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ  
Актуальність. Позакласна фізкультурно-оздоровча робота загальноосвітніх 

шкіл відіграє значну роль у вихованні учнів. Важливою складовою в роботі 
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вчителя з фізичної культури є залучення до участі в масових змаганнях, 
спортивних конкурсах, туристичних походах та інших заходах.  

Важливість позакласної роботи зазначається в деяких наукових працях та 
навчальних посібниках І.В. Угніч, 2011; О. Стасенко, 2009; М. Бондар, 2008; 
О. Анфілатова, 2008 [1-4]. Однак позакласні заняття, на жаль, сьогодні 
продовжують залишатися малоефективними і не сприяють максимальному 
розкриттю особистісних задатків учнів та їх можливостей  в обраному виді спорту 
[5]. Здебільшого, основним напрямком позакласної роботи вчителів є не масове 
залучення до неї учнів, а підготовка шкільних команд до змагань. І лише деякі 
школи проводять додаткові секційні заняття із залученням більшої кількості 
учнів. Але такі окремі випадки не вирішують цієї проблеми України в цілому [3, 
4, 5].  

Отже, організація позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в школах є актуальною проблемою, що потребує вирішення.  

Метою нашого дослідження було вивчення стану позакласної роботи з 
фізичної культури в загальноосвітніх школах міста Запоріжжя методом 
анкетування вчителів та учнів старшого шкільного віку. 

Завданнями дослідження стали: теоретичний аналіз особливостей організації 
і змісту позакласної роботи з фізичної культури в загальноосвітніх школах; 
вивчення стану позакласної роботи з фізичної культури у загальноосвітніх школах 
міста Запоріжжя; з’ясування інтересу і потреб учнів старшого шкільного віку до 
позакласних занять фізичною культурою.  

Методи дослідження – теоретичний аналіз літературних джерел, 
анкетування, методи математичної статистики. 

Результати дослідження. У дослідженні брали участь 49 вчителів фізичної 
культури з 21 загальноосвітньої школи міста Запоріжжя і 108 учнів (60 осіб – 10-х 
класів і 48 осіб – 11-х класів). 

Для вчителів фізичної культури анкета включала 20 запитань і 78 варіантів 
відповідей, для учнів старшого шкільного віку анкета включала 18 запитань і 67 
варіантів відповідей. 

За результатами опитування ми констатували, що позакласна робота 
проводиться у всіх школах міста Запоріжжя (100% опитаних). 

Варто зазначити, що за допомогою анкетування було виявлено: 55,1% 
вчителів оцінюють стан позакласної роботи як задовільний; 40,8% – як добрий; 
4,1% – як незадовільний. Також у ході анкетування ми виявили, що 24,5% 
вчителів вказують на відсутність належної матеріально-технічної бази для 
покращення стану позакласної роботи з фізичної культури; 48,5% вказують на 
недостатність фінансування для придбання обладнання та інвентарю; 28,6% від 
загальної кількості опитаних вчителів – на низьку оплату позакласної роботи з 
фізичної культури і 14,3% зауважують щодо відсутності допомоги з боку 
адміністрації школи. 

За даними анкетування ми з’ясували, що в школах працюють секції з видів 
спорту (40,8%), секції загально-фізичної підготовки (38,7%), заняття рухливими 
іграми (24,5%) та більшість вчителів (65,3%) організовують і проводять спортивні 
змагання.  
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На запитання “Яким видам спорту Ви віддаєте перевагу при орієнтації 
секційних занять?” 75,5% вчителів відповіли, що секції з волейболу; 51,0% – 
футболу; 34,7% – баскетболу; 42,8% – настільному тенісу. Дуже малий відсоток 
вчителів організовують секційні заняття з гандболу (10,2%), ще менший відсоток 
з легкої атлетики (2,0%) і атлетичної гімнастики (4,1%). На наш погляд, 
здебільшого, секційні заняття в школах проводять з видів спорту, які входять до 
шкільної програми.  

Проведення анкетування з питань стану і покращення змісту позакласної 
роботи з фізичної культури в школі буде можливим завдяки самооцінці учнів 
старшого шкільного віку. 

За результатами анкетування був виявлений достатньо високий рівень 
(92,6%) ставлення старшокласників до занять фізичною культурою, але 
відвідують їх регулярно 80,5%; зрідка, але відвідують – 17,65% і 1,85% – не 
відвідують уроки з фізичної культури. 

Результати анкетування засвідчили невисокий рівень участі старшокласників 
у відвідуванні секційних занять фізичної культури. Усього 25,9% учнів 
займаються у спортивних секціях з видів спорту, а 74,1% опитаних не займаються 
у шкільних секціях. 

Невисокий рівень активності старшокласників щодо секційних занять 
спортом пояснюється, на нашу думку, тим, що секційні заняття не відповідають 
інтересам і потребам учнів.  

Характер ставлення учнів старшого шкільного віку до занять фізичною 
культурою здебільшого визначається якістю організації, а також рівнем 
професійної підготовки вчителів. З’ясовано, що 67,6% старшокласників 
обов’язково почали б займатися фізичною культурою за належних умов і 
можливості займатися з кваліфікованим спеціалістом.  

Висновки: за результатами опитування вчителів фізичної культури й учнів 
старшого шкільного віку ми виявили, що організація і зміст позакласної роботи 
знаходяться на недостатньо високому рівні і вимагають покращення. Для 
поліпшення якості позакласної роботи зі старшокласниками у школі є значні 
резерви, це: покращення стану матеріально-технічної бази школи, підтримка з 
боку адміністрації школи, розвиток і систематичне проведення пропагандистської 
роботи серед учнів, а головне – цілеспрямована робота з формування інтересу до 
занять фізичною культурою і спортом.  

Література 
1. Угніч І.В. Актуальні питання організації позакласного фізичного виховання у 
школі / І.В. Угніч // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: науковий 
часопис Національного педагогічного університету. – К.: КПУ, 2011. – С. 434-437. 
2. Стасенко О. Сучасний стан підготовки майбутніх вчителів фізичної культури 
до позакласної роботи з учнями загальноосвітньої школи / О. Стасенко // Молода 
спортивна наука України: зб. наук. праць у галузі фізичної культури та спорту. – 
Львів: НВФ, 2009. – Т.2. – С. 166-172. 
3. Бондар М.С. Створення фізкультурно-спортивного клубу в школі та правила з 
ігрових видів спорту / М.С.Бондар. – Харків: Веста-Ранок, 2008. – 160 с. 



68 

4. Анфилатова О.Н. Внеклассной работе – массовость! / О.Н. Анфилатова, Л.И. 
Тарасова // Физическая культура в школе. – 2008. – №8. – С. 43-45. 
5. Положення про порядок організації роботи осередку (клубу) спортивної спілки 
учнівської молоді в загальноосвітній школі / [авт. тексту Ю.В. Вальков, 
І.М. Пашков]. – Харків: Ранок, 2009. – С. 19-22.   
 

Лемешко Мар’яна 
студентка 5 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.б.н., доцент Чиженок Т.М. 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ В УЧНІВ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ   

Актуальність. Молодший шкільний вік – важливий період у розвитку 
основних функцій організму і є сприятливим для розвитку багатьох рухових 
здібностей. Серед провідних рухових здібностей, що найбільш інтенсивно 
розвиваються в молодшому шкільному віці, виокремлюється здібність до 
виконання вправ з різною амплітудою.   

Дослідження [1-3], які проведені в галузі фізичної культури і спорту, таку 
фізичну якість, як гнучкість, за ступенем важливості, ставлять на друге місце 
після витривалості, називаючи вправи на розтягування ефективним засобом 
оздоровлення і гармонійного фізичного розвитку [1, 2]. 

Розвиток і збереження гнучкості тісно пов’язані зі здоров’ям людини у всі 
вікові періоди.  

Найвищі природні темпи розвитку гнучкості спостерігаються у віці від 8 до 
10 років. Отже, варто вважати, що цей вік є сенситивним періодом для розвитку 
даної якості [4]. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі є публікації, які присвячені вивченню 
динаміки гнучкості через певний час після припинення занять. Ці дослідження 
стосуються тих, хто займається спортом [5]. Проте методика виховання гнучкості 
в дітей шкільного віку залишається недостатньо дослідженою. 

У зв’язку з цим метою дослідження стало експериментальне обґрунтування 
засобів і методів виховання гнучкості на уроках фізичної культури в учнів 
молодшого шкільного віку.  

Об’єкт дослідження – показники розвитку рухливості в різних суглобах в 
умовах шкільного уроку з фізичної культури.  

Суб’єкт дослідження – учні молодшого шкільного віку 8-9 років. 
Завдання дослідження: 
1. Визначити вихідні показники розвитку гнучкості у хлопчиків і дівчат 

віком 8-9 років. 
2. Виявити показники гнучкості на різних етапах дослідження у хлопчиків і 

дівчаток експериментальної та контрольної груп.  
3. Обґрунтувати застосування засобів, спрямованих на розвиток гнучкості, 

на уроках фізичної культури в молодших класах. 
Рівень розвитку гнучкості в учнів молодшого шкільного віку визначали за 

такими тестами: нахил тулуба вперед з в.п. сидячи; піднімання прямих рук з 
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гімнастичною палицею з в.п. лежачи на животі; відведення прямої ноги вище 
горизонталі з в.п. стоячи боком до опори; “міст” з в.п. лежачи на спині.  

На початку дослідження в учнів загальноосвітньої школи (23 хлопчики і 21 
дівчинка), віком 8-9 років, визначали рівень розвитку гнучкості і вивчали різні 
засоби і методи, які застосовують для виховання гнучкості в дітей молодшого 
шкільного віку. 

На ІІ етапі, на початку навчального року, провели повторне тестування 
розвитку гнучкості в обох групах, щоб виявити динаміку розвитку даної якості 
залежно від віку дітей та обґрунтувати засоби, які застосовував учитель фізичної 
культури для розвитку рухливості в основних суглобах.  

На ІІІ етапі проводили заключне тестування для вивчення рівня розвитку 
гнучкості у хлопчиків і дівчаток обох груп.  

Вправи на розтягування включали до всіх частин уроку, основним методом 
розвитку рухливості суглобів був повторюваний. Вправи на розтягування 
виконувалися серіями (1-2-3) по 8-10 повторень на перших уроках, потім їх обсяг 
та інтенсивність збільшувалися. 

Тестування рівня розвитку гнучкості у хлопчиків і дівчаток проводилось, як в 
експериментальній так і в контрольній групах, тричі: у квітні 2010 року, вересні 
2010 року і наприкінці навчального року (квітень 2011 року).  

На основі результатів педагогічного тестування було виявлено, що на 
початку експерименту у вихідних показниках гнучкості хлопчиків і дівчаток 
експериментальної і контрольної груп не було виявлено вірогідних розрізнень. 
Вихідні показники дівчаток віком 8-9 років все ж таки були кращими за 
показники хлопчиків експериментальної та контрольної груп.  

На різних етапах експерименту показники гнучкості хлопчиків і дівчаток 
експериментальної групи покращились, але вірогідних відмінностей між 
показниками не виявлено. У контрольній групі хлопчиків і дівчаток на різних 
етапах експерименту в показниках гнучкості зберігалася тенденція до зниження 
рухливості в суглобах. 

Після закінчення експерименту рівень показників гнучкості у хлопчиків і 
дівчаток експериментальної групи з низького змінився на середній. У контрольній 
групі у хлопчиків він залишався на низькому рівні, у дівчаток на низькому і 
середньому.  

Висновки. Аналіз проблеми показав, що протягом експерименту в рівнях 
розвитку гнучкості в більшості хлопчиків і дівчаток експериментальної групи 
суттєвих змін не відбулося, це свідчить про низький рівень ефективності засобів, 
що використовувалися на уроках фізичної культури. 

Визначений стан розвитку рухливості в різних суглобах учнів 8-9 років 
потребує поліпшення за рахунок постійного застосування спеціальних засобів і 
різних методів розвитку гнучкості.  
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ВПЛИВ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
В СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

Актуальність. Фізичне виховання в школі має важливу роль в гармонійному 
розвитку особистості дитини. Воно закладає основу для здорового життя в 
майбутньому. Тому основним завданням кожного вчителя є розробка такої 
методики викладання, яка мала б позитивний педагогічний ефект і сприяла 
рівномірному розвитку всіх рухових якостей школяра і підвищувало б рівень 
фізичного здоров'я дітей.  

Відмінне здоров'я, міцне і загартоване тіло, сильна воля, сформовані в 
процесі занять фізичною культурою і спортом, є дуже гарною основою для 
інтелектуального і розумового розвитку людини. Досягти високої фізичної 
досконалості, позбавитися від деяких природжених і придбаних фізичних 
недоліків можна лише шляхом правильного і систематичного використання 
фізичних вправ [1, 67]. 

На жаль, багато батьків не розуміють оздоровчого значення фізичної 
культури і спорту, не приділяють належної уваги фізичному вихованню дітей. 
Тому завдання викладачів фізичного виховання і тренерів – роз'яснити позитивну 
дію фізичної культури на стан здоров'я і фізичний розвиток дітей. 

Як показує практика, діти з підвищеним руховим режимом, які активно 
займаються фізичною культурою і спортом, краще за своїх однолітків навчаються 
в загальноосвітній школі. Крім того, у школярів, що активно займаються 
фізичними вправами, підвищується стійкість до простудних захворювань. 

Тому при нормуванні навантажень у фізичному вихованні і оздоровчій 
фізкультурі слід орієнтуватися на досягнення нормативних рівнів фізичних 
якостей для збереження і поліпшення здоров'я. В процесі фізичного виховання і 
спортивного вдосконалення необхідно не тільки орієнтуватися на календарний 
вік, але і враховувати індивідуальні особливості і формування організму [2, 76]. 

Суб'єкт дослідження – школярі 13-14 років. 
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Об'єктом даного дослідження були умови проведення уроків з фізичного 
виховання в школі. 

Предмет дослідження – показники рівня розвитку фізичних якостей. 
Теоретична значущість – в результаті аналізу отриманих даних, фізична 

підготовленість оцінюється по рівню розвитку фізичних якостей. 
Практична значущість – провівши аналіз і оцінку розвитку фізичних якостей 

школярів 13-14 років, що займаються на заняттях з фізичного виховання в школі, 
можна виявити недоліки в учбовому процесі і намітити шляхи підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей в даному шкільному віці. 

У зв'язку з тим, що метою дослідження було виявити вплив умов проведення 
уроків з фізичної культури в школі на рівень розвитку фізичних якостей у хлопців 
і дівчат середнього шкільного віку (13-14 років), в роботі ставилися наступні 
завдання: 

1. Визначити рівень розвитку фізичних якостей у хлопців і дівчат 13-14 років 
сільської і міської загальноосвітньої школи. 

2. Порівняти рівень розвитку фізичних якостей  у хлопців і дівчат 13-14 
років сільської і міської загальноосвітньої школи. 

3. Оцінити вплив умов проведення уроків з фізичної культури в сільській і 
міській загальноосвітній школі. 

Висновки. При порівнянні рівня фізичної підготовленості у школярів 13-14 
років сільської і міської загальноосвітньої школи було виявлено відмінності у 
фізичній підготовленості на користь міської школи.  

Оскільки умови і матеріальна база при проведенні уроків по фізичній 
культурі в міській загальноосвітній школі, була набагато краще, ніж в сільській 
загальноосвітній школі. 
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СТАН ЗДОРОВ’Я УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ШКІЛ РІЗНИХ РАЙОНІВ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ  

Актуальність. Питання здоров’я набирає особливої актуальності в наш час, 
коли практично здорових дітей немає. З різних причин кількість хворих дітей у 
нашій державі зростає. Велику роль у цьому, звісно, відіграє несприятлива 
соціально-економічна та екологічна ситуація [1], яка призводить до погіршення 
показників фізичного та розумового розвитку. 10% дітей закінчують школу 
умовно здоровими, інші вже у підлітковому віці мають хронічні захворювання 
(42%).   
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Медичне обстеження дітей засвідчило, що 36% із них мають низький рівень 
фізичного здоров’я; 56,5% – нижче середнього та середній рівень; і лише 7,5% – 
вище середнього та високий рівень [2, 3]. 

У шкільний період дуже важливо своєчасно виявити дітей із відхиленнями у 
стані здоров’я, які ще не мають незворотного характеру, проте знижують функції і 
працездатність дитячого організму, затримують його оптимальний розвиток.   

Метою дослідження було вивчення даних стану здоров’я та рівня 
захворюваності учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя. 

Для вирішення поставленої мети були визначені такі завдання:  
1. Вивчити стан здоров’я за даними медичного контролю учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя. 
2. Порівняти показники рівня здоров’я учнів молодшого шкільного віку в 

різних районах міста Запоріжжя. 
Оцінку рівня здоров’я учнів 1-4 класів вивчали на основі аналізу 

індивідуальних медичних карт і листів здоров’я та за показниками 
функціональної проби Руф’є. Обстежено 3907 учнів 1-4 класів з 21 
загальноосвітньої школи різних районів міста Запоріжжя. 

За даними комплексного медичного огляду учнів молодшого шкільного віку 
було з’ясовано, що 1243 учні (31,8%) віднесені до основної медичної групи: у 
Заводському районі – 148 учнів, у Жовтневому – 195 учнів, Орджонікідзевському 
– 155 учнів, Ленінському – 193, Шевченківському – 183 учні, Хортицькому – 168 
учнів і в Космічному – 201 учень.  

До підготовчої групи увійшли учні, які мали функціональні та морфо-
функціональні відхилення. За результатами медичного контролю була 
встановлена кількість учнів 1-4 класів підготовчої групи, в цілому це становило 
2307 учнів (59,0%). До спеціальної медичної групи було зараховано 336 учнів, що 
склало 8,6% від загальної кількості учнів 1-4 класів різних районів міста 
Запоріжжя.  

Найбільша кількість учнів серед 1-4 класів, які за станом здоров’я зараховані 
до спеціальної медичної групи, була в школах Жовтневого, Ленінського, 
Шевченківського  та Комунарського районів. 

Отримані дані рівня здоров’я за функціональною пробою Руф’є учнів 
молодшого шкільного віку різних районів міста Запоріжжя свідчили, що 
переважна більшість учнів відноситься до нижче середнього рівня (сума балів 
коливається  від 10 до 14): у Заводському районі – 66,7%; Жовтневому – 54,5%; 
Орджонікідзевському – 52,6%; Ленінському – 59,3%; Шевченківському – 55%; 
Хортицькому – 62,5%; Комунарському – 60,2%. 

Найбільша кількість учнів, які за станом здоров’я відносилися до низького 
рівня здоров’я (сума балів >15), була в Шевченківському (10,4%), Жовтневому 
(10,9%) і Ленінському (9,98%) районах; із середнім рівнем здоров’я (сума балів 
коливається від 7 до 9) найбільша кількість учнів була в Орджонікідзевському 
районі – 34,3%, Комунарському – 26,3% і 26,2% – Шевченківському.  

Дослідженнями встановлено також високий рівень здоров’я за результатами 
проби Руф’є в учнів загальноосвітніх шкіл: у Хортицькому районі – 10,1% учнів, 
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Жовтневому – 2,58% учнів, Ленінському – 2,5% учнів, Шевченківському – 2,7% і 
Комунарському – 1,99% учнів.  

Для повної характеристики стану здоров’я ми проаналізували види 
захворювань серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл різних районів міста 
Запоріжжя. 

У цілому в загальноосвітніх школах 18 учнів хворіють на бронхіальну астму, 
16 учнів мають захворювання органів травлення, у 14 учнів порушення зору, у 10 
учнів – хвороби системи кровообігу, 9 учнів мають інфекційні захворювання і в 7 
учнів деформація опорно-рухового апарату. 

Найменша кількість видів захворюваності спостерігалась у школах  
Комунарського та Хортицького районів, найбільша кількість видів 
захворюваності серед учнів з 1 по 4 класи у Ленінському – 18 видів, у 
Жовтневому – 15, Орджонікідзевському – 13 і Шевченківському районі – 10 видів 
захворюваності.  

Висновки. За даними комплексного медичного огляду фізичний стан учнів 
молодшого шкільного віку в переважній більшості є зниженим. Було встановлено, 
що в різних загальноосвітніх школах районів міста Запоріжжя відсоток учнів, 
віднесених до основної, підготовчої і спеціальної медичної групи, суттєво 
відрізняється. Рівень захворюваності серед учнів молодшого шкільного віку 
достатньо високий у Заводському районі – 50% учнів, Орджонікідзевському – 
40,6% і Ленінському – 28,1% учнів.   
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

На сучасному етапі відродження національно-культурного життя України, в 
умовах складної екологічної ситуації викликає, як вказує  
Т.М.Кравчук, все більшу занепокоєність стан здоров’я і фізичної підготовленості 
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молоді [6, 1]. На думку автора, у зв’язку з цим педагоги-науковці, викладачі-
методисти та фахівці з фізичної культури ведуть інтенсивні пошуки нового 
змісту, форм і методів підвищення якості підготовки вчительських кадрів з 
фізичного виховання, діяльність яких плідно впливає на забезпечення й розвиток 
фізичного, психічного і духовного здоров’я підростаючого покоління [7, 1].  

Р.Ф.Ахметов і В.К.Шаверський вказують, що посилення вимог до 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури має на меті, 
модернізацію навчально-педагогічного процесу, використання технологій для 
його активацій, зміну структури його організації [1, 51]. 

В.М.Оржеховська констатує, що в пошуках більш адекватних до вимог 
сучасного життя і форм організації навчально-виховного процесу в Україні, з 
урахуванням міжнародного досвіду вирішення завдань збереження і зміцнення 
здоров’я дітей, формування духовно, психічно, фізично здорових особистостей, 
розширення демократичних начал взаємодії дорослих та молоді у 
загальноосвітніх закладах використовуються різні педагогічні технології, які є 
найбільш оптимальними здоров’язбережувального, здоров’язміцнюючого та 
здоров’яформуючого навчання і виховання дітей, зокрема медико-біологічні 
технології, фізкультурно-оздоровчі технології [10, 30]. 

М.І.Сєнтізова визначає поняття “здоров’язбережувальне середовище” як 
спеціально створені в освітньому просторі вищого навчального закладу умови, 
які забезпечують підвищення ціннісного ставлення майбутнього педагога до 
здоров’я школярів на основі перетворення інтелектуальної й емоційної сфер 
його особистості [11, 6].  

Інтегруючі сучасні підходи щодо трактування поняття 
“здоров’язбережувальне середовище”, В.М.Єфімова визначає це поняття як 
оточення школяра, наявне і віртуальне, де діють взаємопов’язані педагогічні, 
соціальні, культурні, психологічні, гігієнічні умови, що сприяють фізичному й 
особистісному розвитку суб’єктів навчання, які відповідають віковим, статевим, 
психофізіологічним особливостям учнів, закономірностям росту і розвитку 
дитини [3, інт.]. 

На думку Л.І.Іванової, для ефективної підготовки майбутніх учителів до 
професійної діяльності дуже важливо визначити роль, завдання та вимоги до 
вчителя у загальноосвітньому навчальному закладі [5, 19]. 

Аналіз, проведний Б.Ф.Курдяковим, вказує на те, що зміст професійної 
підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту залежить від соціального 
замовлення, від потреби суспільства і кожної людини фізкультурно-спортивної 
діяльності [8, 51]. 

Є.А.Захаріна та Л.П.Сущенко зазначають, що головна мета професійної 
освіти в галузі фізичної культури полягає в підготовці висококваліфікованих 
майбутніх учителів фізичної культури на основі компетенстнісного підходу та 
здатності студентів забезпечувати якісний педагогічний супровід усього 
різноманіття позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи в різних 
освітніх установах та інших організаційних структурах фізичної культури і 
спорту [4, інт.]. 
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С.М.Бєгідова зазначає, що успішність професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури визначається необхідністю з урахуванням 
індивідуально-психологічних особливостей особистості індивіда, рівнем 
мотивації, функціонуванням психічних процесів, життєвих проявів основних 
якостей, нервової системи, темпераменту, характеру студента [2, 41]. 

В.В.Ковальчук  вказує, що підготовка майбутніх учителів фізичної культури 
до фізкультурно-оздоровчої роботи має забезпечувати набуття наступних знань 
та вмінь: застосовувати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі 
для здоров’я учнів; забезпечувати належний рівень викладання предметів 
освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”; надавати учням ґрунтовні знання 
про здоров’я і шляхи його збереження та зміцнення; сприяти формуванню у 
школярів потреби у здоровому способі життя та прикладних навичок у його 
веденні; формувати відповідну мотивацію щодо здійснення фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, навички 
викладача-організатора фізкультурно-оздоровчої роботи в школі, навички 
організації та проведення занять у фізкультурно-оздоровчих гуртках, навички 
проведення уроків та занять зі спеціальними медичними групами. Підготовка 
передбачає оволодіння майбутніми вчителями фізичної культури знаннями з 
організації методичної роботи з учителями-предметниками й вчителями 
початкових класів щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі 
навчального дня школярів” [6, інт.]. 

О.В.Тимошенко вказує, що в процесі підготовки майбутніх вчителів з 
фізичної культури використовуються різні засоби навчання, зокрема, 
комп’ютерні технології, мультимедійні пристрої, технічні засоби навчання, 
Інтернет, а також специфічні засоби, що притаманні галузі фізичної культури і 
спорту, а саме фізичні вправи, оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори [12, 
39].   

Деякі автори зазначають, що професійна підготовка майбутніх педагогів з 
фізичної культури передбачає не тільки формування фахівця, здатного до 
виконання певної соціальної ролі, але і його готовність до діяльності в сфері 
здравотворчества – володіє достатніми знаннями, уміннями і навичками 
формування індивідуального і колективного здоров’я.   

Т.В.Однолеток і М.О.Лянной вказують, що професійна підготовка 
майбутнього вчителя фізичної культури є складною багатогранною системою, 
яка спрямована на здобуття та розвиток достатнього для продуктивної 
професійної діяльності рівня компетентності у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі і практичній діяльності. Автори зазначають, що “система 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури повинна 
будуватися на загальноприйнятих принципах безперервності освіти, її 
фундаметалізації, інтергративності, гуманізації тощо [9, 108-109]. 

Таким чином, аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що проблемі 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури  присвятили свої роботи 
багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Підготовка майбутніх вчителів 
фізичної культури до організації здоров’язбережувального навчально-виховного 
середовища вимагає від них прагнення до високого професіоналізму, розвитку 



76 

якостей, здатності до самовдосконалення, оволодінню різноманітними методами 
збереження і зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я та 
пропагуванні здорового способу життя.  
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та спорту ЗОІППО Аксьонова О.П.  

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ЗАПОРІЖЖЯ 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ  

Проблема диференціації навчання займає провідне місце в педагогічній науці 
й практиці. В практиці навчання українських студентів застосування 
диференційованого підходу почалось лише з введенням і розгортанням 
реформаційних процесів у системі вищої освіти. Важливість використання 
диференційованого підходу у навчанні також підкреслювали багато вітчизняних 
та зарубіжних науковців: Г. Коберник, В.Зубранський, В. Оніщук, Н. Мойсеюк, 
О.Рудницька, Г.Селевко, Н.Волкова, С.Ніколаєва, Н. Кузьміна, Р. Херрі, Б. Гордон 
та інші [1]. 

Диференціація – слово іншомовного походження, що дослівно означає 
розподіл, розчленування цілого на різноманітні та чисельні форми та ступені. 
Термін диференціація (від лат. differentia – різноманітність, відмінність) означає 
поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні елементи [2, 224]; 
диференціація (від франц. differenciation, від англ. differentiation, від лат. 
differentia – різниця, відмінність) означає поділ, розчленування цілого на якісно 
відмінні частини [3, 265]. 

У педагогіці диференційований підхід – це цілеспрямована діяльність 
викладача з навчання й виховання кожного студента, яка передбачає 
використання різних рівнів навчального матеріалу, різних навчальних планів і 
програм, різних прийомів і методів навчання, що відповідають різним рівням 
інтелектуального розвитку тих, хто навчається [4, 61]. 

Метою нашого дослідження було визначити рівень компетенції викладачів 
ВНЗ Запоріжжя щодо формування фізичної культури студентів в умовах 
диференційованого навчання. 

У дослідженні брали участь 73 викладача фізичного виховання вищих 
навчальних закладів м. Запоріжжя: ЗДМУ, ЗНТУ (каф.ОІВС), ЗНТУ (каф. фіз. 
вих.), ЗНУ (каф фіз. вих.), ЗДІА (каф фіз. вих.), ЗЮІ (каф. фіз. вих.). 
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Нами був запропонований тест визначення рівня компетенції викладача щодо 
формування фізичної культури студентів в умовах диференційованого навчання 
(таблиця 1).  

За відмітку, яку викладач виставляв відповідно до кожного з пунктів 1 – 23 
тесту, надавався 1 бал. 
 
Таблиця 1 

Тест визначення рівня компетенції викладача щодо формування  
фізичної культури студентів в умовах диференційованого навчання 

№ Запитання і варіанти відповідей відмітка 
Серед запропонованих варіантів відповідей відмітьте ті, які, на Вашу думку, 

мають стати завершенням наступного формулювання: “Диференційований 

підхід до навчання студентів з фізичної культури у ВНЗ – це…”    

1. 
…робота з морфо функціональними даними 

індивідуума з метою їх вдосконалення. 
 

2. 
…процес розвитку фізичних якостей і формування 

рухових навичок, вмінь студента.  
 

3.  
…урахування та вдосконалення функціональних, 

психічних і особистісних тенденцій розвитку людини. 
 

4.  
…робота по задоволенню пізнавальних інтересів 

студентів відповідно до предмету діяльності. 
 

5.  
… діяльність викладача під час реалізації принципу 

індивідуалізації. 
 

6. Ваш варіант:  
За яких умов (з перелічених) диференційований підхід до навчання і виховання 

студентів може стати антигуманним?  

7.  
Якщо викладач не продіагностував потенційні 

можливості і реальні стани своїх студентів. 
 

8. 
Якщо викладач “захопився” якимось одним видом 

диференціації. 
 

9. 
Якщо викладач не відпрацював, не апробував 

диференційовані технології.   
 

10 
Якщо викладач не запрограмував диференційовану 

діяльність зі студентами. 
 

11 
Якщо викладач не зміг переконати студента, що 

працювати у такому режимі йому на даний момент 
раціонально.   

 

12 

Якщо диференціації підлягають не всі структурні 
дидактичні одиниці навчальної діяльності: завдання, 
форми організації роботи студентів, методи та методичні 
прийомі навчання, виховання, критерії оцінювання і 
засоби самоконтролю. 

 

13 Ваш варіант:  
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За якими видами Ви здійснюєте диференціацію студентів на заняттях 
фізичної культури? 

14 
Показники фізичного розвитку (стать,вік, довжина, 

маса тіла), рівень фізичної підготовленості студентів 
 

15 Стан здоров’я студентів  
16 Рівень успішності студентів  

17 
Бажання студентів займатися вправами, працювати на 

занятті 
 

18 Рівень сформованості у студентів рухових навичок  
Які методи організації диференціації Вами застосовуються під час 

навчальної діяльності? 

19 
Різні фізичні вправи, регулювання фізичного 

навантаження 
 

20 
Різні фізичні вправи, регулювання навантаження, 

домашні завдання 
 

21 
Диференційовані методи організації заняття, обсяг 

самостійної діяльності 
 

22 
Диференційовані методи оцінювання діяльності 

студентів 
 

23 Різні форми, методи діяльності студентів на заняттях  
Загальна сума балів відповідала певному рівню компетенції викладача щодо 

формування фізичної культури студентів в умовах диференційованого навчання:  
• високий рівень – понад 18 балів;  
• основний, достатній рівень – від 13 до 17 балів;  
• низький, початковий рівень – від 1 до 12 балів. 
Результати дослідження ми занесли у таблицю 2. Тестування показало, що 

12,33% викладачів мають високий рівень знань, 17,80% викладачів мають 
достатній основний рівень знань, 69,87% викладачів мають низький, початковий 
рівень знань.  

Таблиця 2 
Рівні компетенції викладачів ВНЗ Запоріжжя щодо формування фізичної 

культури студентів в умовах диференційованого навчання згідно тестування 
викладачів фізичної культури 

 

Назва ВНЗ Високий  
Рівень 

Достатній,  
основний 
рівень 

Низький, 
початковий 
рівень 

Кількість 
викладачів 

ЗДМУ 3 5 1 13 
ЗНТУ (каф.ОІВС) - - 13 13 
ЗНТУ (каф фіз. вих.) 4 3 7 14 
ЗНУ (каф фіз. вих.) 1 2 15 18 
ЗДІА (каф фіз. вих.) - 1 11 12 
ЗЮІ (каф фіз. вих.) 1 2 4 7 
Разом  9 / 12,33% 13 / 17,80% 51 / 69,87% 73 
Висновки з даного дослідження: 
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• найбільший відсоток респондентів (69,87%) мають низький, початковий 
рівень компетенції щодо формування фізичної культури студентів в умовах 
диференційованого навчання; 

• більшість опитаних викладачів 67,12% вважає, що диференційований підхід 
до навчання студентів з фізичної культури у ВНЗ – це урахування та 
вдосконалення функціональних, психічних і особистісних тенденцій розвитку 
людини; 

• 76,71 відсоток викладачів вважають, якщо викладач не продіагностував 
потенційні можливості і реальні стани своїх студентів, то диференційований 
підхід до навчання і виховання студентів може стати антигуманним; 

• 73,97 відсоток викладачів здійснюють диференціацію студентів на заняттях 
з фізичної культури тільки за показниками фізичного розвитку (стать,вік, 
довжина, маса тіла), рівня фізичної підготовленості студентів та 72,60 відсотка за 
станом здоров’я студентів; 

• 63,01 відсоток викладачів застосовують під час навчальної діяльності 
методи організації диференціації: тільки різні фізичні вправи та регулювання 
фізичного навантаження. 

Отже, низький та початковий рівень компетенції викладачів ВНЗ Запоріжжя 
щодо формування фізичної культури студентів в умовах диференційованого 
навчання обумовлюється тим, що відсутнє теоретико - методичне забезпечення. 

Метою подальшого дослідження є розробка для викладачів ВНЗ теоретико - 
методичне забезпечення щодо формування фізичної культури студентів в умовах 
диференційованого навчання. 
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ВПЛИВ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З МОДУЛЮ БАСКЕТБОЛ 
НА РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Загальноосвітня школа повинна, починаючи з найпершого класу, 
виховувати фізично міцне молоде покоління з гармонійним розвитком фізичних 
і духовних сил, а баскетбол  — це такий демократичний вид спорту, який не 
вимагає особливої матеріальної бази, дорогого устаткування і спортивної форми. 



81 

Користь від занять баскетболом величезна, і залучення учнів в регулярні заняття 
баскетбол ом повинно всемірно заохочуватися, це не гонитва за медалями і 
рекордами, це здоров'я мільйонів, це готовність до праці, це підготовка до 
військової служби. 

Систематичні заняття баскетболом школярів роблять на організм всебічний 
вплив, підвищують загальний рівень рухової активності, удосконалюють 
функціональну діяльність організму, забезпечуючи правильний фізичний 
розвиток. Урок баскетбол у в школі розглядається нами, як засіб не тільки 
фізичної підготовки, освоєння технічної і тактичної сторони цієї гри, але і 
підвищення розумової працездатності, зняття стомлення у учнів, що виникає в ході 
навчальних занять із загальноосвітніх дисциплін. Баскетбол формує такі позитивні 
навики і риси вдачі, як уміння підпорядковувати особисті інтереси інтересам 
колективу, класу, команди, взаємодопомога, активність, відчуття відповідальності 
[1, 156]. 

Підготовка юних баскетболістів характеризується широким застосуванням 
різноманітних засобів і методів тренування, а також вправ з різних видів спорту 
(легкої атлетики, плавання, рухомих і спортивних ігор і тому подібне); 
використовується ігровий метод. На цьому етапі не потрібно планувати заняття із 
значними фізичними і психологічними навантаженнями, які допускають 
застосування одноманітного, монотонного навчального матеріалу. 

Під час технічного удосконалення потрібно орієнтуватися на використання 
значної кількості різноманітних підготовчих вправ. Потрібно стабілізувати 
техніку рухів і добиватися формування стійкої рухової звички. В цей час у юного 
спортсмена стає різностороння технічна база – такий підхід є основою для 
наступного технічного удосконалення. Це положення розповсюджується також на 
наступні два етапи багаторічної підготовки. 

На стані початкового навчання можна привертати юних спортсменів до 
змагань із загальної фізичної підготовки, допоміжних видів спорту по спрощених 
правилах і до виконання контрольних вправ для цієї вікової групи [2, 83].   

Метою даного дослідження було виявити вплив шкільного програмного 
матеріалу по баскетболу на розвиток фізичних якостей школярів.  

Суб'єкт дослідження: хлопчики 5-9 класу. 
Об'єкт дослідження: урок по фізичній культурі. 
Предмет дослідження: показники рівня розвитку фізичних якостей.  
У зв'язку з тим, що метою даного дослідження було виявити вплив шкільного 

програмного матеріалу по баскетболу на розвиток фізичних якостей школярів, в 
роботі ставилися наступні завдання:  

4. Визначити рівень розвитку фізичних якостей у хлопчиків 5-9 класу. 
5. Оцінити динаміку рівня розвитку фізичних якостей у хлопчиків 5-9 класу 

к кінцю дослідження. 
3. Оцінити вплив шкільного програмного матеріалу по баскетболу на 

розвиток фізичних якостей у хлопчиків 5-9 класу 
Заняття в школі проходили на уроці по фізичній культурі за навчальною 

програмою для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класу варіативний 
модуль баскетбол (прийнята в 2009 році) [3, 3]. 
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Висновки. Аналізуючи рівень розвитку фізичних якостей у хлопців 5-9 класу 
від початку дослідження к кінцю, під впливом навчальної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класу варіативний модуль 
баскетбол, в кінці дослідження було відмічено, що відбулося поліпшення 
результатів по всіх тестах але достовірних відмінностей к кінцю дослідження 
виявлено не було. 

В кінці дослідження після вивчення навчальної програми для 
загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класу варіативного модуля футбол, 
по показникам спеціальної фізичної підготовленості по  контрольних нормативах 
варіативного модуля баскетбол було поліпшення показників по всіх тестах у 
хлопців 5-9 класу. По сім тестам к кінцю дослідження були виявлені достовірні 
відмінності. 

Навчальний матеріал варіативного модуля баскетбол не повністю 
адаптований до занять з учнями різної підготовленості, не впливає на розвиток 
фізичних якостей хлопців 5-9 класу тому що не має у повному обсязі спеціальних 
вправ на розвиток фізичних якостей, які використовуються при підготовці 
баскетболістів. Навчальна програма містить найпростіші елементи техніки та дії у 
нападі й захисті, які не впливають на розвиток фізичних якостей. 
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ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, вимагають нових підходів щодо виховання та соціалізації 
підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування гармонійно 
розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової особистості. Аналіз 
державних документів свідчить про те, що пріоритетним завданням системи 
освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я та 
здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. На 
сьогодні в Україні прийнято багато державних програм, спрямованих на 
пропаганду здорового способу життя; відкрито безліч різноманітних спортивних 
клубів, але значних позитивних зрушень у покращенні фізичного, духовного, 
психічного, соціального здоров’я школярів не відбувається [1, 6]. 



83 

Здоров’я людини більш ніж на 50% залежить від способу життя, яке вона 
веде. Здоровий спосіб життя визначають як гармонійний режим поєднання роботи 
та відпочинку, оптимальне харчування, фізичну активність, дотримання гігієни, 
відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя 
взагалі [2, 14; 3]. 

Здоровий спосіб життя – це перш за все уміння самостійно організувати 
власну щоденну життєдіяльність. Виробити власний оптимальний, здоровий 
стиль життя може лише освічена, культурна людина [4, 17]. 

Отже, формування здорового способу життя є актуальною проблемою для 
нашого суспільства і потребує глибокого вивчення. 

Тому, метою дослідження було вивчення рівня сформованості здорового 
способу життя учнів спеціалізованого навчального закладу культурного профілю.  

У межах дослідження вирішувались такі завдання: аналіз індивідуального 
стилю життя учнів і їх спрямованість на опанування засад здорового способу 
життя; визначення рівня сформованості здорового способу життя підлітків 14-15 
років. 

З метою вирішення завдань дослідження було використано такі методи: 
теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми, анкетування, методи 
математичної статистики.  

У дослідженні брали участь вихованці початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу в кількості 21 дитина (8 юнаків, 13 дівчат). 
Досліджуваний контингент, окрім загальноосвітнього навчального закладу, 
відвідує одну зі шкіл мистецтв міста Запоріжжя, де отримує додаткову 
позашкільну освіту, оволодіваючи: грою на музичних інструментах, хоровим 
співом, хореографічним і образотворчим мистецтвом.  

Підліткам було запропоновано анкету, яка містила 13 запитань і три варіанти 
відповідей на кожне з них (за Радоман Г.А.). Оцінка індивідуального стилю життя 
і визначення сформованості здорового способу життя здійснювались за 4-бальною 
шкалою. Варіанти відповідей оцінювалась від 4 до 0 балів. Набрана кількість 
балів за анкетою підсумовувалась: >42 балів – високий рівень; 41-31 бал – 
середній рівень; <30 балів – низький рівень сформованості здорового способу 
життя [5]. 

Таким чином, за результатами опитування було з’ясовано, що лише 23,1% 
юнаків, а також 37,5% дівчат дотримуються нормального режиму харчування 
(щільний сніданок, обід з трьох страв, підвечірок і скромна вечеря). Іноді 
обходяться без сніданку або обіду 46,2% дівчат та 25% юнаків, а 30,8% дівчат і 
37,5% юнаків взагалі не дотримуються будь-якого режиму харчування. Проте, 
було виявлено, що значний відсоток дівчат (69,2%) і юнаків (62,5%) дуже рідко 
вживають каву, здебільшого віддають перевагу чаю, а 23,1% дівчат і 37,5% 
юнаків зазначили, що п’ють не більше однієї чашки на день. Лише 7,7% дівчат 
відповіли, що п’ють дуже багато кави, а серед юнаків взагалі такої відповіді 
зафіксовано не було.  

Більшість з опитаних, 46,2% дівчат і 50% юнаків, лише іноді виконують 
ранкову зарядку, а 15,4% дівчат і 12,5% юнаків не виконують її взагалі. Але, для 
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38,5% дівчат і 37,5% юнаків зарядка є необхідністю і вони її виконують 
регулярно.  

Разом з батьками, як мінімум два рази на місяць, використовують вихідні дні 
для активного відпочинку (походи і заняття спортом) 38,5% дівчат і 25% юнаків. 
Переважна більшість дівчат (46,2%) і юнаків (50%) роблять це лише іноді (2-3рази 
на півроку) і ніколи активно не відпочивають у вихідні або відпочивають дуже 
рідко 15,4% дівчат і 25% юнаків. 

На запитання “Як добре Ви спите?” 69,2% дівчат і 75% юнаків відповіли, що 
сплять добре і майже ніколи не прокидаються вночі, але 23,1% дівчат і 12,5% 
юнаків зазначили, що не завжди добре сплять й іноді часто прокидаються. Погано 
сплять і прокидаються майже кожної ночі лише 7,7% дівчат і 12,5% юнаків.  

Окрім того, результати анкетування свідчать, що 38,5% дівчат, як і 62,5% 
юнаків, хворіють дуже рідко (не частіше 1 разу на рік). Три-чотири рази на рік 
хворіють 46,2% дівчат, а серед юнаків – 25%. Зазначили, що хворіють частіше 5 
разів на рік 15,4% дівчат і 12,5% юнаків. Проте, більшість дівчат і юнаків, 53,8% і 
62,5%, відповідно, зауважили, що не мають хронічних захворювань. Кількість 
дітей, які мають хронічні захворювання склала 23,1% дівчат і лише 12,5% юнаків. 
Не змогли відповісти, чи мають вони хронічні захворювання 23,1% дівчат і 25% 
юнаків.  

Одне з питань анкети мало на меті з’ясувати, чи дотримуються діти 
правильного розпорядку дня. Аналіз відповідей засвідчив, що серед дівчат лише 
7,7% намагаються завжди його дотримуватись, а серед юнаків – 37,5%. Значна 
кількість респондентів, 69,2% дівчат і 50% юнаків, намагаються дотримуватись 
правильного розпорядку дня, але не завжди виходить. Ніколи не дотримуються 
розпорядку дня 23,1% і лише 12,5% юнаків. 

Після занять у загальноосвітній школі 23,1% дівчат, як і 25% юнаків, майже 
завжди втомлюються. Лише іноді сильно втомлюються після занять у 
загальноосвітній школі 61,5% дівчат і 75% юнаків, а взагалі майже ніколи не 
втомлюються лише 15,4% дівчат і жоден з опитаних юнаків.  

На запитання анкети “Чи приносить Вам задоволення урок фізичної культури 
в школі?” 15,4% дівчат і разом з ними 75% юнаків, відповіли, що завжди 
відвідують урок фізичної культури із задоволенням. Переважна більшість дівчат 
(46,2%) і лише 25% юнаків зазначили, що урок фізичної культури в школі їх 
загалом влаштовує. Без особливого задоволення відвідують урок фізичної 
культури виключно дівчата – 38,5%. 

Відповідаючи на запитання анкети 23,1% дівчат і разом з ними 37,5% юнаків 
зазначили, що регулярно відвідують спортивну секцію. Час від часу відвідують 
спортивну секцію 46,2% дівчат і 37,5% юнаків, а взагалі не захоплюються 
спортом 30,8% дівчат і 25% юнаків.  

Під час дослідження було виявлено, що 7,7% дівчат палять постійно, 15,4% 
палять іноді, а 76,9% взагалі ніколи не пробували. Цікавим є той факт, що серед 
опитаних юнаків 100% респондентів ніколи не пробували палити. 

На запитання анкети щодо вживання спиртних напоїв 69,2% серед дівчат і 
62,5% серед юнаків відповіли, що не вживають взагалі, навіть пива. Проте, 30,8% 
дівчат, а разом з ними і 37,5% юнаків зазначили, що іноді все ж таки вживають 
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спиртні напої. Окремо слід зауважити, що як серед дівчат, так і серед юнаків, не 
було зафіксовано жодної відповіді “вживаю достатньо часто”.  

Такими чином, аналіз результатів анкетування дозволив визначити рівень 
сформованості здорового способу життя учнів початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу. 

Так, серед юнаків 25% опитаних були віднесені нами до низького рівня 
сформованості здорового способу життя, 50% – до середнього і 25% – до високого 
рівнів. Серед дівчат переважна більшість (46,2%) була віднесена до низького 
рівня сформованості здорового способу життя, лише 15,4% – до середнього рівня 
і 38,5% – до високого.  

Отже, результати проведеного дослідження засвідчили, що у дівчат 
здебільшого спостерігається помітно низька сформованість компонентів 
здорового способу життя, схильність до шкідливих звичок і переважно байдуже 
ставлення до власного здоров’я. У юнаків, на відміну від дівчат, помітні певні 
прояви одних компонентів формування здорового способу життя і недостатня 
сформованість інших, більш свідоме ставлення до власного здоров’я, але також є 
підлітки схильні до шкідливих звичок. 

Беручи до уваги вищезазначене, можна констатувати той факт, що підлітки 
віком 14-15 років, навіть за умови отримання додаткової позашкільної освіти 
культурно-мистецького напряму, мають здебільшого середній (юнаки) і низький 
(дівчата) рівень сформованості здорового способу життя. Підлітки орієнтовані 
переважно на байдуже ставлення до власного здоров’я. Особливо турбує той 
факт, що 30,8% дівчат і 37,5% юнаків вважають вживання алкоголю звичною 
справою. Занепокоєння викликає і проблема тютюнопаління серед дівчат: 7,7% 
палять постійно, 15,4% – іноді.  

Наразі загальноосвітні школи і заклади додаткової позашкільної освіти не в 
змозі задовольнити потреб учнів у формування здорового способу життя. Як 
наслідок цього, підлітки не мають сформованого ціннісного ставлення до 
власного здоров’я, що може призвести до незворотних наслідків у майбутньому. 
Ми вважаємо за потрібне здійснення цілеспрямованої роботи з покращення 
пропаганди педагогічних і медичних знань щодо здорового способу життя, 
організацію і систематичне проведення заходів з популяризації серед учнів 
компонентів здорового способу життя.  
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Черноіваненко Олександр 
магістр фак-ту фізичне виховання 

Наук. кер.: викладач Зінов’єва-Орлова О.П. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВПРАВ З РОЗВИТКУ 
ГНУЧКОСТІ ТА СПРИТНОСТІ У ТХЕКВОНДИСТІВ 

НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Тхеквондо – це один з видів корейського бойового мистецтва самооборони 
без зброї. Історія тхеквондо починається близько двох тисяч років назад, що 
підтверджується стародавніми малюнками і зображеннями. В кінці I століття до 
н.е. на території сучасної Кореї існували три держави: Когуре, Пекче і Сила. 
Припускається, що вже в цей період розпочали формуватися різні системи бою, 
що послужили прообразами сучасного тхеквондо [1, 27]. 

Так тхеквондо має велику популярність серед юнаків та дівчат, а також серед 
дорослого населення України. Велика кількість шкіл з цього виду спорту тому є 
підтвердження. З погляду на тхеквондо, як сучасне бойове мистецтво, кінцева 
мета цього виду спорту повинна полягати у досягненні високоморального 
характеру шляхом систематичних і наполегливих тренувань. 

Фізичне виховання тхеквондистів шкільного віку може бути успішним лише 
при проведенні організованого педагогічного процесу протягом ряду років. 
Розвиток функціональних можливостей, оволодіння традиційною технікою і 
тактикою тхеквондо, виховання психологічних якостей, що характеризують 
спортивну майстерність тхеквондо, вимагає багатьох років безперервного 
тренування [2,178 ]. 

Навчання юних тхеквондистів у спортивних секціях, колективів фізичної 
культури і дитячих спортивних школах, доцільно починати з 6-7 літнього віку. 
Діти цього віку починають відвідувати підготовчу групу, у якій вони 
знайомляться з елементами традиційної техніки тхеквондо і розвивають якості, 
необхідні для оволодіння повним курсом даної школи тхеквондо. Отже, до 
переведення юних тхеквондистів у групу спеціальної фізичної підготовки (з 14 
років, або з третього учнівського розряду – кю), впродовж ряду років можлива 
організована підготовка. І якщо перед починаючими займатися тхеквондо 
поставити або намітити перспективу на декілька років у перед, ефективність 
підготовки спортсменів значно зросте. Багаторічне тренування – єдиний вірній 
шлях до оволодіння традиційною школою тхеквондо, до досягнення якнайкращих 
спортивних результатів, зміцнення здоров'я підростаючого покоління [3, 155]. 

Актуальність теми обумовлена недостатньою кількістю спеціальних 
наукових досліджень, присвячених вивченню розвитку спритності та гнучкості у 
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тхеквондистів на етапі початкової підготовки, а наявні окремі методичні роботи 
виконані, як правило, на дорослому контингенті.  

Мета дослідження – експериментально визначити вплив комплексів 
спеціальних вправ на розвиток гнучкості та спритності у тхеквондистів 8–9 років 
на етапі початкової підготовки. 

У роботі ставилися наступні завдання: 
1. Визначити рівень розвитку спритності та гнучкості тхеквондистів на етапі 

початкової підготовки. 
2. Розробити комплекси спеціальних вправ для розвитку спритності та 

гнучкості тхеквондистів на початковому етапі підготовки. 
3. Оцінити ефективність використання комплексу спеціальних вправ на 

розвиток спритності та гнучкості у тренувальному процесі на етапі початкової 
підготовки тхеквондистів. 

Методи дослідження: вивчення й аналіз спеціальної і науково-методичної 
літератури; педагогічний експеримент; контрольні випробування; методи 
математичної статистики. 

Дослідження проводилось на базі спортивного комплексу «Мотор Січ» та 
ДЮСШ «Олімпієць» м. Запоріжжя у період з жовтня 2011 року по березень 2012 
року.  

В досліджені приймали участь хлопчики 8-9 років у кількості 33 чоловіка. 
Хлопчики були поділені на дві групи. В експериментальну групу вийшли 18 
хлопчиків, які займаються тхеквондо у ДЮСШ «Олімпієць», в контрольну – 15 
хлопчиків, які займаються у секції тхеквондо СК «Мотор Січ». Всі учасники, за 
даними медичного обстеження, ставляться до основної медичної групи і до 
середнього рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості. 

Контрольна група займалася за загальноприйнятою навчальної програмою, а 
експериментальна з використанням комплексів спеціальних вправ для розвитку 
спритності та гнучкості. Кількість тренувальних занять складала 3 рази на 
тиждень. Хлопчикам експериментальній групи пропонувалися наступні вправи 
для розвитку спритності та гнучкості.  

Для розвитку спритності до комплексу входили наступні вправи: 
- біг за сигналом з різних вихідних положень; 
- стрибки вгору з короткого підбігу та з різних направлень; 
- настрибування на предмети різної висоти; 
- човниковий біг 4х9 метрів; 
- естафети з предметами та рухливі ігри. 
Даний комплекс вправ проводився на початку основної частини 

тренувального заняття, час виконання 15-20 хвилин. Обов’язкова умова 
проведення даного комплексу – це зміна умов виконання прав та їх послідовність. 

Для розвитку гнучкості до комплексу вправ входили наступні вправи: 
- Нахили вперед з в.п. стоячи, сидячи, ноги разом і ноги нарізно: 

виконуються в поєднаннях динамічного і статичного режимів, за рахунок 
активних рухів і за допомогою партнера. 

- Виконання «шпагатів»: пружинячі похитування в шпагаті; статичне 
утримання пози в шпагаті з активною напругою м'язів; шпагат з передньою 



88 

ногою на піднесенні; шпагат з положення стоячи лицем до гімнастичної 
стінки, за допомогою рук. 

- Нахили на гімнастичній стінці: в.п. стоячи лицем до стінки на 3-4-ій 
сходинці (ноги можуть бути разом і нарізно); перехоплюючи жердини, 
виконувати нахили, скорочуючи відстань між руками і ногами. 

- В.п. стоячи, ноги нарізно або разом, спиною до гімнастичної стінки, 
нахилитися вперед і, тримаючись за жердину гімнастичної стінки, підтягати 
тулуб до ніг, чергуючи пружинячі нахили із статичним утриманням тулуба в 
зігнутому положенні. 

- В.п. стоячи спиною до гімнастичної стінки на 2-4-ій жердині, 
нахилитися і узятися руками за жердину на рівні колін; напружуючись, 
виконувати пружинячі нахили, прагнучи не допускати повного перевороту. 

- В.п. лежачи на спині зігнувшись, ноги нарізно, руками узятися за п'яти і, 
виконуючи пружинячі рухи, старатися одночасно шкарпетками стоп і тазом 
торкнутися підлоги. 

- Викрут з гімнастичною палицею або мотузком, з скороченням ширини 
хвата. 

- Ривкові, махові і кругові рухи прямими руками в різних поєднаннях 
(вперед, назад, в сторони). 

� В.п. вис на кільцях або щаблині, розмахування і повороти. 
- В.п. стоячи перед гімнастичною стінкою, нахил вперед; поклавши грона 

прямих рук на жердину на рівні поясу, виконувати пружинячі похитування 
(провалюватися в плечах). Таку ж вправу можна виконувати з партнером. 

- В.п. стоячи на гімнастичному мосту. Випрямляючи ноги, переносити 
тяжкість тіла на руки так, щоб проекція плечових суглобів виходила декілька 
вперед щодо площі опори. 

- В.п. сидячи в упорі на колінах, натискаючи тазом на п'яти. Підняття колін 
вгору і похитування на підйомах стоп. 

- В.п. сидячи, ноги відтягнуті, партнер натискає на шкарпетки, прагнучи 
дістати шкарпетками до підлоги, коліна при цьому повинні бути випрямлені 
(натягнуті). 

Вправи, направлені на розвиток гнучкості, включаються в розминку кожного 
тренувального заняття і можуть складати програми спеціальних занять. 

Дослідження рівня спритності та гнучкості виконувалось за наступними 
тестами: Нахил уперед стоячи на гімнастичній лаві. Прогин з положення лежачи 
на животі. Викрут з палицею. Поперечний шпагат. Стрибки через скакалку. 
Човниковий біг 4х9 м. Лов лінійки.  

Результати дослідження, направлені на обґрунтування комплексів 
спеціальних вправ для розвитку спритності та гнучкості, дозволили виявити 
ефективність застосування розроблених комплексів на заняттях тхеквондо на 
етапі початкової підготовки. 

У ході експерименту результати в експериментальній групі у порівнянні з 
контрольною мають достовірні відмінності за шістьма показниками, окрім 
поперечного шпагату, що свідчить про ефективність застосування комплексів 
спеціальних вправ у тренувальному процесі тхеквондистів. 
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Аналізуючи динаміку приросту рівня розвитку спритності та гнучкості у 
тхеквондистів, в експериментальній групі вище ніж у контрольній, це нам дає 
можливість стверджувати, що запропонований комплекс спеціальних вправ для 
розвитку спритності та гнучкості ефективно впливають на розвиток даних 
фізичних якостей та може бути застосований у підготовці тхеквондистів на 
початковому етапі підготовки.  
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РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВО 
РОЗВИНУТОГО МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

Аналізуючи літературні джерела з теми дослідження, варто зазначити, що 
туризм зараз є одним з най динамічніших секторів як української, так і світової 
економіки. Туризм – це сектор економіки, де клієнтові за гроші надаються різного 
вигляду послуги. Таким чином, туризм належить до сфери послуг, яка є одною з 
найперспективніших і швидко розвинених галузей економіки. Вона охоплює 
широке поле діяльності: від торгівлі і транспорту до фінансування і 
посередництва самого різного роду. Готелі і ресторани, пральні і перукарні, 
учбові і спортивні заклади, туристичні фірми, радіо і телестанції, консалтингові 
фірми, медичні установи, музеї, кіно і театри відносяться до сфери послуг. 
Практично всі організації в тій або іншій мірі надають послуги [3, 56].  

Виходячи з цього можна надати таке визначення туризму. Туризм – 
тимчасові виїзди людей в іншу країну або місцевість, відмінну від місця 
постійного проживання на термін від 24 годин до 6 місяців протягом одного 
календарного року або із здійсненням не менше однієї ночівлі в розважальних, 
оздоровчих, спортивних, гостьових, пізнавальних, релігійних і інших цілях без 
заняття діяльністю, оплачуваною з місцевого джерела [1, 45].  

А послуга – це будь-які заходи або вигода, які одна сторона може 
запропонувати іншій і які в основному невідчутні і не приводять до здобуття 
чогось матеріального [5, 51]. 

Науковець стверджує, що туристський регіон – це територія, яка має 
спільність різних туристських ресурсів (маршрут, етнічні, історичні, релігійні, 
архітектурні). Це внутрішньо національна категорія, всередині конкретної країни, 
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частина суб'єкта федерації, район, який охоплює кілька заходів (суб'єктів, 
федерацій) [3, 27].  

Розвиток різних видів туризму залежить від наявності відповідних ресурсів, 
при цьому, як правило, розглядаються екологічно чисті регіони, що входить в 
протиріччя з рівнем розвитку промисловості на даній території. Рівень 
промислового розвитку регіону надає двоякий вплив на розвиток туризму. З 
одного боку, техногенне навантаження на певний регіон негативно впливає на 
його аттрактивність, а з іншої – за певних умов саме насиченість регіону 
промисловими підприємствами може сприяти розвитку відповідних видів 
туризму, до яких відноситься промисловий туризм. 

У науковій літературі не існує чіткого визначення терміну «промисловий 
туризм». Вважається, що промисловий туризм включають відвідини широкого 
спектру туристичних об'єктів, у тому числі: корпоративних архівів і музеїв, 
заводів, шахт, банків, страхових компаній, торгівельних палат і інших центрів 
економічної діяльності, транспортної інфраструктури, громадських будівель і 
агропромислових комплексів. 

Існування  промислового туризму як такого зустрічалося в Європі ще в 1930-
1940 рр., коли окремі підприємства (автомобільний завод Peugeot і пивоварний 
завод Krononburg) стали приймати туристів [2, 48 ].  

Проте увага дослідників до такого виду туристичної діяльності виявляється 
лише в 90 рр. XX ст., коли промислові об'єкти, що особливо мають велику 
історію, входять в розряд культурних цінностей. 

Багато авторів розглядають розвиток  промислового туризму в своїх регіонах 
[4, 18; 5, 50-55]. У Європі створюється мережа маршрутів в області промислової 
спадщини з тематичною спрямованістю: видобуток вугілля, виплавка заліза і 
сталі, виготовлення кераміки, скла і кришталю, до індустріальна спадщина, 
промисловий ландшафт [4, 72].  

Аналізуються дороги розвитку промислового туризму на заході США в 
післявоєнний період. У Китаї промисловий туризм почав зростати в кінці 1980 
рр., і пов'язують це з розвитком ринку освітніх послуг [4, 115].    

Що стосується України, той розвиток промислового туризму знаходиться на 
початку дороги. Донецький край як промисловий регіон володіє значним 
потенціалом для розвитку промислового туризму. По-справжньому першим 
об'єктом промислового туризму, що відкрив свої двері відвідувачам в 1999 р., є 
Артемівський завод шампанських вин. З тих пір завод відвідують близько 5 тис. 
чіл. у рік [2, 78]. 

Таким чином, можна відзначити, що промисловий туризм набув поширення і 
інтенсивно розвивається на територіях, що мають значний промисловий 
потенціал. 

Саме такий регіоном, на нашу думку є місто Запоріжжя, яке є найбільшим 
промисловим центром зі своєю інфраструктурою. Окрім цього, важлива наявність 
і інших видів туристичних ресурсів, найважливішим з яких є культурно-
історичний чинник. Запоріжжя є історичною вотчиною формування і розвитку 
Низового Запорізького козацтва. 
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Отже вищезазначене дозволяє виділити мету дослідження – систематизувати 
данні спеціальної літератури що до туристичних можливостей Запорізького 
регіону. В зв’язку з цим були поставлені наступні завдання:  

1. Проаналізувати теоретичні основи промислового туризму щодо 
туристичних об’єктів Запорізького регіону. 

2. Дослідити варіанти розвинення туристичних об’єктів Запорізького 
регіону. 

Провівши дослідження туристичних об’єктів промислового міста Запоріжжя 
можливо виділити великий "асортимент" різних туристських ресурсів, придатних 
для рекреації, культурного історичного та естетичного збагачення туристів, тим 
більше можливостей місто має для залучення туристів і для підвищення 
тривалості їх перебування в цьому районі. 

Значна індустріалізація міста та екологічна забрудненість не сприяють 
розвитку рекреаційних об’єктів у межах міста. Рекреаційний потенціал 
реалізується лише на заповіднику о. Хортиця, який є найбільшим річковим 
островом, унікальний природний й історичний комплекс. Хортиця є одним з семи 
чудес України. 

Історичне значення має Запорізький дуб – ботанічний пам'ятник природи. 
Дуб, віком не менше 700 років, є значною історичною і культурною цінністю 
України як символом Запорізької січі, місцем туризму і паломництва. З 1972 року 
– заповідний об'єкт. З 2010 року – Національне дерево України. Знаходиться в 
історичній місцевості Запоріжжя Верхня Хортиця. 

Культурну цікавість для туристів складає стара частина міста, яка має назву 
«Старий Олександрівськ», який уособлює у собі пам’ятки архітектури минулого 
століття, такі як Театр імені Магара, Перший та Третій корпуси Запорізького 
національного університету які мають довге і яскраве минуле. 

Висновок  
Проаналізувавши літературу та вище зазначені туристичні об’єкти, ми 

прийшли до висновку того що Запорізький регіон має великий туристичний 
потенціал, такий як рекреаційний, спортивний культурно – історичний і т.д. Але 
на теперішній час знаходиться у деякому занепаді та вимагає безпосереднього 
фінансування.  

Залучення коштів можливе за допомоги меценатів або грошові кошти можуть 
потрапляти безпосередньо від держави, тим самим з годом повертаючись у 
дивідендах у державну казну, та сприяти ще кращому розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 
НА УНІКАЛЬНИХ ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

(НА ПРИКЛАДІ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ) 

Моделлю збалансованого використання природних ресурсів як важливого 
принципу сталого розвитку держави може бути екотуризм, здійснюваний у 
рекреаційних ландшафтах національних природних парків, біосферних 
заповідників, регіональних ландшафтних парків, заказників тощо. Тобто він 
практикується на територіях, максимально наближених до «дикої», мало зміненої 
природи [2, 320].  

Екологічний туризм – це пізнавальний і відпочинковий вид туризму, 
зосереджений на природних (майже не змінених людиною) територіях, який 
передбачає заняття різними формами активної рекреації у природних ландшафтах 
без заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Від традиційного туризму 
екотуризм відрізняється такими ознаками:  

− перевага природних, а не культурних об’єктів туризму;  
− стійке природокористування;  
− менша ресурсо- й енергоємність;  
− особиста участь у соціально-економічному розвитку територій;  
− екологічна освіта туристів. 
Нині екотуризм найдинамічніше розвивається на територіях, що мають 

природну цінність. Екотуризм спрямований на охорону природного й 
культурного середовища регіонів, які відвідуються туристами. Він передбачає, що 
учасники цих подорожей – люди з високою екологічною свідомістю [3, 189].  

Екологічний туризм у національних природних парках ґрунтується на таких 
концептуальних положеннях:  

– мінімізація негативного впливу туристів на природне середовище та його 
компоненти;  

– гармонійне поєднання людини, природного середовища та рекреаційної 
інфраструктури;  

– відвідування рекреаційних природно-заповідних територій та об’єктів;  
– науково-пізнавальне освоєння природного (біотичного, ландшафтного, 

пейзажного) різноманіття і гуманістичного ресурсного потенціалу рекреаційних 
територій;  

– соціальна сумісність (злагода) з місцевою мораллю, звичаями, традиціями  
місцевого населення, територіальними громадами та органами місцевого 
самоврядування;  

– економічні вигоди й переваги в регіональному розвитку природних 
територій;  
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– гарантія довготривалого збереження природних та історико-культурних 
ресурсів рекреаційних ландшафтів [1, 192].  

Оріхівський район розташований у південно-східній частині Запорізької 
області, загальна площа – 1,6 тис. кв. км. Районний центр (м. Оріхів) знаходиться 
на лівому березі річки Конки в 60 км від м. Запоріжжя. Сьогодні в районі 58 
населених пунктів, що підпорядковані одній селищній та 22 сільським радам, 
проживає понад 50 тисяч чоловік. 

Природа щедро нагородила цю місцевість водними і лісовими ресурсами. На 
території Оріхівського району протікають річки: Конка, Мала Токмачка, 
Жеребець, Комишуваха, Мала Комишуваха, Мала Московка, Берестова, Верхня 
Терса. В межах району розташовані штучні водойми (ставки) та природне озеро. 
Ліси та інші лісовкриті площі складають по району 7563,4 га. 

На території району виявлено велику кількість курганів (навколо м. Оріхова, 
смт Комишуваха), а також старовинні поховання (с. Новопрокопівка і 
Новоданилівка) і знаряддя праці епохи бронзи. 

Між населеними пунктами існує автобусне сполучення. До пізнавальних 
об’єктів ведуть дороги з асфальтовим покриттям. Місцеві кафе і їдальня 
нагодують подорожуючих туристів стравами домашньої кухні. 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду: Ботанічний заказник 
«Юрківська гора», Ландшафтний заказник «Балка Панютинська», Ботанічний 
заказник «Балка Білоглинна», Ботанічний заказник «Урочище Мала Токмачка», 
Ландшафтний заказник «Цілинна лощина з ярами», Ботанічний заказник «Балка 
Бабакова», Ентомологічний заказник «Балка Сидельникова», Ентомологічний 
заказник «Балка Норова», Ландшафтний заказник «Вигін Чабанка», 
Ентомологічний заказник «Балка Оріхівська», Ландшафтний заказник «Урочище 
Жовта круча», Ентомологічний заказник «Балка Чуграєва», Ботанічний заказник 
«Урочище Преображенське», Балка «Велика кам’яна», Віковий дуб черешчатий. 

Урочище «Юрківський лиман» – ландшафтний заповідник, природний 
комплекс, що утворився на місці русла р.Конки. Оточений очеретом, він є місцем 
гніздування та відпочинку під час міграції багатьох видів водно-болотних птахів, 
у тому числі й тих, що занесені до «Червоної книги України». 

Перелік основних природоохоронних територій Оріхівського району 
свідчить про великі перспективи формування та розвитку екологічного туризму в 
цьому регіоні. Особливо це стосується урочища «Юрківський лиман» та 
ботанічного заказник «Юрківська гора». 

На території цих об’єктів, а також і на суміжних з ними природних 
територіях слід активно розвивати екотуристичну діяльність за такими видами:  

− екскурсії маркованими екологічними стежками з короткостроковим 
відпочинком (розкладання вогнищ у спеціально відведених місцях);  

− науково-пізнавальний туризм;  
− піший спортивно-оздоровчий екотуризм;  
− прогулянки, подорожі на велосипедах;  
− прогулянки, подорожі на конях;  
− водний екотуризм;  
− любительське і спортивне рибальство.  
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Дуже важливим засобом здійснення екотуристичної діяльності є організація 
еколого-пізнавальних стежок та проведення екскурсій. Екологічні стежки 
розраховуються як на дорослих, так і на дітей. На всіх оглядових точках стежок 
потрібно розмістити лісові чи плетені меблі для тимчасового відпочинку. На 
початку кожної екологічної стежки треба встановити інформаційний аншлаг зі 
схемою маршруту, правилами поведінки та позначенням оглядових точок, що 
важливі для планування активного відпочинку і спостережень у природі.  

До найбільш  перспективних еколого-пізнавальних маршрутів можна 
зарахувати кінні туристичні маршрути на території  природно-ландшафтних 
територій. Під час кінних туристичних маршрутів, за допомогою досвідчених  
гідів, туристи навчаються управляти кіньми, готують на багаттях, рибалять, а 
також можуть брати участь у спостереженнях за дикими тваринами та їх 
поведінкою. Цей вид туризму надає більше вільного часу для перебування на 
природі і поєднання різних занять, зокрема таких як рибалка, купання, збирання 
лісових ягід.  

Дуже перспективним на території району є вело-туризм, який зараз набуває 
широкої популярності в Європі й швидко поширюється по територіях природно-
заповідного фонду багатьох країн, але ще досі не апробований у Оріхівському 
районі. Перевага вело-маршрутів часто полягає в тому, що зацікавленість в 
екскурсіях зростає через необмежений вік рекреантів, а також достатньо добре 
розвинуту мережу степових доріг степового краю. 

За порівняно короткий час завдяки вело-туризму вдається відвідати багато 
місць, цікавих з огляду історії, етнографії та природознавства. Відпочиваючі 
мають нагоду завдяки тихому переміщенню ландшафтними ділянками 
спостерігати за рідкісними видами тварин, побачити найбільш цікаві особливості 
рельєфу степового краю, а, головне, за невеликий проміжок часу відчути всі 
переваги вело-мандрівок, їх естетичне та фізичне задоволення, досить активне 
збагачення екологічною та географічною інформацією.  

Як висновки, зазначимо, що рушійною силою бурхливого розвитку 
екотуризму є швидкозростаючий попит рекреації на природі, що визначається 
збільшенням невідповідності середовища проживання сучасної людини її 
фізіологічним і психологічним потребам. Отже, задоволення цього попиту і успіх 
розвитку екотуризму залежать від якості навколишнього середовища, оскільки 
туристи цінують саме його незайманість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ АНІМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ 
ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

У БЕРДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

Актуальність теми. Сфера дитячого дозвілля має свої особливості. Дозвілля 
дітей суттєво відрізняється від дозвілля інших вікових груп в силу його 
специфічних духовних і фізичних потреб і властивих їй соціально психологічних 
особливостей. До таких особливостей можна віднести підвищену емоційну, 
фізичну рухливість, динамічну зміну настроїв, зорову і інтелектуальну 
сприйнятливість. Дітей тягне до себе все нове, невідоме. До специфічних рис 
дитинства належить переважання в ньому пошукової активності. Діти активні, 
динамічні й звикли до активного відпочинку і необхідно розробляти такі 
анімаційні програми, які б залучали дітлахів у різні види соціально-культурної 
активності. Анімація – порівняно новий напрям туристичної діяльності, що має на 
увазі особисту участь туристів в ігрових шоу-програмах, спортивних, культурно-
розважальних і театралізованих заходах [1, 117].  

Зараз все більш популярним стає відпочинок усією родиною. У такому 
випадку планування відпочинку відбувається, враховуючи в першу чергу потреби 
дитини. Тому наявність у готелю програми дитячої анімаційної програми робить 
його значно пріоритетнішим при виборі родиною місця відпочинку [2, 27]. 

Але проблема в тому що, при організації родинних турів не завжди 
приділяється належна увага саме змісту цих програм. Неопрацьовані відповідні 
методики організації анімаційних програм. Це робить тури менш привабливими, 
або спонукає дітей самостійно організовувати своє дозвілля, не завжди з користю 
[3, 43].  

Актуальність даної проблеми зумовила постановку цілі дослідження – 
виявлення технологічних особливостей організації анімаційних програм для 
молодіжних турів.  

Останнім часом все більше туристських підприємств і спортивно-оздоровчих 
установ стали піклуватися про надання такої додаткової послуги, як анімація [4, 
52]. 

У зв’язку з цим була сформульована мета даного дослідження: вивчити 
особливості побудови анімаційних програм для дітей у Бердянському районі.  

Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання:  
- вивчити сутність,особливості дитячого туризму та роль анімаційних 

програм у ньому; 
- проаналізувати перспективи забезпечення дитячого дозвілля у 

Бердянському районі; 
- розробити економічно обґрунтовану анімаційну програму для дітей. 
Висновки. В результаті дослідження нами було виявлено, що Бердянський 

район є досить перспективним у сфері туризму та рекреації. До того ж невеликі 
глибини Бердянського заливу є дуже привабливими для відпочинку родин з 
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дітьми. Тому вдосконалення анімаційної діяльності, розширення та ускладнення 
анімаційних форм і методів організації відпочинку, розробка розважальних, 
спортивно-оздоровчих, анімаційно-театралізованих та ігрових програм для дітей у 
Бердянському районі є дуже актуальним питанням . Тому, що анімаційні 
програми протягом усього періоду перебування туриста в готелі повинні 
забезпечити йому повну задоволеність, відчуття виконання бажання, мрії, 
досягнення мети подорожі. Отже на основі аналізу літератури та власних 
досліджень нами була розроблена анімаційна програма, для дітей у віці від 5 до 12 
років, і визначені основні умови її організації на базі підприємства гостинності у 
Бердянському районі. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ В ТУРИЗМІ 

Мотивація людини розуміється як сукупність рушійних сил, що спонукають 
людину до здійснення певних дій. Ці сили знаходяться зовні і усередині людини і 
примушують її усвідомлено або неусвідомлено здійснювати деякі вчинки [5, 17]. 
При цьому, зазначимо, що зв’язок між окремими силами і діями людини 
опосередкований дуже складною системою взаємодій, внаслідок чого різні люди 
можуть абсолютно по-різному реагувати на однакові дії з боку однакових сил.  

Потреби − це те, що виникає і знаходиться усередині людини, досить 
загальне для різних людей, але у той же час має певний індивідуальний прояв у 
кожної людини. Відомий американський учений-психолог А. Маслоу вважає, що 
у різний час у людей виникають різні потреби. Учений зазначає, що ці потреби 
розташовуються в порядку ієрархічної значущості від найбільш до найменш 
наполегливих: 

1) фізіологічні потреби і потреби самозбереження; 
2) соціальні потреби; 
3) потреби в пошані; 
4) потреби у самоствердженні [3, 38; 4, 151]. 
Люди по-різному усувають потреби, задовольняють їх, пригнічують або не 

реагують на них. Потреби виникають усвідомлено та неусвідомлено. При цьому 
не усі потреби усвідомлюються й усвідомлено усуваються. Більшість потреб 
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періодично поновлюються, хоча при цьому вони змінюють форму свого 
конкретного прояву, а також ступінь наполегливості і впливу на людину. 

Фахівці розрізняють п’ять груп факторів, що впливають на формування 
туристських потреб, а саме: 

1. Природні чинники (географічне положення місця відпочинку, клімат, 
флора, фауна). 

2. Соціально-економічний розвиток місця відпочинку (мова, економічний і 
культурний рівень розвитку країни). 

3. Матеріальна основа туристської індустрії (транспорт, готелі, 
підприємства харчування, дозвілля, спортивно-курортні спорудження). 

4. Інфраструктура місця відпочинку (комунікації, під’їзні шляхи, 
освітлення, пляжі, стоянки, садово-паркові господарства). 

5. Туристська пропозиція (ресурси гостинності, екскурсійні, пізнавальні, 
спортивні, розважальні, курортні та рекреаційні пропозиції) [3, 89]. 

Мотив викликає певні дії людини. Мотив залежить від багатьох зовнішніх і 
внутрішніх стосовно людини чинників, а також від дії інших, що виникають 
паралельно з ним, мотивів. Мотив не лише спонукає людину до дії, а й визначає, 
що потрібно зробити і як буде здійснено цю дію. Людина впливає на свої мотиви, 
приглушаючи їх дію. 

Поведінка людини зазвичай визначається не одним мотивом, а їх сукупністю, 
в якій мотиви знаходяться у певному відношенні один до одного за ступенем їх 
впливу на поведінку людини. Тому мотиваційна структура людини має певну 
стабільність. Проте вона може змінюватися, зокрема, свідомо в процесі виховання 
людини, її освіти. Процес мотивування є впливом на людину з метою спонукання 
її до певних дій шляхом виклику у неї певних мотивів [1, 54]. 

Зазначимо, що туристи вирушають у подорож, переслідуючи різні цілі. 
Обов’язковою умовою кожної поїздки є наявність мотивів. 

Туристська мотивація може бути визначена як спонукання людини, 
спрямоване на задоволення рекреаційних потреб залежно від її індивідуальних 
фізіологічних і психологічних особливостей, системи поглядів, цінностей, 
схильностей, освіти. 

У світі налічується велика кількість видів і підвидів подорожі, які постійно 
доповнюються новими різновидами, здатними задовольнити найрізноманітніші 
бажання і потреби туриста. 

Туристська поїздка має в основі мотивацію, яка є одним з найважливіших 
чинників ухвалення рішення про подорож і вибір туристського продукту та його 
складових елементів. Мотивація вибору туристської подорожі (час, тривалість, 
напрям, вид, витрати, характер діяльності) − найважливіша характеристика, що 
впливає на поведінкові ініціативи туриста при плануванні ним відпочинку, 
виборі, придбанні і здійсненні туру. 

Туристські мотиви − найважливіші складові системи туристської діяльності, 
які можна розглядати як визначальні компоненти попиту, основу вибору поїздки і 
програми відпочинку [1, 47; 3, 85]. 

Мотиви людини певною мірою формують її поведінку як покупця та 
споживача товарів і послуг, особливо в туризмі. Розуміння мотивів потенційного 
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туриста має величезне значення при плануванні, формуванні і організації процесу 
реалізації туристського продукту. Це дає можливість пропонувати на ринок 
туристський продукт, який найбільш відповідає споживчим очікуванням. 

Туристська мотивація є основою, на якій повинна будуватися ефективна 
система планування, розробки і реалізації туристського продукту [3, 96]. Тож 
активна участь різних підприємств і організацій в розвитку туризму викликає 
насущну необхідність виявлення, вивчення та розуміння туристських мотивів, їх 
використання та посилення до них професійної уваги. 

Туристські мотиви як визначальний компонент попиту мають бути покладені 
в основу діяльності туристської фірми з розрахунком, що здійснений туристський 
продукт зможе забезпечувати туристський попит. Ці мотиви зумовлюють не лише 
рішення про подорож і вибір певного туристського продукту, а й численні 
можливості появи та розвитку нових місць туристського призначення, нових 
форм і видів туризму. 

Знання і використання туристських мотивів, що впливають на вибір 
конкретного туристського продукту і ухвалення рішення про подорож, є 
запорукою успішного функціонування туристського підприємства, просування і 
популяризації туристського напряму. Виявивши мотиви, можна здійснити 
ефективні прийоми, сприяючі залученню туриста, що може вплинути на характер 
та об’єм попиту і збуту. 

Мотиви зумовлюють поведінку людини при купівлі турпродукту, впливаючи 
на вибір практично усіх складових елементів. 

Цілі подорожі є основою первинної відмінності туристських мотивів. Серед 
цілей подорожі можна виділити такі: відпочинок, дозвілля, розваги; пізнання; 
спорт і його супровід; лікування; паломництво; ділові цілі; гостьові. 

Види відпочинку дозволяють скласти умовну класифікацію туристських 
мотивацій при виборі подорожі [2, 75]: 

1. Турбота про здоров’я. Для реалізації цього мотиву передбачені тури 
курортно-оздоровчі, лікувальні, з використанням оздоровчих видів спорту, а 
також екзотичні тури (наприклад, для охочих кинути палити). 

2. Заняття спортом. 
3. Навчання. Тури, пов’язані з вивченням іноземних мов і розмовною 

практикою; тури, що навчають різним видам спорту; професійні програми 
навчання (менеджмент, маркетинг, економіка). 

4. Можливість самовираження і самоствердження (такі тури, як: туристські 
походи високої категорії, сафарі, підкорення гірських вершин). 

5. Можливість зайнятися улюбленою справою (хобі). Організовуються 
спеціальні тури для автолюбителів, фанатів і спортивних уболівальників на 
спортивні змагання, чемпіонати й олімпіади; тури для паломників, гурманів. 
Наприклад, існує "сирний тур" по Швейцарії, "пивний тур" по Чехії. 

6. Рішення ділових проблем. Ділові, конгрес-тури. Зокрема − видатний 
туроператор "Інтурист" пропонує спеціалізовані ділові поїздки, організовує 
конгрес-обслуговування, культурну і туристсько-екскурсійну програму, а також 
увесь комплекс необхідного забезпечення для проведення такого типу заходів. 

7. Розвага і потреба у спілкуванні з людьми. 
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8. Задоволення інтересу та підвищення культурного рівня. Цей туристський 
мотив реалізується в усіх вищезазначених турах, але найбільш він характерний 
для пізнавальних турів (наприклад, тури по відомих містах, столицях, історичних 
і культурних центрах). 

Також цілі подорожі дозволяють класифікувати мотиваційні методи таким 
чином: 

1. Відпочинок. 
2. Пізнання. 
3. Розваги. 
4. Лікування.  
5. Паломництво [3, 112; 4, 84]. 
Вивчення мотиваційних результатів виявляється на прикладі 

середньостатистичного туриста. При мотивації, націленій на вибір турпродукту, 
необхідно враховувати інтереси туриста, демографічні і соціально-економічні 
чинники. 

При виборі сегменту споживчого ринку слід чітко розмежовувати види 
відпочинку, для кожного з них знаходити свого споживача, точніше і повно 
враховувати його потреби і рівень розваги. Інтереси різних туристських груп 
дозволяють розрізняти мотиви, елементи яких визначають вибір туриста. 

Також туристська активність залежить від низки чинників, не пов’язаних 
безпосередньо з туризмом, але впливають на об’єм і форму попиту на 
туристський продукт. Визначимо зовнішні чинники, які спрямовують розвиток 
туризму і формують спрямованість туристських потоків: демографічні і соціальні 
зміни; економічні та фінансові зміни; стан транспортної інфраструктури й засобів 
інформаційного забезпечення. 

За умови збільшення прибутків людина віддає перевагу саме психологічним 
мотивам при виборі нового туристського маршруту. 

Таким чином, туристські мотиви як суттєвий елемент попиту є об’єктом 
низки впливів, які можуть бути не пов’язані безпосередньо з туризмом, але 
впливають на обсяг, форми попиту і вибору туристського продукту та послуг. 
Одні з цих впливів є домінуючими, інші − побічними, проте усі вони впливають 
на ухвалення рішення про подорож і вибір туристського продукту. 

Висновки. Отже, на основі теоретичного аналізу та власного досвіду, нами 
з’ясовано, що усі чинники, які викликають потребу в туризмі, можна розділити на 
4 групи: культурно-пізнавальна, регіональна, економічна, психологічна. Кожна з 
цих груп включає різні підгрупи види мотивів. Визначено, що мотиви туризму 
залежать від багатьох чинників, до яких віднесено: специфічну особливість різних 
груп людей, рівень туристської індустрії приймаючої країни (регіону), рекламу 
нового туристського продукту, відгуки про раніше реалізований туристський 
продукт. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 
ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Туризм – це соціально-економічний сектор, де клієнту за гроші надаються 
різного роду послуги. Таким чином, туризм належить до сфери послуг, яка є 
однією з найбільш перспективних і швидкозростаючих галузей. Вона охоплює 
широке поле діяльності: від торгівлі і транспорту до фінансування і 
посередництва різного роду [1, 24]. 

Туристський продукт – результат суспільної праці у вигляді туристичних 
послуг, що володіють споживчою вартістю. У самому широкому розумінні 
туристичним продуктом є будь-який вид туристичних послуг [2, 112]. 

 Відомий факт, що однією з основних завдань туристичної фірми є, звичайно, 
збільшення її прибутку. Під отриманням і збільшенням прибутку мається на увазі 
наявність і збільшення числа постійних споживачів туристичних продуктів. 
Однак клієнтів можна залучити й утримати, якщо вони зацікавлені в отриманні 
послуги у даної фірми. На нашу думку, актуальною для успішного ведення 
туристичного бізнесу є необхідність не тільки вміти надавати якісні послуги, але 
й знати кому вони необхідні, чому та для яких цілей. Для цього проводяться 
маркетингові дослідження. 

Отже метою нашого дослідження було проаналізувати досвід роботи, 
туристичної фірми «САМ» у м. Запоріжжя. в напрямку маркетингових досліджень 
споживачів туристичного продукту. 

У своїх дослідженнях О.П. Дурович розглядає поняття маркетингове 
дослідження як процес збору, обробки та аналізу даних з метою зменшення 
невизначеності при прийнятті маркетингових рішень [2, 123]. В.А. Квартальнов як 
широкий комплекс різноманітних досліджень, необхідних для вироблення 
оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної маркетингової 
діяльності [3, 238]. 

Таким чином, маркетингові дослідження представляють собою процес, що 
складається з таких етапів: чітке визначення проблеми і постановка цілей 
дослідження; розробка плану збору інформації з використанням первинних і 
вторинних даних; збір інформації; аналіз зібраної інформації; представлення звіту 
основних результатів, які дають можливість приймати правильніші рішення; 
контроль використання або застосування конкретного дослідження.  
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Дослідження споживачів не тільки виключно важливе з точки зору успішної 
організації діяльності туристичного підприємства відповідно до маркетингової 
концепції, також воно має і величезну практичну цінність [4, 214]. 

 В системі ринкової економіки напрями діяльності будь-якого підприємства 
визначає споживач, який купує товар на свій власний розсуд і тим самим вказує 
виробникові, що необхідно виробляти. саме тому вивчення споживачів можна 
назвати найважливішим напрямком маркетингових досліджень. 

 Завдання маркетингових досліджень полягає в отриманні інформації про 
настрої, що панують у контактних аудиторіях, передбаченні найбільш ймовірних 
дій щодо фірми, а також пошуку коштів для налагодження конструктивної 
співпраці з громадськістю [4, 215]. 

Отже, результати маркетингових досліджень споживачів – це не лише готові 
відповіді на питання, що і як потрібно робити для завоювання сердець 
споживачів, але й важливий «робочий» матеріал для менеджерів компанії – саме 
вони повинні прокладати правильний ринковий курс для своєї компанії. 

Науковці вважають, що поведінка споживачів піддається впливу. Маркетинг 
може надавати досить сильний вплив на мотивацію і поведінку споживачів. Це 
досягається за умови, що запропонований туристський продукт справді є засобом 
задоволення потреб клієнта. При цьому мова не повинна йти про будь-яке 
маніпулювання поведінкою споживачів.  

Найчастіше при дослідженні споживачів туристичного продукту 
застосовуються такі способи зв’язку з аудиторією: інтерв’ю по телефону, анкети, 
що розсилаються поштою, особисті інтерв’ю, групові інтерв’ю. Вибір способу 
зв’язку з аудиторією залежить від цілей та завдань дослідження. 

Предметом маркетингового дослідження споживачів виступає вивчення його 
потреб у туристичних послугах і визначення пріоритетних.   

Таким чином, нами були проведені маркетингові дослідження споживачів 
туристичних послуг туристичної фірми «САМ». 

Туристична фірма «САМ» – багатопрофільний туроператор, що активно 
працює в різних сферах туризму та перевезень.Фірма працює уже понад 20 років 
на туристичному ринку.  

Структура туристичної фірми «САМ»: операторський офіс та 3 пункти 
продажу в Києві, власні представництва у 8-ми великих містах України –   

м. Дніпропетровську, м. Донецьку, м. Запоріжжі, м. Кіровограді,  
м. Миколаєві, м. Одесі, м. Сімферополі, м. Харкові [5]. 
Туристична Фірма «САМ» пропонує широкий вибір туристичних маршрутів 

та забезпечує якісне обслуговування. Туристична фірма «САМ» пропонує 
широкий вибір туристичних маршрутів та забезпечує якісне обслуговування.  

Маркетингова діяльність туристичної фірми «САМ» складається з: 
організації рекламної діяльності підприємства, рекламна діяльність на 
підприємстві займаються менеджери по виїзному та вїздному туризму. 
Туристична фірма «САМ» використовує наступні види реклами: рекламні 
сувеніри; фірмові календарі (настінні, настільні, карманні); вироби з 
наддруковкой (різноманітні дрібнички: ручки, записники), працює інтернет 
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реклама. З червня 2000р. у туристичні фірмі функціонує телефонний 
інформаційни центр.  

Просування туристичної фірми «САМ» здійснюється через друкування в 
журналах, теле- та радіоповідомлення, інтернет, а також буклети. Туристична 
фірма «САМ» представляла Україну у багатьох міжнародних виставках, тим 
самим рекламуючи свої послуги на міжнародному ринку. Значним успіхом у 
рекламній діяльності фірми стало завоювання брендом «САМ» почесного 11-го 
місця у Всеукраїнському Рейтингу компаній сфери послуг, поряд із компаніями з 
багатомільйонними західними інвестиціями. 

Туристична фірма використовує рекламні буклети та постійно оновлює 
інформацію в інтернет сайтах, про надання туристичних полуг. Це дозволяє їй 
вийти на всі сегменти споживачів. 

Завданнями даної рекламної компанії є: нагадувати людям про необхідність 
зручного, надійного відпочинку; утримати постійних клієнтів; зробити 
випадкових споживачів своїми постійними клієнтами. 

Туристична фірма «САМ» при визначенні загального обсягу засобів на 
рекламу враховують ряд факторі, основними з яких є: 

- обєм та розмір передбачуваного ринку (сегменту, регіону, країни); 
- роль рекламі в загальному комплексі маркетингу туристичного 

підприємства; 
- специфіка рекламовуваного туристичного продукту та стадія його 

життєвого циклу; 
- передбачувані обєми продажу та прибутку 
- затрати на рекламу конкурентів 
- власні фінансові можливості 
Головним завданням компанії є надання своїм клієнтам високої якості 

послуг. За майже 20 років стабільної роботи компанія обслужила понад 490 000 
клієнтів. Фірма «САМ» постійно збільшує асортимент послуг та кількість 
постійних і корпоративних клієнтів. 

Практично з перших років Туристичної фірми «САМ», працює Клуб 
мандрівників, члени якого  мають три рівні знижок і бонуси у вигляді 
безкоштовних екскурсій та 10-ї поїздки за рахунок фірми «САМ». 

Туристичною фірмою «САМ» у 2005 р. була розроблена маркетингова 
програма «Досконале партнерство», що передбачає якісно новий рівень 
співробітництва з туристичними фірмами України. Висококваліфіковані фахівці 
туристичної фірми «САМ» у різних регіонах традиційно на початку року кожного 
сезону здійснюють комплексні рекламно-інформаційні заходи: зустрічі, семінари, 
презентації нових програм. 

Підприємство «САМ» активно обслуговує 30% споживачів потенційного 
ринку, які мають можливість робити вибір з усього різноманіття пропонованих 
туристичних продуктів, у тому числі і конкуруючими фірмами.  

Також проведене нами анкетування студентів вищих навчальних закладів, а 
також постійних клієнтів туристичної фірми «САМ» та пересічних громадян 
(віком від 20 до 55 років) показало, що 73% осіб віддають перевагу відпочинку 
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середньої тривалості і вартості.  Короткочасну відпустку обрали 21% опитаних, та 
6% з них – тривалу подорож.  

Слід зауважити, що більшість осіб віддали перевагу відпочинку з травня по 
вересень, а саме відпочинку на морі. Що ж стосується транспорту, то тут опитані 
споживачі, надали перевагу використовувати: автобуси – 65%; потяги – 15%; та 
автомобілі – 20%. А літаки вони використовували лише за необхідністю. За 
видами відпочинку 45% споживачів обрали активний відпочинок; 25% – пасивний 
і 30%  – оздоровчий.  Серед жінок і чоловіків  18- 40 років спортивному туризму 
надали перевагу 58% чоловіки і 42% жінки. Домінуючий вік популярний у 
пішохідних подорожах серед жінок віком до 25-30 р., а серед чоловіків до 35-40 
років. 

Таким чином  ми встановили, що найбільший інтерес для туристичної фірми 
«САМ» м. Запоріжжя складають споживачі у віці 30-50 років з середніми 
фінансовими можливостями, які виявляють інтерес до відпочинку на морі, як у 
своїй країні, так і за кордоном. 

В ході дослідницької роботи, ми вважаємо цікавим досвід провідних 
туристичних фірм Росії, щодо виконання заходів збільшення кількості клієнтів. 
Цей комплекс заходів з розробки ексклюзивних турів під девізами: «Моя сім’я – 
туристи», «Весільна подорож», «Студентські стежки» тощо. Також потрібна 
високоякісна реклама, не тільки в засобах періодичної преси, радіо і телебаченні, 
а необхідно мати свій друкований орган у вигляді газети, а ще краще журналу, в 
якому буде представлена вся необхідна для споживача інформація. 

Отже все вище зазначене дозволило нам рекомендувати керівництву 
туристичної фірми «САМ», що до залучення і збільшення споживачів 
туристичного продукту необхідно: 

1. Розмістити рекламу на таблоїдах в м. Запоріжжя (доречі, немає жодної 
реклами туристичної фірми «САМ» на таблоїдах у м. Запоріжжя). 

2. Поновлювати рекламні ролики на телебаченні, та запустити їх більш ніж 
на п’яти телеканалах України ( на даний час реклама туристичної фірми «САМ» 
транслюється тільки на одному каналі – ТВ-5). 

3. Покращити управлінську діяльність фірми, тобто залучити більшу 
кількість працівників з рекламної діяльності. 

4. Розробити комплексні туристичні послуги, впровадити в них більш 
ексклюзивні тури до країн зарубіжжя. 

Висновки. Проаналізувавши досвід роботи туристичної фірми «САМ»  
 м. Запоріжжя у сфері маркетингових досліджень споживачів туристичного 

продукту, слід зауважити, що вони є досить успішною на туристичному ринку та 
мають значну кількість постійних клієнтів. У роботі подано рекомендації, щодо 
покращення роботи туристичної фірми «САМ» у м. Запоріжжя. 
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ДОСВІД ТУРЕЦЬКИХ КУРОРТІВ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що Україна об’єктивно має всі 
передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та вʼїзного туризму, а саме 
особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатий 
природний, історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал. Однак 
сьогодні в Україні розвиток цієї важливої для економіки галузі, яка могла б лише 
у вигляді податків щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд. дол. 
США, недостатній.  

Приклад Туреччини як туристичної країни має значну актуальність, бо ця 
країна протягом останніх десятиліть пройшла значний шлях розвитку, 
перетворившись у відомий в світі туристичний регіон [1, 165].  

Отже, метою нашого дослідження є вивчення ефективних шляхів розвитку 
курортної справи півдня України на прикладі розвитку провідних рекреаційних 
зон Туреччини. 

У тлумачному словнику Д.М. Ушаков зазначає, що  «курорт» – місцевість з 
природними властивостями, придатними для лікувальних цілей [2, 12].  

На думку С.І. Ожегова «курорт» – місцевість з природними лікувальними, 
зміцнюючими здоровʼя засобами та установами для лікування, відпочинку [3, 
277]. 

У Законі України «Про курорти» від 05.10.2000 р. зазначається, що «курорт» 
– це освоєна природна територія, що має природні лікувальні властивості, 
необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, 
використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики 
захворювань та для рекреації, і підлягає особливій охороні [4, 1]. 

В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. 
З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні 
курорти Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти 
Криму та Одещини.  

В даний час в Україні налічується близько 96 курортів і лікувальних 
місцевостей, де функціонують більш 1490 санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, 
будинків відпочинку і пансіонатів, розрахованих на одночасний прийом 331000 
чоловік. Щорічно санаторно-курортним лікуванням та всіма видами 
організованого відпочинку користуються близько 5,6 млн. чоловік [5, 485].  

Не можна не погодитися з думкою багатьох дослідників, що  південь 
України, а саме Крим є одним із основних рекреаційних районів України. 
Тривалість сонячних днів, комфортні погодні умови, які створюють можливість 
цілорічного функціонування санаторіїв та насиченість повітря фітонцидами і 
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морськими солями сприяли формуванню на південному узбережжі Криму близько 
двадцяти приморських кліматичних курортів та курортних місцевостей: Алупка, 
Алушта, Гаспра, Гурзуф, Коктебель, Кореїз, Лівадія, Масандра, Сімеїз, Судак, 
Феодосія, Форос, Ялта тощо. 

Підсумувавши вищезазначене ми вважаємо, що курортна зона України може 
запропонувати величезну кількість місць для відпочинку і санаторних комплексів 
у будь-який час року, що особливо приваблює відпочиваючих. Проте висока 
вартості на відпочинок негативно позначається на завантаженості курортів 
України, тому чисельність туристів, не лише з України, а й з закордону,  
зменшується і, відповідно, зменшуються прибутки до державної казни. 

На відміну від України Туреччина є досить молодим курортним регіоном, що 
інтенсивно розвивається, яка є однією з найбільш динамічно еволюціонуючої 
галуззі турецької економіки. Достаток унікальних історичних памʼятників на 
території країни, виняткової краси середземноморські пляжі, гірський рельєф, 
сприятливий клімат – усе це відкриває широкі перспективи для туристичного 
бізнесу. Щорічно країну відвідує близько 35 млн. більш ніж з 80 країн.  

Туреччина займає 9 місце в рейтингу провідних країн світу з прибуттям 
туристів. У 2011 році Туреччину відвідало 31 млн. туристів – на 7% більше, ніж у 
2010. У 2011 році дохід від туризму у Туреччини становить майже $ 30 млрд. [6, 
389]. 

Туризм в Туреччині почав активно розвиватися в 80-і роки XX століття. 
Вкрай сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне положення, величезна 
кількість цікавих культурних пам'ятників і загальний курс на лібералізацію 
економіки – все це було передумовами прийдешнього туристичного буму. У 
Туреччині готельно-туристичний комплекс на 40% дотується державою, що 
дозволяє встановлювати конкурентоспроможні ціни. Крім того, прийнято зручне 
для туристів вільне ходіння іноземної валюти поряд з місцевою грошовою 
одиницею. 

Особливу популярність відпочинок в Туреччині отримав через доступні ціни 
на тури (в порівнянні з путівками в Крим). Більш того, в силу великої 
популярності цієї країни серед відпочиваючих і високої конкуренції серед 
туроператорів, тури до Туреччини для наших співвітчизників часто виходять 
дешевше, ніж очікувалося, завдяки різноманітним знижкам. 

Таким чином, найбільш популярні міста-курорти відпочинку, які відвідують 
туристи з усього світу: Анталія, Кемер, Белек, Аланья, Айвалик, Бодрум, 
Даламан, Ізмір, Кушадасі, Мармарис, Текірова, Сіде і Фетія [7, 287]. 

Отже, Туреччина – країна, що володіє великими рекреаційними ресурсами, 
вдало залучає до себе увагу туристів з усього світу з пізнавальними, лікувально-
оздоровчими, екскурсійними й іншими цілями, що приводить до взаємного 
співробітництва країн. 

На нашу думку, за рівнем комфорту і сервісу турецькі курорти нічим не 
поступаються найкращим курортам Європи. При цьому відпочинок у Туреччині в 
середньому обходиться в багато разів дешевше, ніж на Заході, і що прикро, у тому 
числі і в Україні. Слід наголосити на тому, що один з основних чинників, завдяки 
якому турецькі курорти користуються таким попитом є поєднання доступності і 
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високого сервісу обслуговування. Проте на українських курортах якість 
обслуговування та інфраструктура поки не відповідають середньоєвропейському 
рівню.  

Вивчаючи проблему розвитку курортної галузі ми здійснили порівняльний 
аналіз надання послуг у готелях півдня України та Туреччини. Для дослідження 
ми вибрали найпопулярніші курорти Криму та Туреччини, а саме м. Ялта та м. 
Кемер. 

Розглядаючи вартість відпочинку у Туреччині, м. Кемер у готелі Havana 
Hotel Kemer 4* на двох дорослих в період з 09.07.2012 по 16.07.2012р. виявлено, 
що вона складає 8310 грн. У суму, витрачену на путівки, входить переліт, 
трансфер, проживання,  цілодобове харчування в готелі за системою All Inclusive, 
алкоголь і безалкогольні напої, сауна. Цей готель знаходиться в центрі м. Кемер, в 
45 км від центру м. Анталія. Вдале розташування поблизу різноманітних 
магазинів і розваг центру міста, якісний сервіс, дружелюбна атмосфера роблять 
цей готель дуже привабливим для відпочинку. До безкоштовних послуг готелю 
входить: послуги Guest Relations; власний пляж; тренажерний зал; доступ до 
Інтернету в громадських місцях; послуга «будильник». До платних послуг готелю 
відносяться: пральня; факс/ксерокопіювання; оренда автомобіля; чистка взуття; 
замовлення екскурсій.  

Наприклад, ці ж 7 днів у Криму (м. Ялта) у готелі Respect Hall Resort & SPA 
4* обійдуться відпочиваючому у 8940 грн., не рахуючи вартості проїзду. 
Природно, ні про яку сауну або систему «All Inclusive» в цьому випадку не 
йдеться, харчування – в загальній їдальні згідно з встановленим графіком і бійка 
за шезлонги на маленькому пляжі. Цей розташований в смт. Кореїз в 15 км від м. 
Ялта. Завдяки своєму розташуванню та інших достоїнств, тримає свої двері 
відкритими круглий рік. Під час міжсезоння готель виконує функції SPA-готелю. 
До безкоштовних послуг готелю входить: 2 басейни; канатна дорога; власний 
пляж; приватна паркова; Wi-Fi Інтернет; послуги Guest Relations; піднос багажу. 
До платних послуг готелю відносяться: автостоянка; обслуговування номерів; 
пральня; косметичний салон. 

Також, нами було виявлено, що на даний час в Криму за системою 
обслуговування All Inclusive працюють лише пʼять обʼєктів розміщення. 
Порівнюючи в Туреччині за системою обслуговування All Inclusive працюють 
85% готелів. 

Усе вище зазначене дає нам підстави рекомендувати наступне. 
По-перше, державі слід переглянути політику фінансування туристичного 

сегменту економіки, полегшити податковий тягар туристичних компаній і 
операторів, тому що в майбутньому туризм обіцяє бути дуже прибутковим як у 
всьому світі, так і в Україна зокрема. 

По-друге, уряду варто визначитися в своїх поглядах на процес реприватизації 
та приватизації, і тим самим залучити велику кількість іноземних інвесторів, які в 
час нестабільної політичної обстановки не йдуть на ризик інвестування 
українських туристичних об’єктів. А саме слід приділити увагу реалізації 
наступних напрямків: 
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– залучення іноземних інвесторів для будівництва готелів, шляхом 
спрощення законодавства в інвестиційній сфері. Будівництво готелів, в свою 
чергу, може збільшити зайнятість населення; 

– спрощення і прискорення процесу оформлення віз, а також скасування 
візового режиму для низки країн; 

– поліпшення стану доріг, якими найбільш незадоволені туристи, які 
подорожують автотранспортом, а також облаштування туристичної 
інфраструктури в мережі міжнародних транспортних коридорів; 

– створення ефективної системи поширення інформації про Україну та 
розробка маркетингової стратегії виходу України на міжнародний ринок 
туристичних послуг як рівноправного конкурента; 

– поліпшення якості в готелях, закладах харчування та інших обʼєктах 
туристичної інфраструктури, шляхом впровадження більш жорсткого нагляду з 
боку контролюючих органів; 

– розробка програм регіонального розвитку туристичної галузі та реалізація 
вже існуючих; 

– активізація рекламної кампанії за кордоном, у тому числі за підтримки 
держави тощо. 

Отже, проаналізувавши курортну галузь України, ми спробували виокремити 
її головні проблеми та знайти декілька шляхів підвищення  курортної справи 
півдня України на достатній рівень. На нашу думку, Україні слід перейняти 
турецький досвід щодо розробки Стратегії розвитку туризму і курортів. Дана 
Стратегія забезпечить розвиток вʼїзного та внутрішнього туризму, а також 
екскурсійної діяльності, впровадження та належне ведення державного реєстру 
туристичних ресурсів, раціональне використання туристичних ресурсів і 
туристичного районування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ В ВАСИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що дитячо-юнацький туризм – це 
рекреаційна діяльність дітей та юнацтва, спрямована на задоволення оздоровчих, 
спортивних та пізнавальних потреб особистості поза місцем постійного 
проживання й навчання.  

Мета роботи – проаналізувати туристичні можливості Василівського району 
для розвитку дитячо-юнацького туризму. Відповідно до мети, нами були 
поставлені наступні завдання:  

1. Дати визначення поняттю «дитячо-юнацький туризм». 
2. Охарактеризувати туристичні ресурси Василівського району. 
3.Визначити проблеми розвитку дитячо-юнацького туризму в Василівському 

районі та шляхи їх вирішення. 
Поняття «дитячо-юнацький туризм» виділяється за віковим складом 

учасників туристських подорожей. Переважна більшість вчених, в першу чергу 
педагогів, асоціюють його зі шкільним туризмом. Меншість науковців додають 
сюди ще й студентський туризм. Але якщо шкільний вік більш-менш чітко 
визначений (за новими нормативами Міністерства освіти і науки він становить 
від 6 до 18 років), то студентський вік теоретично вікових обмежень не має. 
Отже, на нашу думку, слід прийняти точку зору більшості вчених і обмежити 
поняття «дитячо-юнацький туризм» саме шкільним віком [1, 98]. 

Виступаючи складовою туристської галузі країни, дитячо-юнацький туризм в 
Україні в першу чергу покликаний вирішувати важливі соціальні завдання, 
пов′язані з вихованням, оздоровленням та освітою підростаючого покоління 
засобами туристсько-краєзнавчої діяльності, а саме: 

• отримання нових знань; 
• фізичне оздоровлення та профілактика захворювань; 
• орієнтація підростаючого покоління на здоровий спосіб життя, 

формування активної життєвої позиції; 
• розвиток кращих моральних людських якостей та відносин; 
• екологічне виховання, виховання свідомого ставлення до природи нашої 

країни.  
На базі всіх спеціалізованих туристсько-краєзнавчих закладів України 

працюють туристсько-краєзнавчі гуртки та об′єднання учнів різного профілю. 
Крім мережі спеціалізованих туристсько-краєзнавчих закладів, дитячо-юнацький 
туризм входить складовою частиною до системи комплексних позашкільних 
закладів – палаців, центрів, будинків позашкільної роботи. Але, в цілому, рівень 
роботи гуртків в комплексних позашкільних закладах і загальноосвітніх школах 
та ПТУ значно нижчий, ніж у спеціалізованих туристсько-краєзнавчих закладах. 
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На базі центрів дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (станцій юних 
туристів), на турбазах, в таборах можуть організовуватися й працювати тимчасові 
туристські, краєзнавчі, екскурсійні групи, загони, гуртки, секції, сформовані на 
період проведення туристського заходу, роботи бази, табору як правило 
початкового рівня [2, 179]. 

Василівський район розташований у північно-західній частині Запорізької 
області, загальна площа – 1621 кв. км., що складає 6,3 відсотки території області. 
За характером місцевості район ділиться на кілька частин: західна частина з 
рівнинним рельєфом місцевості, східна частина району відрізняється від західної 
великою балкою. Ландшафтно-кліматична локалізація – степова рівнина, 
прорізана ярами. Клімат помірно-континентальний: сухий, жаркий  влітку; 
помірно холодний з частими відлигами взимку. 

Ресурси туристсько-екскурсійної діяльності для дитячо-юнацького туризму 
розміщені по всій території Василівського району. Концентруються вони 
переважно в містах і селищах з багатим історичним минулим та в межах 
рекреаційних ландшафтів [3, 149]. 

У районі працюють Василівський історико-архітектурний музей-заповідник 
«Садиба Попова», краєзнавчі музеї в м. Дніпрорудне, с. Обшірне, с. Каменське, с. 
Скельки, с. Балки. З рекреаційних зон, які при відповідному їх облаштуванні 
можливо використовувати для відпочинку і екскурсійно-туристичних заходів є 
природно-археологічний заповідник «Лиса Гора» на березі Каховського 
водосховища, міський пляж на березі лиману р. Кара-Чекрак, Регіональний 
ландшафтний парк «Панай», Національний природний парк «Великий Луг». 

У Василівському районі залишається не вирішеним ряд проблем з розвитку 
дитячо-юнацького туризму. Насамперед, це матеріально-технічне забезпечення 
освітніх закладів, наявність туристського та спеціального спорядження. Потребує 
вирішення проблема підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
туристсько-краєзнавчого напрямку у галузі позашкільної освіти. Актуальною є 
проблема забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними 
програмами, підготовка та видання навчально-методичної, дидактичної 
літератури. Хвилюють проблеми фінансування Всеукраїнських, регіональних, 
районних туристських масових заходів. 

Але, незважаючи на негаразди, в області проводяться туристські зльоти, 
змагання, конкурси, організовуються походи по рідному краю та регіонах 
України. 

За даними Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 
молоді у 2011р. у Василівському районі налічувалося 11 навчальних закладів, 5 
краєзнавчих гуртків. Було здійснено 10 обласних туристичних заходів, 5 обласних 
краєзнавчих закладів, 10 районних туристично-краєзнавчих заходів, 12 походів та 
експедицій.  

З 2009 року у заповідному урочищі «Лиса Гора» відбувається обласний 
польовий скаутський практикум «Гілея». Організатором зборів скаутів 
Запорізької області виступає Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді за підтримки громадської організації «Скаути Запоріжжя». 
Головною метою є відродження скаутського руху у Запорізькій області на засадах 
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патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, 
національних цінностей Українського народу. Життя і навчання юних скаутів 
проходить у польових наметових таборах.  

Турбаза «Лиса Гора» забезпечує учасників навчального процесу територією 
для проведення змагань, тренувань, організовує екскурсійну діяльність з 
ознайомлення молоді з пам′яткою історії Василівського району «Замок Попова». 

19-21 вересня 2012 року на території турбази «Лиса гора» Василівського 
лісництва відбудеться XXVІІІ обласний зльот-змагання з пішохідного туризму 
серед працівників освіти, присвяченого Всесвітньому Дню туризму. 

05-08 червня 2012 року на території турбази «Лиса гора» Василівського 
лісництва буде проведено обласний зльот-змагання з пішохідного туризму серед 
учнівської молоді. 

Таким чином, Василівський район має потенціал для розвитку дитячо-
юнацького туризму. На сьогодні проблеми позашкільної освіти, туристської 
роботи в районі не залишаються поза увагою обласного управління освіти і науки  
облдержадміністрації. В області проводиться послідовна, ціленаправлена робота 
по удосконаленню змісту і структури туристської діяльності, накопичення досвіду 
роботи, покращення матеріально-технічної бази. 

Дитячо-юнацький туризм є складовою частиною туристично-рекреаційного 
комплексу України. Він орієнтований на важливу соціальну категорію населення 
– учнівську молодь. Тому розвиток дитячо-юнацького туризму повинен стати 
пріоритетним для нашої держави, адже підростаюче покоління – це її майбутнє. 
Значна увага проблемам дитячо-юнацького туризму приділяється як на 
державному, так і на регіональному рівнях. Про необхідність розвитку дитячо-
юнацького туризму наголошується в Законі України «Про туризм», Указ 
Президента України «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 
року» [4, 32].  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧОГО ТА ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ 
В БЕРДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

Актуальність дослідження дитячого туризму в Бердянському районі 
пояснюється позитивним впливом кліматичних чинників на здоров’є  дітей, 
вдосконалення  фізично-виховної  роботи з дітьми, а також у глобальному сенсі 
стабілізуючих процесів в економіці країни. Розвиток  дитячого  туристичного 
бізнесу сприяє створенню спеціальних малих і середніх підприємств, а  також 
активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: 
будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного 
споживання, транспорту і зв’язку [1, 325]. 

Результати дослідження. Проаналізувавши літературні джерела з даної теми, 
я виявила, що даний район має позитивні фактори для розвитку дитячого туризму. 
Бердянськ розташований на північному узбережжі Азовського моря. Вся 
територія умовно поділяється на три частини: Ближня, Середня і Дальня коса. В 
Бердянському районі є всі сприятливі умови для організації оздоровчого та 
дитячого туризму. Це найбільший  грязьовий  та кліматичний курорт, який 
містить унікальні цілющі грязі та мінеральні джерела. Лимани й солоні озера, 
розташовані біля гирла ріки  Берда на початку Бердянської коси. На території 
району багато дитячих закладів санаторного типу, літні табори, профільні  табори, 
табори з денним перебуванням, загородні центри та дитячі центри [2, 26]. 

У минулому 2011 році 15 грудня в Бердянську відбулося засідання 
Профспілки працівників освіти і науки України, де було підбито підсумки 
дитячого оздоровчого сезону 2011 року. Президія у своїй постанові зазначила, що, 
незважаючи на несприятливі економічні умови, профспілкові організації галузі в 
цілому успішно провели оздоровчу кампанію [3, 106]. 

В Бердянську активно працюють 240 денних пришкільних таборів, 12 
профільних та 2 стаціонарних оздоровчих заклади на базі шкіл-інтернатів 
обласного підпорядкування. На початок червня 2012 року на оздоровлення дітей  
цих категорій  виділено  з обласного бюджету 12,5 мільйона  гривень, а загальна 
сума витрат з усіх джерел фінансування складе 25 мільйонів гривень. Цих  коштів  
вистачить, щоб оздоровити 83 тисячі дітей. До дитячих  таборів в Бердянськ їдуть 
відпочивати діти з Росії та Білорусії [4, 315].    

Висновок. На основі аналізу літератури та емпіричних досліджень в 
Бердянському районі є позитивні і негативні фактори розвитку оздоровчого та 
дитячого туризму. Негативними факторами є: 

1. Економічне становище країни; 
2. Епідемії,карантини; 
3. Погодні умови. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 
БОЛГАРСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ НА УЗБЕРЕЖЖІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 

В наші дні неможливо уявити собі крупне європейське місто без іноземних 
туристів. Сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в 
економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяються значні кошти [1, 134].   

Науковці зазначають, що в Україні туризм розглядається як відносно молоде 
явище. В зв’язку з цим особливо актуальним є питання забезпечення розвитку 
туристичної діяльності як однієї із рентабельних та швидкоокупних. 

Завдяки своєму історико-культурному потенціалу, національний туризм в 
Україні розвинений дуже добре і користується популярністю в населення 
незалежно від віку або фінансового положення. Особливо відоме узбережжя 
Азовського моря, воно багате на туристичні ресурси. 

Цікавий історичний аспект розвитку узбережжя Азовського моря тим, що 
сюди проводилося переселення болгар з кінця XVIII ст. – до середини XIX ст. 
Болгари  шукали на українських землях порятунку і кращих умов життя, 
заснувавши тут цілі міста та села зі своїми традиціями та культурою. Тому 
історико-культурна спадщина району налічує величезну кількість історичних 
територій, архітектурних споруд і комплексів, музеїв, народних промислів, 
обрядів.  

На території району проходять виставки, фестивалі. Що дає змогу туристам 
ознайомитися з  особливістю життя та побутом болгарського населення, яке 
проживає на території району і дає можливість розвивати національно-
культурний туризм болгарських поселень [2, 140].  

Тому метою дослідження було розглянути основні напрями перспектив 
розвитку національно-культурного туризму болгарських поселень на узбережжі 
Азовського моря.  

У науковій літературі єдиного визначення поняття «національно-культурний 
туризм» немає. Отже, ми пропонуємо свій власний варіант визначення цього 
поняття. Таким чином, національно-культурний туризм розглядається нами як 
подорожі по території своєї країни, відвідини пам’яток національного значення, 
національних парків, національних свят і гулянь, є ознайомлення з визначними 
історико-культурними пам’ятками, відвідування театрів, музеїв із метою пізнання 
культури, історії, релігії, традицій та побуту інших народів Основна мета таких 
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подорожей – ознайомлення з туристичними визначними пам’ятками 
(пам’ятниками історії, архітектури, мистецтва; природними та етнічними 
особливостями; сучасним життям народу тощо).  

На основі вивчення історичних літературних джерел було встановлено, що 
узбережжя Азовського моря  за етнічним складом населення належить до числа 
багатонаціональних поліетнічних районів. Саме тому великий інтерес у істориків, 
вчених, соціологів викликає стан розвитку культури, умови проживання та інші 
аспекти життя етнічних груп населення узбережжя Азовського моря. Матеріали 
досліджень з історії життя болгар переселенців Приазов’я  висвітлюють в своїх 
роботах Б. П. Фіногеєв, Е.В. Неклюдов, В.В. Мітков, С.І. Пачев [2, 142]. 

Вивчаючи історію болгар України, можна назвати складним процес 
переселення представників болгарського народу на територію Приазов’я. Цей 
процес розпочався після возз’єднання у 1856 році Південної Бессарабії та 
Молдавського князівства. Болгарам було запроновано переселення на землі 
Приазов’я. Одною із причин переселення із Бессарабії став конфлікт болгарських 
колонізаторів з представниками правління Молдавії. 

Болгари переселялися на територію Запорізької області у 1862-1863 р. двома 
потоками, зайнявши частину земель, залишених ногайцями. Перший  –  з 
Бессарабії: переселилося близько 17,5 тисяч чоловік, заснувавши в краї 34 колонії. 
Другий переселенський потік з м. Вєдіна (Болгарія) був незначним, заснували 
лише 2 колонії. Болгари, які переселялися на землі Приазов’я привезли із 
Бессарабії багато скарбу: до 3850 коней, 4000 підвід, 5800 великої рогатої худоби 
та 281656 овець [3, 41]. 

З моменту переселення до сьогоднішнього часу в житті болгарського 
населення Запорізького краю відбулося багато подій, які тісно пов’язані з 
політичними, економічними та соціальними реаліями життя нашої держави. 

На сьогодні в Приазов’ї  зареєстровано 8 болгарських національно-
культурних товариств (обласне, 3 – районні, 4 – міських). Представники 
болгарських громад доволі активні, підтримують зв’язки з історичною 
батьківщиною, беруть участь в культурно-просвітницьких заходах. Активно 
співпрацюють та спілкуються зі своїми колегами з інших національно-культурних 
товариств. 

З другої половини 80-х років XX ст. у болгарській меншині в Приазов’ї  
відбулися процеси, які засвідчують прагнення до духовного та національного 
самоусвідомлення, відродження забутих традицій, фольклору, мови. Пам’ятки 
історії та культури народів, що живуть на узбережжі Азовського моря, 
перебувають під охороною закону. Всі ці факти дали поштовх для розвитку 
національно-культурного туризму болгарських поселень узбережжя Азовського 
моря [4, 56]. 

На даний момент не відомі широкому колу людей болгарські поселення. 
Національна культурна спадщина пропагується несистемно і неефективно в 
районі, що ускладнює її використання для розвитку культурного туризму. Не 
надається належної уваги розвитку  національно-культурного туризму як чинника 
сталого регіонального розвитку – через відродження пам’яток історії та культури, 
традиційної народної культури, народних промислів, ремесел тощо [4, 59]. 
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На основі вищезазначеного нами були розроблені перспективи щодо 
розвитку  болгарських поселень узбережжя Азовського моря як національно-
культурної спам’ятки. 

Найвагоміше на нашу думку слід створювати нові туристичні маршрути на 
місця болгарських поселень.  

Ми вважаємо за необхідне рекомендувати Державному комітету телебачення 
і радіомовлення України сприяти програмі з популяризації української історико-
культурної спадщини болгарських поселень, які б висвітлювали регіональні 
особливості нашої області, актуальні питання розвитку внутрішнього туризму, 
актуалізували світовий досвід культури як чинника регіонального розвитку. До 
реалізації відповідної програми залучати організації громадянського суспільства, 
благодійні фонди.  

Також необхідно розробляти в одному атласі за географічним і тематичним 
принципом туристичних маршрутів, які б дозволяли у короткий термін 
ознайомитися з культурними пам’ятками болгарських поселень узбережжя 
Азовського моря. 

Також надавати регіональним та місцевим закладам культури (управлінням, 
музеям) інформаційної та методичної підтримки у розробці нових туристичних 
маршрутів із залученням місцевих пам’яток історії та культури болгарських 
поселень узбережжя Азовського моря, ініціювати їх співпрацю з туристичними 
фірмами. 

Висновки. Історико-культурна спадщина узбережжя Азовського моря налічує 
величезну кількість історичних територій, архітектурних споруд і комплексів, 
музеїв, народних промислів, обрядів, у тому числі болгарські поселення. 
Болгарські поселення узбережжя Азовського моря мають багату історію і 
потребують розвитку як національно-культурна пам’ятка України і в свою чергу  
заслуговують уваги широкого кола людей. 
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Згідно з даними ЮНВТО, кількість туристів у світі, виїжджаючих за кордон, 
за останні 50 років, збільшилась у 40 разів. На думку експертів значний процент 
туристів становлять саме шукачі любовних розваг. Тому дослідники з питань 
проблем безпеки в туризмі виділяють нове поняття, як “секс-туризм” [6, 35].  

До даної проблеми періодично виявляється підвищений інтерес, як з боку 
органів управління туризмом в Україні, так і безлічі турфірм, які організовують 
поїздки, особливо, в регіон Південно-Східної Азії. 

Отже, у 70-х роках у розвинених країнах почав відбуватися зростання 
спеціалізованих чоловічих тургруп в регіон Південно-Східної Азії, де туристам 
надавалися послуги не зовсім туристської спрямованості. Враховуючи постійне 
збільшення таких поїздок і залучення в секс-бізнес все більшої кількості 
приймаючих країн, світове співтовариство стало виявляти з цього приводу 
занепокоєння. Поступово проблема організованих секс-турів переросла 
регіональний рівень країн Південно-Східної Азії і перетворилася на 
світову [8, 98]. 

Мета нашого дослідження полягала у вивченні проблем безпеки в туризмі в 
контексті появи в Україні відносно нового явища як секс-туризм. 

Так, сексуальний туризм розглядається у спеціальній науковій літературі як 
комерційне сексуальне використання людей тими, котрі приїздять із своєї країни 
в інші, зазвичай менш розвинені, або подорожують в межах своєї країни для 
участі в сексуальних стосунках [5, 8]. 

Вперше поняття секс-туризму було згадано у 1983 р. ООН (резолюція № 30 
Економічної і Соціальної Ради ООН). На цьому засіданні ЮНВТО запропонувала 
більш уважно поставитися до сексуально орієнтованого туризму і передбачити 
заходи по боротьбі з ним. ЮНВТО у той час розробляла Хартію туризму і Кодекс 
туриста, в які були включені положення про запобігання використання 
проституції в туризмі. 

Проблему боротьби з організованим секс-туризмом в серпні 1992 р. 
розглянула Комісія ООН з прав людини. У зв’язку з глибокою стурбованістю 
щодо збільшення масштабів секс-туризму було прийнято повторне звернення до 
ЮНВТО з закликом скликати окрему нараду для обговорення наслідків цього 
явища та шляхів запобігання цього явища. Особливе занепокоєння визвало дитяча 
проституція [8, 100]. 

Проституція в Україні – є незаконною, проте широко розповсюджена і 
значною мірою ігнорується урядом, отже, секс-туризм привертає в Україну 
значну кількість іноземців. Сексуальний туризм є кримінальним злочином, за 
котрий досить серйозно карають у багатьох країнах світу. Серйозність проблеми 
полягає ще й у тому, що об’єктами такого сексуального туризму дуже часто 
стають діти та неповнолітні. На нараді в Сент-Вінсенте в квітні 1995 р. було 
прийнято окрему декларацію про захист дітей від сексуальної експлуатації в 
туризмі. 

Наступним кроком у вирішенні цієї проблеми було закликання ЮНВТО до 
комісій з прав людини, національних туристських адміністрацій та інших 
туристських організацій бути більш відповідальними щодо секс-туризму та 
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поширити серед туристських агентств етичний кодекс з метою запобігання 
використання дітей в цих цілях [2]. 

Відповідно даних зарубіжних видавництв, центрами секс-туризму в Україні, 
крім м. Києва, вважаються м. Одеса та м. Ялта, курортні та портові міста [4, 19]. 
Правоохоронні органи Криму звітують про те, що за сезон в Криму працюють 
близько 500 тис. повій України, країн СНД та довколишніх країн. 

Так, на думку редакторів однієї з найкращих газет Великобританії “The 
Guardian”, м. Одеса перетворилася в один із центрів міжнародної торгівлі 
сексуальними послугами [4, 19]. 

Отже, ведеться грандіозна компанія багатьох країн, щодо запобігання  діям 
організованого секс-туризму [3]. 

Проте, індустрія секс-туризму набирає грандіозних обертів у своєму 
розвитку.  

Також у квітні 1995 р. в Сент-Вінсенте (Італія) відбулася міжнародна нарада 
з теми: “Зупинити організований секс-туризм”.  

У ньому брали участь: Комісія ООН з прав людини, Рада Європи, Інтерпол, 
ЮНВТО, експерти більш ніж з 50 країн [8, 100]. Туристський сектор 
представляли Міжнародна готельна асоціація (МГА), Всесвітня федерація 
асоціацій туристських агентств, Міжнародна асоціація гідів тощо. 

Висновки Наради зводилися до наступних положень: 
1) секс-туризм є складним і делікатним питанням, до якого залучено багато 

факторів і сторін: 
- Обсяги і масштаб секс-туризму постійно зростають у всіх регіонах світу; 
- Секс-туризм приймає різні форми (спеціалізовані поїздки туристів для 

користування послугами повій, поїздки професійних і напівпрофесійних повій в 
туристські центри, пропозиція сексуальних послуг туристам усередині 
туристської групи, готелі та інше); 

- Головна форма секс-туризму – професійна проституція, породжується 
бідністю і викликається соціальною нерівністю між іноземними туристами та 
місцевими жителями; 

- Секс-туризм “виростає”, як правило, з проституції на місцевому рівні. 
Наприклад, в Таїланді, де чисельність населення складає 60 млн чол., ,більше 
2 млн. жінок займається проституцією, з них понад половину молодше 18 років. 
Вважають, що близько 800 тис. цих жінок інфіковані ВІЛ; 

2) секс-туризм призводить до численних серйозних наслідків: поширенню 
венеричних захворювань, включаючи СНІД, руйнування соціального ладу 
приймаючих центрів, розмивання традиційних культурно-суспільних цінностей, 
зростання злочинності, завдає шкоди вигляду туристських центрів; 

3) з іншого боку, якщо не брати до уваги “витрати” секс-туризму для 
суспільства в майбутньому, ця діяльність приносить турфірмам надприбутки і 
підтримує економічну активність зайнятого в ній населення. Проституція - 
професія найдавніша і тому не передбачається швидких альтернативних способів 
переорієнтації та економічного виживання залучених до неї груп населення; 

4) незважаючи на неї зростаючу стурбованість держав і світової спільноти в 
цілому, секс-туризм в його різних (відкритих і прихованих) формах в більшості 



117 

країн допускається і не переслідується, особливо в тих з них, де проституція 
офіційно дозволена. Але небезпека проституції та секс-туризму пов'язана з тим 
фактом, що вони неминуче ведуть до розширення криміногенної обстановки, 
росту злочинності, залученню все більшої кількості жінок, підлітків і дітей; 

5) повинна бути визначена конкретна міра відповідальності туристського 
сектора за секс-туризм і його наслідки [2, 3]. 

В кінці 1996 р. Єврокомісія прийняла декларацію про посилення боротьби з 
секс-туризмом, пов’язаним з дитячою проституцією. Декларація була затверджена 
в рамках першої багаторічної програми ЄС з розвитку туризму в Європі – 
“Філоксенія”, прийнятої 30 квітня 1996 року. 

Декларація визначила спеціальні заходи щодо захисту прав дітей та 
недопущення поширення секс-туризму, зокрема:  

- прийняття санкцій проти турфірм, що пропонують секс-тури, пов'язані з 
дитячою проституцією; 

- обмеження потоку туристів з країн – членів ЄС, які виїжджають в секс-
тури; 

- надання допомоги “третім країнам” в боротьбі з секс-туризмом; 
- координація дій країн – членів ЄС щодо запобігання розповсюдження секс-

туризму, пов’язаного з дитячою проституцією [8, 102-103].  
Але, не дивлячись на всі зусилля міжнародних організацій, сексуальний 

туризм процвітає в Україні. Одним з основних чинників росту став приплив 
іноземців. Україна, скасувавши візи для європейців, стала одним із 
найпривабливіших на континенті місць секс-туризму. Наступним чинником є те, 
що найбільшим відсотком спаду економіки, серед європейських держав, володіє 
Україна, що призвело до зниження доходів населення. 

На нашу думку, проблему секс-туризму та захисту осіб слід розв’язати 
шляхом: 

1) удосконалення національного законодавства; 
2) координації діяльності державних органів, громадських і міжнародних 

організацій у сфері протидії торгівлі людьми та сексуального туризму; 
3) підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів 

у сфері протидії сексуальному туризму; 
4) забезпечення постійного збору інформації про випадки торгівлі людьми та 

проведення аналізу поточної ситуації; 
5) моніторингу ефективності заходів, спрямованих на протидію 

сексуальному туризму, з урахуванням нових викликів, що виникають у цій сфері; 
6) проведення профілактичних заходів (інформаційно-просвітницька робота 

та соціальна реклама, врегулювання міграційних процесів, реалізація соціально-
економічних ініціатив тощо); 

Отже, розглянувши проблему безпеки в туризмі, що пов’язана з секс-
туризмом в Україні, ми виявили низку проблем. Все вищезазначене дає нам 
підстави стверджувати, що необхідно посилити роботу у напрямку боротьби з 
цим явищем. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 
НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ 

Готельний бiзнес в Українi, незважаючи на кризовi явища в економiцi, 
залишається привабливим для iнвесторiв. Така ситуацiя склалася через 
зростаючий попит на послуги в галузi «готельна iндустрiя» i одночасний дефiцит 
пропозицiй в цiй же сферi. 

Готельне господарство – це бiзнес, який в повнiй мiрi орiєнтований на 
клiєнта. Тому рiвень його розвитку безпосередньо залежить вiд дiлової активностi 
в державi та розвиток туристичної галузi. Незважаючи на те, що багато компанiй 
скорочують бюджет i вiдмовляються вiд вiдряджень, ринок готельних послуг 
знаходиться у пожвавленнi, внаслiдок проведення в 2012 роцi в Українi та Польщi 
Чемпiонату Європи з футболу [1, 76]. 

Готелi були i залишаються затребуваними. Проте ступiнь їх заповнюваностi 
залишає бажати кращого. Показник по всiй Українi не бiльше 30%, у Києвi – 70-
80%. На територiї країни знаходиться понад 800 готелiв, проте лише 26 з них 
можуть похвалитися «зiрковим» статусом (в основi системи присвоєння зiрок 
лежать європейськi стандарти). 

Розвиток готельного господарства рухається дуже повiльно. Посудiть самi, 
лише два київських готелi в повнiй мiрi вiдповiдають присвоєному їм статусу. А 
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низькi темпи будiвництва в Українi нових i сучасних готелiв призвело до 
штучного завищення цiн на проживання у вже iснуючих.  

На нашу думку, розвиток готельного господарства в Українi повинен мати на 
увазi будiвництво нових готелiв рiзного класу, якi зможуть задовольнити попит 
населення на данi послуги. Мова йде як про готелi люксовi i бiзнес-класу, якi 
розташованi в курортних центрах, так i готелi середнього i низького цiнового 
класу. 

Якщо порівнювати готельну індустрію України та Туреччини, то можна 
сміливо віднести Туреччину до тих країн, котрі дуже швидко розвивають 
готельну індустрію, розраховуючи на попит населення, іноземних туристів та 
місцевих рекреантів.  

Туризм і готельний бізнес у Туреччині зараз стає усе актуальніше. І це не 
дивно, адже відпочинок у Туреччині займає лідируючі позиції в усьому світі по 
сполученню якості й вартості. Тому, багато українців після відвідування цієї 
країни замислюються про те, щоб почати бізнес у Туреччині для українців та 
росіян.  

Туризм і готельний бізнес, яким планують зайнятися українці в Туреччині, 
змушує їх всі частіше виявляти цікавість до комерційної нерухомості. Такий 
висновок зробили учасники ринку, упевнені в тім, що зараз українські та російські 
покупці проявляють більшу активність до придбання в Туреччині готельного 
бізнесу. 

Бізнес у Туреччині для українців передбачає покупку готелю в цій країні, що 
вважається великою й прибутковою справою. Коли в Іспанії на продаж 
виставляють невеликі сімейні готелі, у Туреччині готелі для продажу розраховані 
на номерний фонд, що починається від 200 кімнат і більше.  

Отже, ми бачимо, що виникає проблема патріотизму. Зазвичай, українці не 
вірять у прибутковість готельного бізнесу на території України, не хочуть його 
розвивати, маючи на увазі інші країни, як, наприклад, Туреччину, яка є 
найпопулярнішим курортом серед українців.  

Однією з основних форм  патріотичного виховання є підтримання з,вязків з 
громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з 
патріотичного виховання молоді.  

Українці мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму 
полягає і в розвитку в’їзного туризму, національної економіки, а саме  (це нові 
робочі місця, заробітна плата працівникам, доходи бюджету, раціональне 
використання яких робить життя у рідній країні достойним), і в підтримці 
національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників 
підприємств туристичної галузі, і в розвитку меценатства тощо.[2,58]. 

Одним з виходiв iз ситуацiї, що склалася  на вiтчизняному готельному ринку, 
ми бачимо у переорiєнтацiї на лiкувальний туризм. Дана область туризму може 
стати потужним джерелом попиту. Закордонний досвiд показує, що лiкувальний 
туризм у багатьох країнах став перспективним напрямком бiзнесу, привабливим 
для iнвестицiй. 

Готельне господарство може повнiстю «переродитися», якщо розвивати в 
країнi лiкувальний туризм. Дана галузь володiє величезним потенцiалом i 
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широкими можливостями для iнвесторiв. При правильному розвитку, лiкувальний 
туризм стає самостiйною галуззю туристичного ринку, здатної приносити 
прибуток. 

На думку експертiв, розвиток готельного господарства в Українi відбувається 
саме зараз у 2012 роцi. Розвиток лiкувального туризму або будiвництво 
фешенебельних готелiв неможливi, доки iснують кризовi прояви в економiцi. 
Фахiвцi стверджують, що у зв’язку з  насиченням ринку готельної нерухомостi, 
помiтно змiнилась i цiнова полiтика в данiй сферi. 

Так чи iнакше, в мiстах, що приймають Чемпiонат Європи з футболу, 
з’явились нові готелі, якi вiдповiдають усiм iснуючим європейським стандартам. 
На сьогоднiшнiй день вже закінчується реалiзацiя останніх великих будiвельних 
проектiв. У цей перiод готельний бiзнес в Українi стає бiльш привабливим для 
iноземних iнвесторiв. Мiжнароднi готельнi мережi так само зацiкавленi в появi 
своїх «фiлiй» на територiї України. У даному випадку навiть на тлi економiчної 
кризи цiлком ймовiрний розвиток готельної iндустрiї, її реорганiзацiя в якiсну 
структуру європейського зразка, що найкращим чином позначиться не тiльки на її 
станi, але i на iмiджi країни на мiжнароднiй арені [3, 25].  

З метою визначення думки українців, щодо розвитку готельної індустрії,було 
здійснено збір інформації методом анкетування. Нами було опитано 150 українців 
(віком від 17 до 45 років). Аналіз проводився лише по анкетах, в яких 
респонденти відповіли „так” чи «ні»  на запропоновані запитання. До уваги не 
бралися ті анкети, в котрих залишений пустим хоча б один пункт анкети. 

Респондентам було запропоновано відповісти на такі запитання анкети: 
1. Чи вважаєте ви, що готельна індустрія повинна розвиватися та приносити 

прибуток в економіку держави? 
2. Чи знаєте Ви хоча б одну українську готельну мережу? 
3. Вам часто доводилося зупинятися в українських готелях? 
4. Чи згодні Ви з тим, що сервіс в українських готелях значно гірший, ніж, 

наприклад, у Туреччині? 
5. Чи плануєте Ви в майбутньому жити і працювати в Україні? 
6. Чи вірите Ви в те, що після «Євро 2012» Україна стане значно 

популярнішою, ніж вона є зараз? 
7. Якщо б Вам запропонували купити готельну мережу на вибір - або в 

Туреччині, або на Україні, ви обрали б українську? 
8. Як Ви вважаєте, чи зможе Україна в майбутньому досягнути 

європейського рівня обслуговування у готелях? 
9. Стать. 
Результати досліджень. Для обробки даних анкетування був проведений 

кластерний в Statistica, де наперед задавалося число кластерів.  
Таким чином, результати анкетування свідчать, що: 
1. Найбільш привабливим сегментом для нашого дослідження слід вважати 

1-й кластер (46,74%). Це українці віком віком 17-25 років, які мають утверджені 
патріотичні почуття. Вони вірять в те, що готельна індустрія України  має всі 
шанси досягнути європейського рівня.  
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2. Другий сегмент (37,63%), котрий  потребує вже більше уваги – це українці 
27-35 років, яким хотілося б вірити у те, що готельна індустрія має розвиток, але 
впевненості в цьому взагалі не має. 

3. Третій сегмент (15.63%) українці, віком 35-45 років, котрі взагалі не 
цікавляться національною тематикою, та будують плани на своє майбутнє тільки 
за кордоном. Цьому сегменту, на нашу думку, потрібна найбільша увага в плані 
формування патріотичних почуттів та ціннісної орієнтації.  

Висновки. У результаті досліджень та аналізу наукової літератури, нами були 
виділені такі основні напрями розвитку готельного господарства в Україні: 
будiвництво нових готелiв рiзного класу, переорiєнтацiя на лiкувальний туризм, 
виховання патріотизму в українському суспільстві.  

Література 
1. Бакурова А.В. Основні проблеми туристичної галузі / А.В. Бакурова, 
А.В. Діденко: матеріали I Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції 
["Проблеми формування нової економіки ХХІ століття"], (Дніпропетровськ, 15-16 
травня 2008 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008ю – С. 90-94. 
2. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / 
Т.С. Буторина – М.: Феникс, 2004. – 180 с. 
3. Юр‘єв, А.П. Формування ціни та цінової політики на підприємствах 
туристичного бізнесу: Монографія / А.П. Юр‘єв, К.В. Єрмілова. –– Донецьк: 
Донецький ін -т туристичного бізнесу, 2004 – 200 с. 
 

Дуднік Микола 
студент 5 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: викладач Конох О.Є. 

РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Туризм увійшов в XXI століття як самий стабільно розвивається сектор 
економіки, серйозно впливає на світоустрій і економіку багатьох країн і цілих 
регіонів. Одним з найважливіших пріоритетів регіонального розвитку є освоєння 
рекреаційних ресурсів, формування диверсифікованої, адекватної сучасним 
ринковим умовам і світовим стандартам, високорозвиненої системи туристично-
рекреаційного господарства [2, 219]. Але кожен регіон формує для себе власну 
концепцію розвитку туризму. 

Ресурсний потенціал, рівень його атрактивності для жителів інших країн і 
регіонів, рівень життя місцевого населення, характер економічних завдань, що 
вирішуються в даний час, зумовлюють спеціалізацію туристської галузі при 
організації санаторно-курортного лікування, оздоровчого приморського та 
екскурсійно-пізнавального відпочинку.  

Підвищення уваги до проблем сфери відпочинку не випадково, адже 
курортну галузь на півдні Запорізької області по праву вважають третьою галуззю 
економіки. Вплив її на економічний розвиток регіону дуже великий. 

Трансформаційні зміни в українській економіці, супроводжувані соціальної 
стратифікацією і загальним зниженням життєвого рівня населення, а також 
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зрослої конкуренцією в сфері туристично-рекреаційних послуг, спричинили за 
собою 4-5-кратне скорочення потоків рекреантів на курорти півдня області. 
Несприятливий вплив на рекреаційний комплекс надали віддаленість курортів від 
основних епіцентрів платоспроможного попиту в поєднанні з випереджаючим 
зростанням транспортних тарифів, також все це доповнюється низьким рівнем 
сервісу, технологічною відсталістю, недосконалою інфраструктурою [1, 220]. 
Відсутня адекватна інформація щодо продуманої маркетингової політики, щодо 
змін системи управління та умов фінансування. Проте на унікальних природних 
особливостях нашого південного регіону можна заробляти «серйозні» гроші. 

Сучасні умови розвитку регіону визначають характерні особливості 
перехідного етапу, за участю державного регулювання економіки з одночасним 
впливом елементів підприємницької активності. 

Враховуючи особливості розміщення рекреаційно-господарських суб'єктів 
по території регіону і різний рівень їх освоєння, має сенс виділяти рекреаційні 
господарюючі райони і центри, які вимагають більш пильної уваги держави 
фахівців усіх рівнів, інвесторів. 

Існуюча система управління туризмом на регіональному та муніципальному 
рівнях малоефективна. Регіональні програми розвитку туризму не підкріплені 
відповідними програмами на міському рівні, а ті в свою чергу, - бізнес-планами та 
інвестиційними проектами. 

Регіональні та місцеві органи влади традиційно розглядають туризм як засіб 
поповнення доходної частини регіонального та міського бюджетів без залучення 
інвестицій для розвитку туристичної матеріальної бази, відродження об'єктів 
культурної та природної спадщини територій. 

Значимість розвитку туризму для Запорізької області визначається 
найбагатшою історико-культурною спадщиною, що входить в зону популярного 
туристичного маршруту «Козацької слави», географічною та транспортною 
доступністю, новітніми традиціями туристської галузі. Розробка та реалізація 
програм розвитку регіонального туризму для стимулювання соціально-
економічного розвитку області та районів вимагає вибору нових методів і функцій 
управління туризмом, здатних забезпечити реальну економічну стійкість 
туристських підприємств на місцях, умови для конкуренції, розвиток малого 
підприємництва, пошук нових туристичних продуктів [3, 15]. 

Тому темою нашого дослідження є розробка проектних рішень щодо 
формування нових напрямків управління туристичною діяльністю, що 
надаватимуть активного подальшого розвитку. Це в першу чергу за рахунок 
розробки нової програми розвитку туризмом Запорізької області та практичними 
прикладами її реалізації за рахунок бізнес-планування. 

Враховуючи те, що Запорізька область розташована у південно-східній 
частині України на півдні Східноєвропейської рівнини на чорноземах степової 
зони вона має цінні природні та історико-культурні ресурси для сталого розвитку 
туристичної та курортно-рекреаційної сфери.  

Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, 
різноманітних рекреаційних ресурсів із рядом емоційно потужних пам’яток 
історії, археології, монументального мистецтва та архітектури. Сприятливий  
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клімат, чудові прибережні  пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні 
грязі, ласкаве, тепле Азовське море приваблюють туристів.  

Рекреаційний потенціал Запорізького Приазов’я створює передумови для 
перспективного розвитку курортного господарства. На сучасному етапі ця 
територія є рекреаційним резервом і знаходиться, в більшості, на шляху 
екстенсивного освоєння.  

На сучасному етапі йде процес становлення як функціональної, так і 
територіальної структури Північного Приазов’я. Основним елементом ієрархічної 
системи територіальної структури Запорізького Приазов’я є курорт. У межах 
Запорізького Приазов’я сформовано три курорти: «Бердянськ», «Кирилівка» та 
«Приморськ». Одночасно тут склалися і рекреаційні угіддя стихійного тривалого і 
короткочасного відпочинку локального значення Вони мають вигідне географічне 
положення і сприятливі природні передумови для організації рекреаційної 
діяльності.  

Фактори, що потребують поглибленого аналізу для визначення  їх впливу на 
проектний розвиток регіону:  

− багатонаціональний склад населення Запорізького краю налічує понад 130 
національностей: основне населення українці; росіяни; болгари, що може надати 
можливість залучення культурних надбань національних меншин регіону, їх 
активного використання у сфері туризму: створення етнографічних куточків, 
взаємодія з материнськими державами, релігійний туризм (меноніти);  

− більшість території області розташована в зоні центрального степу, 
південно-західна частина – у зоні сухого степу України. Часто бувають посухи, 
особливо в південних і південно-східних районах. Такі кліматичні умови можуть 
згубно впливати на молоді ландшафтні парки, на врожайність плодів та овочів, які 
є одним з привабливих чинників для туристів з північних регіонів;  

− в силу свого географічного положення за площею лісів область належить 
до лісодефіцитних областей, тому при розширенні та плануванні рекреаційних 
зон це необхідно враховувати. Використання місцевого природно-ресурсного 
потенціалу безпосередньо пов’язане як з економічною, так і з 
соціодемографічною ситуацією в регіоні.  

Саме тому на регіональному рівні потрібні цілеспрямовані дії, що 
направлені на підвищення якості управління туристичною сферою взагалі і, в 
тому числі – на розвиток рекреації.  

Держава підтримує активізацію роботи щодо створення нових єврорегіонів, 
а саме - реалізовуватиметься діяльність, яка сприятиме розвитку туристичного 
руху в прикордонній сфері шляхом проведення взаємної промоції туристичних 
атракцій, туристичної інформації в прикордонних районах, ліквідації бар’єрів, які 
обмежують туристичний рух. В рамках цього напрямку можна ставити завдання 
щодо розбудови Приазовського курорту спільно з іншими областями – 
Донецькою та Херсонською.  

Література 
1. Жолдак В. И. Менеджмент спорта и туризма / Жолдак В. И.  Квартальнов В. А. 
– М.: Советский спорт, 2001. – С. 416. 



124 

2. Любицева О.О. Рынок туристических услуг / О.О. Любицева. – К.: Альтерпрес, 
2002. – С. 436. 
3. Малиновський Б. Ринок турпослуг: найкращий клієнт – масовий клієнт / 
Малиновський Б // Галицькі контракти, – 2001. – № 19. – C. 27. 
 

Завгородня Світлана 
студентка 5 курсу фак-ту фізичного виховання 
Наук. кер.: к. пед. н., доцент Безкоровайна Л.В. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ 

Історико-культурний туризм є таким видом пізнавальної діяльності у галузі 
туризму, що знайомить суб’єкта туризму з культурно-історичними пам’ятками, 
цінностями, традиціями, а також сукупністю характерних елементів 
матеріального та духовного життя націй, народів, етносів, які проживають на 
певній території, в історико-хронологічних рамках. Цей вид також спонукається з 
духовною потребою людей щодо отримання позитивних емоцій від знайомства з 
пам’ятками культури [1, 187].  

Мета дослідження полягає в аналізі сучасного стану історико-культурного 
туризму м. Запоріжжя та визначенні перспектив його розвитку. 

Сучасний розвиток історико-культурного туризму в м. Запоріжжя є 
складовою процесу відродження і збереження культурно-історичної спадщини 
України. Проблеми та перспективи розвитку цього виду туризму значно 
впливають на загальний стан національної культури нашої країни. 

В процесі дослідження нами з’ясовано, що завдяки розташуванню Запоріжжя 
має надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що надає місту 
значних можливостей для розвитку туризму в цілому. Цьому сприяє 
різноманітність природних факторів, а також наявність численних пам’яток 
історії та культури, що визначають розвиток історико-культурного туризму [2, 
51].  

Історичні свідчення, археологічні та історико-культурні пам’ятки широко 
представлені в музеях міста (музей історії запорізького козацтва, Запорізький 
обласний краєзнавчий музей, музей судноплавства «Козацька чайка», художній 
музей, музей зброї та ін.) та у Національному заповіднику "Хортиця", який 
знаходиться на острові Хортиця [3, 5].  

Проте, слід зазначити, що, на жаль, у Запоріжжі розвиток історико-
культурного туризму здійснюється дуже повільно. Цьому процесу заважають 
багато факторів. Серед них важливою є нормативно-правова база, яка 
відзначається незакінченістю і недосконалістю, що заважає регламентувати 
туристичну діяльність відповідно до світових стандартів. 

На основі вивченої літератури з проблеми дослідження нами визначено, що 
розвиток історико-культурного туризму у м. Запоріжжя ускладнено низкою 
проблем, а саме:  

1. Незначне використання величезного потенціалу історико-культурного 
туризму; 
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2. Відсутність організаційно-економічної стратегії розвитку, що впливає на 
слабкий імідж міста як туристичного центру; 

3. Повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази 
для розвитку історико-культурного туризму; 

4. Невідповідність переважної більшості історико-культурних пам’яток, які 
поступово приходять в занепад, Міжнародним стандартам і вимагають значних 
інвестицій; 

5. Недостатня кількість фахівців туристського напряму та низький рівень їх 
кваліфікації; 

6. Відсутність рекламних заходів щодо розробки презентаційної та 
сувенірної продукції, а також не розробленість екскурсійних маршрутів; 

7. Необхідність охорони особливо цінних пам’яток, природних територій та 
ресурсів, а також традиційного ландшафту, пов’язаного з оточенням історичних 
міст і сільських поселень, збереження природного середовища на археологічних 
землях та історичних територіях; 

8. Незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної 
інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних 
коридорів.  

На нашу думку, зазначені вище проблеми можуть бути вирішені шляхом: 
– впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 
– підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів 

історико-культурної спадщини; 
– реконструкції та модернізації санаторно-курортних, відпочинкових і 

туристичних закладів; 
– створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних 

маршрутах; 
– реалізації інвестиційних проектів; 
– визначення земельних ділянок для створення відповідної туристичної 

інфраструктури, в тому числі для будівництва готелів, мотелів, парків розваг; 
– підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 
– розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних 

екскурсійних програм; 
– підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів. 
Проте, слід зазначити, що, на жаль на сьогодні у законодавстві України не 

враховуються завдання, пов’язані з ефективним використанням історичного та 
культурного потенціалу країни для покращення якості національного 
туристичного продукту. 

Відповідно до мети дослідження, яка полягала в аналізі сучасного стану і 
перспектив розвитку історико-культурного туризму в м. Запоріжжя, нами 
розроблено екскурсійний маршрут “Хортиця – колиска козацтва та давній центр 
духовної культури”.  

Метою екскурсії є ознайомлення туристів з основними історичними 
пам’ятками та духовною культурою міста, відтворення в їхній уяві образ 
запорозького козацтва.  
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Об’єкти показу: Дніпрогес, о. Хортиця, музей історії запорізького козацтва, 
історико-культурний комплекс “Запорізька Січ”, язичницькі святилища, 
меморіальний комплекс “Скіфський стан”, кінний театр, “Козацька чайка” (Музей 
Дніпровської флотилії). 

Завдяки такій екскурсії, на нашу думку, місто буде розглянуто не тільки як 
осередок славної козацької минувшини краю, а й як центр духовної культури, про 
що свідчать такі об’єкти міста, як меморіальний комплекс “Скіфський стан” та 
язичницькі святилища на о. Хортиця. 

Висновки. Отже, на основі теоретичного аналізу та власного досвіду, 
з’ясовано, що на території м. Запоріжжя розташована велика кількість історико-
культурних пам’яток, які є основою розвитку історико-культурного туризму. 
Цікавими з туристської точки зору визначено такі: Національний природний 
заповідник “Хортиця”, історико-культурний комплекс “Запорізька Січ”, 
Дніпровська гідроелектростанція імені В.І. Леніна, музей історії запорізького 
козацтва, Запорізький обласний краєзнавчий музей, а також такі пам’ятки 
духовної культури, як меморіальний комплекс “Скіфський стан” та язичницькі 
святилища на о. Хортиця. 

У процесі дослідження нами виявлено проблеми, які ускладнюють розвиток 
туризму та запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено та запропоновано 
власний екскурсійний маршрут як ефективний засіб підвищення туристичного 
потенціалу міста. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В   

МЕЛIТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 
Актуальнiсть.Останнi статистичнi данi свiдчать, що за останнiй рiк біля 6,9 

млн. населення України здійснили різноманітні подорожі рідним краєм. Близько 
16,0 млн. відвідувачів зареєстровано музеями України та більше 1,8 млн. 
екскурсантів на рахунку турагентств. Це свiдчить про те, що люди починають 
цiкавитись власною державою, побувавши за кордоном їм стало цiкаво краще 
пiзнати власну країну, але на даний момент в Ураїнi є лише кiлька бiльш меньш 
туристично розвинуних регiонiв, враховуючи широкий потенцiал країни цього є 
недостатньо, таким чином я вважаю, що розвиваючi, вже й без того вiдомi мiсця 
ми зовсiм забуваємо про новi можливостi, з кожним роком рекреацiйний 
потенцiал цих регiонiв зменьшується, стає дорощим в утриманнi, тому потрiбно 
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шукати новi джерела для розвитку туризму. Одним  з таких джерел i є Мелiтопiль. 
Цей регiон, ще досi мало освоєний, але має усi данi для того щоб стати 
преспективним  туристичним регiоном. Не останню роль цьому сприяє близьке 
розташування бiля моря та яскраве iсторичне минуле [1, 237]. 

Результати дослiдження. Місто Мелітополь — великий та багатогалузевий 
промисловий центр, розташований на правому березі колись судноплавної ріки 
Молочної. Основною рисою кліматичних умов міста є спекотне літо, помірно 
холодна зима і недостатнє зволоження. Середньомісячна температура повітря 
липня – +29 Тривалість літнього періоду, коли середньодобова температура 
перевищує 15, складає 126-138 днів. Середньомісячна температура січня – -4. 
Абсолютний мінімум сягає -30. Середньорічна сума опадів складає 400 мм і 
коливається від 350 до 450 мм. Ґрунтовний покрив на території вододільної 
частини міста представлений супіщаними і піщано - середньосуглиністими 
ґрунтами чорноземного типу, які формуються на давній терасі, на 
давньоаллювіальних відкладах [2, 142].  

Загальна площа зелених насаджень 2,2 тис. га, є чотири парки — пам'ятки 
садово-паркового мистецтва: державного значення – "Парк ім.Горького",та 
місцевого значення: "Парк залізничників", "Лісопитомник" і “Парк 
зрошувального садівництва”, також в місті є ботанічна памятка природи – "дуб 
черешчатий", який знаходиться на території "Парку залізничників" [2, 143].   

На територiї Мелiтопiля знаходиться багато рекреацiйних ресурсiв зокрема 
біля села Терпіння знаходиться унікальний пам'ятник природи і історії – Кам'яна 
Могила, це нагромадження плит піщаників. У 1954 році Кам'яна Могила 
оголошена державним історико-археологічним заповідником Кам'яна могила 
містить понад 60 гротів і печер, в яких збереглися тисячі петрогліфів,  малюнків і 
символів. Точне число гротів невідоме, списаних зон може бути більше, але, не 
дивлячись на що ведуться з тридцятих років XX століття дослідження, багато 
гротів і печери до цих пір можуть залишатися засипаними піском та загрожує 
обвалами, все це вiдбувається через зацикленiсть на вже iснуючих об`єктах та 
небажання розробляти новi територiї, також у Мелiтополi знаходиться дуже 
велика кiлькiсть цiлющих грязей та агроосель ,що є дуже популярним у 
ближньому зарубiжжi. Зелений туризм в Мелiтополi представлений кiлькома 
агрооселями, якi вiдповiдають усiм євростандартам, також не варто забувати i про 
ексримальний туризм, завдяки рiчцi Молочнiй, можна проводити сплави  на 
байдрках та каяках, що безперечно може привабити велику кiлькiсть туристiв. В 
цьому регiонi кожен турист може знайти щось для себе, цьому також сприяє i 
багатий архетектурний потенцiал. Всього на території Мелітопольського району 
проживає 52359 чол. Мелітопольський район розташований в південно-східній 
частині Запорізької області. Загальна площа - 1780 квадратних кілометрів, що 
складає 7% територій області. Кордони району: на півдні Акимовський район, на 
заході - Веселовський, на півночі – Михайлівський, на сході Токмакський і 
Приазовський райони [3, 276].  

Висновок. У районi добре налаштоване транспортне сполучення зi 
швидкiсним шоссе, авто та залiзничним вокзалами. На території 
Мелітопольського району працює 157 сільськогосподарських підприємств всіх 
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форм власності (з них: 31 – товариств з обмеженою відповідальністю, 4 
кооперативи, 12 приватних підприємств, 6 державних підприємств, 4 - підсобних і 
100 фермерських господарств). Серед крупних сільськогосподарських 
підприємств: ЧП «Могутній» - в обробці 5312 га землі,    СБК «Дружба» - 5784 га 
землі. ДПДГ «Відродження» - 4090 га землі,    ТОВ АФ «Україна» - 4416 га землі,    
ТОВ «Фрідом Фарм Тера» - 5340 га землі. Ваговитий внесок у розвиток 
внутрішнього ринку району вносять підприємства харчової і машинобудівної 
промисловості, а саме: ТОВ «Социнновация», ЧП «Молокозавод - ОЛКОМ», ЧП 
«Магістр, ТОВ« Мелітопольський завод автотранспортних запчастин ».  

Туризм у Мелiтополi буде дешевшим, порiвняно з iншими регiонами завдяки 
вдалому росташуванню та готовнiстю iснуючих там пiдприємств до iнвестування. 
Мелiтопiль дуже багатонацiональний регiон, тут мешкають нацiї з усього 
колишнього СНГ, близького зарубiжжя, тому туристам випаде нагода пiзнати та 
спробувати колоритнiсть чеської кухнi або незвичнi нам польськi традицiї. 
Джерелами централізованого водопостачання є 115 артезіанських свердловин. На 
території Мірненського селищної ради здійснюється видобуток столової 
мінеральної води для промислового розливу. На території Мелітопольського 
району протікають річки: Молочна (69 км.), Тащенак (27 км.), Малий Уктлюг (25 
км.), Юшанлі (20км.), припливи р. Молочної, що привабить ще бiльшу кiлькiсть 
туристiв з лiкувальною метою, розвиваючи тим самим оздоровчий туризм. [4, 
301]. 

В Мелiтополi закладений великий потенцiал, в регiонi можуть бути  
представленi всi види туризму, а його легкодоступнiсть є великою перевагою 
перед курортами якi вже iснують [5, 132]. 

Проблеми . Погана кадрова база, не достатня розрекламованiсть регiону,  
недостатнiй потiк iнвестицiй у розвиток туризму, не стабiльне економiчне 
становище областi. Вирiшивши цi проблеми ми отримаємо новий сучасний 
туристичний регiон [6, 169]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ПО ТЕРИТОРІЇ 
МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Туризм на початку XXI століття характеризується як один із видів 
економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за 
темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування. 

Отже, туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності, в тому числі 
міжнародний і внутрішній транспорт, розміщення, громадське харчування, 
розваги, послуги туроператорів і турагентів тощо. 

Мета нашої роботи – дослідження проблем та визначення шляхів розвитку 
екскурсійної спарви на території Михайлівського району Запорізької області. 

Згідно з оцінками Міністерства економіки України, продукти та послуги, 
пов′язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 10 % валового 
національного продукту, а за загальними оцінками, близько 15 % робочої сили в 
Україні зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях [1, 81]. 

За визначенням Квартального В.А. туристичні ресурси – це ті об′єкти 
природи, історії, культури, поточні події, явища, які включені до складу 
туристичного продукту і які можуть бути використані при створенні та реалізації 
туристичного продукту. Туристичні ресурси є почасти мотиваційною підставою 
для вибору певного туристичного продукту (за видом, напрямком, сезоном та 
іншими ознаками) [2, 148]. 

За визначенням Ємельянова Б. В. екскурсія – це колективне відвідування 
музею, визначного місця, виставки, підприємства тощо, це поїздка або прогулянка 
з освітньої, наукової, спортивної чи розважальної метою [3, 27]. 

Михайлівський район Запорізької області розташований у південно-західній 
частині Запорізької області на Причорноморській рівнині. Рельєф –одноманітний, 
в основному рівнинний. Подекуди місцевість розрізана балками, ярами та 
промоїнами. 

Михайлівський район не має багато туристичних ресурсів. На території 
району знаходяться ентомологічні та ботанічні заказники – цілинні ділянки 
вздовж залізниці й вздовж зрошувального каналу, Старобогданівське урочище. 
Найбільшою популярністю у гостей району користується краєзнавчий музей імені 
Дем′яна Онопрієнка. Цього року він відзначив п′ятдесяту річницю. В районі 
більше трьохсот об′єктів історико-культурного значення: братські могили, стели, 
славетна Куляб-Могила та млин голландського типу ХІХ століття. 

Туристичні ресурси району потребують значного втручання, такого як 
реконструкція, розвиток інфраструктури, інформаційного центру тощо. Ми 
вважаємо, що не достатнє фінансування призупиняє розвиток туризму в район. 

Проблеми розвитку туризму в Михайлівському районі є складними і 
багаторівневими. На жаль, багато унікальних курортно-рекреаційних та 
туристичних можливостей використовуються не в повній мірі. Проблеми 



130 

перехідного періоду від адміністративно-командної системи і планової економіки 
до ринкових економічних відносин, долаються надзвичайно складно. Також, 
значно відстає від світових стандартів рекреаційно-туристична інфраструктура. 
Не придбані навички в сфері рекреаційно-туристичного господарства, які 
відповідали б світовому рівню. І головне, гострий дефіцит фінансових ресурсів, 
різкий спад виробництва, кризовий стан народного господарства не дозволяють 
ефективно балансувати в галузях народного господарства України [4, 32]. 

Проаналізувавши  та дослідивши туристичні ресурси Михайлівського 
району, пропонуємо таку автобусну оглядову шкільну екскурсію: м. Запоріжжя – 
с. Старобогданівка – смт. Михайлівна – Бурчаківський ботанічний заказник – м. 
Запоріжжя. 

Оглядова екскурсія Михайлівським районом ознайомить з історією 
виникнення району та основними етапами його бурхливого розвитку, надасть 
інформацію про курганний могильник «Куляб-Могила», млин голландського типу 
ХІХ століття, ознайомить з основними експозиціями Михайлівського 
краєзнавчого музею та різнобарвним світом рослин у ботанічному 
Бурчаківському заказнику «Цілинна ділянка уздовж залізниці».  

Рекомендуємо проводити екскурсію з квітня по жовтень. Вартість екскурсії 
становить 200 грн. До вартості екскурсії входять: 

− автобусне обслуговування за програмою; 
− обід в їдальні смт. Михайлівна; 
− супроводжування гіда-екскурсовода; 
− екскурсійна програма; 
− вхідний білет до краєзнавчого музею; 
Провівши опитування серед школярів початкових та старших класів, ми 

дійшли висновку, що дана екскурсія підходить до категорії учнів 7-9 класів. 
Висновки. В даний час в Україну рекреаційно-туристична сфера, незважаючи 

на її великий потенціал, ще займає незначне місце в національній економіці 
порівняно з розвинутими країнами. Однак в останні роки здійснено ряд зусиль, 
які забезпечують розвиток цього важливого сектора економіки: прийняті зміни і 
доповнення в Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 та Постанова «Про 
затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» від 
29.04.2002. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА РІВНІ ПРИМІСЬКИХ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ 
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох 

країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі 
Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку 
своєї рекреаційної сфери сприятливі природно-кліматичні умови, значний 
історико-культурний потенціал, необхідні людські та матеріальні ресурси, значно 
відстає від більшості європейських країн за рівнем розвитку рекреаційно-
туристичних послуг [1, 34]. 

Розвиток регіонального туристичного бізнесу буде сприяти створенню 
спеціальних малих і середніх підприємств, а також активізації і стимулюванню 
роботи цілої мережі галузей народного господарства: будівництва, торгівлі, 
сільського господарства, виробництва товарів народного споживання, транспорту 
і зв′язку, формуванню сучасної кадрової політики в регіоні і поетапному виходу 
регіонального туристичного бізнесу як на загальнодержавний, так і на світовий 
рівень туристичних послуг. 

  В більшості країн, які займаються розвитком туризму, державна туристична 
політика проводиться в рамках регіональних програм економічного розвитку і 
спрямована на те, щоб розвиток міжнародного туризму сприяв економічному 
зростанню відсталих районів. Нерівномірність економічного розвитку окремих 
частин національної території, поглиблення регіональних диспропорцій ведуть до 
подальшого розриву в доходах населення, розрізнення соціальних і побутових 
умов життя, посилення соціальної нерівності між міським і сільським населенням. 

Слаборозвинуті регіони країни характеризуються показниками загального 
сповільнення економічного зростання, а густота населення в них значно менша за 
середню. Відбувається процес скорочення сільського населення [2, 132]. 

Метою дослідження – є дослідження проблем та визначення шляхів розвитку 
регіонального туризму у Приморському  районі  Запорізької області. 

Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов 
розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки, її окремих виробництв та галузей. Одним з пріоритетних 
напрямів розвитку країни є туризм, який сьогодні посідає друге місце в світовій 
економіці. Україна має всі об′єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених 
туристських держав світу [3, 219]. 

Саме туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих регіонів 
країни, які значно посилилися останнім часом. Але існує і багато перешкод для 
цього розвитку, однією з яких є стан готельного господарства, що не відповідає 
сучасним світовим стандартам [4, 164]. 
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У зв′язку з політичними й економічними перетвореннями, що відбуваються в 
Україні, значно розширилися ділові й культурні зв′язки нашої країни із світом. Це 
сприяє збільшенню контактів між підприємствами, підвищенню кількості 
іноземних й вітчизняних туристів, які прибувають в окремі регіони України. 
Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з 
відповідним рівнем сервісу. 

Проаналізувавши ці дані ми розробили бізнес-план по створенню готелю 
категорії 4 зірки. Готель займає 6-поверхову будівлю, яка розташована на березі 
Азовського моря, недалеко від Ландшафтного заказника «Коса Обіточна». 

 Цей проект готелю розрахований на 5 років і передбачає:  
1. Будівництво готелю на 120 номерів; загальна вартість проекту при цьому 

складає 19 675  тис. грн. 
2. Вартість проекту покривається на 13 117 тис. грн. за рахунок власних 

коштів і на 6 558 тис. грн. за рахунок довгострокового кредиту строком на два 
роки; 

3. В проекті доведено, що підприємство повністю розрахується по кредиту і 
відсотками протягом перших двох років з початку роботи. 

Підприємство передбачає надавати такі види послуг гостям готелю: 
1. Послуги готельного комплексу – 120 двомісних номерів, обладнаних 

відповідним чином. З них: 
- 70 номерів з великим двоспальним ліжком; 
- 50 номерів з двома роздільними ліжками. 
2. Послуги громадського харчування - на другому та четвертому поверху 

готеля є кафе на 40 посадкових місць; крім того, при готелі є ресторанна 120- 
посадкових місць. Разом 200 посадкових місць. 

На території готелю є платна автомобільна стоянка на 60автомобілів, 
послугами якої можуть користуватися як особи, що проживають в готелі (за 
вигідними цінами, які на 25% нижче), так і сторонні особи. 

3. Також, готель здає в оренду площі, на яких розташовуються: 
- магазини сувенірів; 
- банкомат; 
- магазини з одягом та взуттям; 
- парфумерний магазин; 
- ювелірний магазин; 
- салон краси; 
- СПА-салон. 
Крім цього, готелем надається цілий комплекс супутніхпослуг відповідно до 

побажань клієнтів: замовлення квитків у театри ікінотеатри, на стадіони, концерти 
і т.д., надання інформаціїдовідкового характеру, надання гіда, перекладача і т.п. 

Висновки. Територія України неоднорідна за ознаками розвитку туристичної 
сфери регіонів, однак володіє досить високим потенціалом. За умов розроблення 
ефективної стратегії розвитку кожного регіону із повним використанням 
існуючого природно-ресурсного потенціалу існує суттєва можливість зробити 
кожен регіон України привабливим як для вітчизняного, так і для зовнішнього 
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туриста. За цих умов першочерговими завданнями державного та місцевого уряду 
мають стати складення чіткої та аргументованої стратегії розвитку кожного 
окремого туристичного регіону, заохочення вітчизняних та закордонних 
інвесторів шляхом надання податкових пільг, а також підтримування малого та 
середнього туристично-будівельного бізнесу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Насьогодні гостро постало питання залучення громадськості до проблем 
малих містечок та збереження історико-культурної спадщини регіонів. 
Гуляйпільський район відносить до районів, в яких відбуваються деструктивні 
зміни в чисельності населення, та занепад сільського господарства, який вплинув 
на занепад Гуляйпілля загалом. Разом зі зменшенням бюджетних коштів це 
виявилося причиною зниження оплати праці та доходів усіх селян, до безробіття, 
припинення будівництва житла, доріг, водогонів, до закриття будинків культури, 
дитсадків, скорочення руху автобусів.  

Розвиток історико-культурного туризму в Гуляйпільському районі сприятиме 
залученню фінансових ресурсів в регіон та викличе інтерес серед українських та 
закордонних туристів. Головне призначення  даного виду туристичних продуктів 
– популяризація історії нашої країни серед українців та іноземців. Невирішені 
питання розвитку історико-культурного туризму в Гуляйпільському районі 
сформували мету дослідження – створення туристичного продукту «Нестор 
Махно: минуле та сучасність Гуляйполя» та виявлення перспективних напрямків 
історико-культурного туризму. 

Для досягнення мети сформульовані наступні задачі: 
− скласти історико-культурну характеристику Гуляйпільського району; 
− вивчити шляхи вдосконалення розвитку історико-культурного туризму 

Гуляйпільського районуну; 
−  розробити тур «Нестор Махно: минуле та сучасність Гуляйполя»; 
− визначити перспективні напрями історико-культурного туризму в 

Гуляйпільському районі. 
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Історико-культурний туризм базується на історико-культурній спадщині, яка 
включає історичні, археологічні, архітектурні пам'ятки; предмети матеріальної 
культури (знаряддя праці, побутові речі, вироби народних промислів, одяг, 
національну кухню); елементи духовної культури (образотворче мистецтво, 
фольклор, народні традиції, вірування і т. ін.); твори монументального мистецтва; 
етнографічні особливості території. До цієї групи ресурсів відносять також музеї, 
виставки, театри тощо [3]. 

Гуляйпільський район має унікальну історико-культурну спадщину та 
визначний рекреаційний потенціал для успішного розвитку туризму. 
Гуляйпільський район розташований у південно-східній частині України та 
північно-східній частині Запорізької області. До складу району входить 60 
адміністративних одиниць: місто Гуляйполе, селище Залізничне, 58 сіл. 
Чисельність населення – 34,6 тис. чол. [4]. 

Село Гуляйполе було засноване в 1785 році переселенцями з села Гуляйполя 
(сучасний Златопіль - районний центр Кіровоградської області) Із середини ХІХ 
на початок ХХ століття село Гуляйполе перетворюється у торгово-промислове 
містечко. Жителі краю активно займалися землеробством та тваринництвом. У 
1859 році у Гуляйполі відбувся перший ярмарок. Діяло більше півсотні 
торгівельних підприємств із загальним оборотом 1 млн. рублів. Поряд із ними 
існувала велика кількість торгівельних лавок. Торгівля сприяла припливу 
населення. Якщо у 1810 році тут проживало 1852 чол. то у 1859 – 2521 чол. У 
1913 році у Гуляйполі  проживало вже 16 тис. 150 осіб [2, 201]. 

Серед основних історико-культурних пам’яток Гуляйпільського району 
можна виділити наступні: кам’яна баба XII – XІІI ст., виконком Гуляйпільської 
Ради (будинок поч. XX ст.- 1919р.), пам'ятник жертвам Холокосту і могила Кості 
Чорного, братська могила жертв фашизму, пам’ятний знак жертвам голодоморів. 
Історико-архітектурні споруди, які представляють інтерес для туристів – млин 
Шредера «Надія» (1894 р.), житловий будинок купця Б. І. Карманова (1900 р.), 
синагога (1909 р.), міська лікарня, будинок першого комітету комсомолу (будівля 
поч. ХХ ст.). 

Таким чином, Гуляйпільський район має значну історико-культурні 
спадщину, але в першу чергу історія регіону  пов’язана з ім’ям Нестора Махно. 

Гуляйполе – батьківщина Нестора Махна, лідера найпотужнішого у ХХ 
столітті повстання [6]. Міхненко Нестор Іванович – 1888 року народження – 
Анархіст-комунист з 1906 р. Діяч російського і міжнародного анархічного руху. З 
березня 1917 р. – лідер анархічного і революційного руху в Гуляйполі і районі, 
голова Селянського Союзу, пізніше перетвореного в Раду, голова Ради 
профспілки. З липня 1918 р. вів підпільну роботу в Олександрівському повіті 
проти германських окупантів і влади гетьмана Скоропадского; до серпня 1918 р. 
організував невеликий партизанський загін що став ядром масового соціально-
революційного руху (махновщини). 

В Гуляйполі  збереглось багато пам’ятних місць–свідків життя та діяльності 
Н. Махна. Центр міста  складає історичний архітектурний ансамбль будівель, які 
освячені історичними подіями, пов’язаними з революційною діяльністю 
легендарного ватажка селянського руху [5, 102]. 
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З метою ознайомлення з історією Гуляйпільського краю дореволюційних та 
революційних років, невід’ємною частиною якої була діяльність Нестора 
Івановича Махна та його руху,  доцільно розробити туристичний продукт – 
екскурсію  «Нестор Махно: минуле та сучасність Гуляйполя».  

Вид екскурсії: пізнавальна, історична, оглядова. 
Протяжність: 9 км 
Тривалість: 3 год. 35 хв  
Маршрут екскурсії бере початок на перехресті вулиць Леніна та Базарної, де 

знаходяться залишки дореволюційної будівлі млина "Мрія". Далі слідуємо по вул. 
Леніна до Краєзнавчого музею міста. Звідти маршрут пролягає по вул. Шевченко 
(пл. ім. Леніна, цент міста) на вул. Трудова до садиби Махна (музей Нестора 
Махна). Далі рухаємося до вул. Вербової, де знаходиться поховання родини 
Махнів. Звідти повертаємося до перехрестя вулиць Шевченка та Петровського – 
тут знаходиться пам’ятник Нестору Махну. Далі рухаємося по вул. Петровського 
до перехрестя з вул. Базарною – відвідання меморіального комплексу. В портфель 
екскурсовода доцільно включити фотографії грошей та марки Гуляйпільської 
республіки Махна. 

В результаті екскурсійного туру буде показане сучасне Гуляйполе, як ланку, 
що гармонійно поєднує героїчну історію предків із сьогоденням 

Але Нестор Махно не єдиний можливий напрямок розвитку туризму, існують 
і інші перспективні шляхи історико-культурного туризму в Гуляйпільському 
районі. Сучасне Гуляйполе теж може бути цікавим як для вітчизняних, так і для 
закордонних туристів. Тут проводяться яскраві свята та фестивалі, а багатий 
природний фонд не залишить байдужим жодного. 

Традиційні свята та фестивалі, які проводяться в Гуляйполі: музично-
літературний андеграунд- фестиваль «День Незалежності з Махном» (24 серпня), 
заходи до Дня міста (Вересень), фестиваль «Вольниця» (Листопад). 

Музично-літературний андеґраундовий фестиваль «День Незалежності з 
Махном» — щорічний фестиваль, що проводиться на батьківщині Нестора Махна 
у місті Гуляйполі Запорізької області 24-25 серпня і приурочений до святкувань 
Дня Незалежності [1]. 

Щорічно в Гуляйполі проходить  обласний фестиваль народного мистецтва 
"Вольниця". Його учасниками є творчі колективи національно-культурних 
спільнот області. Цей фестиваль проводиться в рамках святкування річниці 
визволення Гуляйпільського району від фашистів та річниці з заснування місця. У 
"Вольниці" приймають участь хорові вокальні, хореографічні колективи та окремі 
виконавці з районів області. 

Отже, Гуляйполе має колосальний туристичний потенціал – як місце 
існування великої комуни, як місце втілення анархістських та анархо-
синдикалістських проектів Нестора Махно. В місті безліч архітектурних пам’яток, 
не пов’язаних з Махновцями. До того ж, як вже було відмічено – багатий 
природний світ, незаймані степові ландшафти можуть стати чудовою базою для 
організації зеленого екотуризму на території району. 

Література 
1. День незалежності з Махном [Електронний ресурс] / Режим доступу – 



136 

http://festivali.at.ua/publ/mistecki/den_nezale_zhnosti_z_makhno_m/5-1-0-38 
(25.02.11). 
2. Сайт відділу освіти Гуляйпільсткої РДА [Електронний ресурс] / Режим 
доступу – http://rvogp.ucoz.ua/index/0-2. (11.06.11). 
3. Сайт відділу культури і туризму Гуляйпільської районної державної 
адміністрації Запорізької області [Електронний ресурс] / Режим доступу – 
http://gprda.gov.ua/?id=58. (03.07.11). 
4. Туристична інфраструктура Гуляйпільського району [Електронний ресурс] / 
Режим доступу – http://www.zotic.zp.ua/gulai_r02.html. (05.04.11). 
5. Шершньова, О. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник 
формування національної гідності української молоді / О. Шершньова // Духовно-
творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми 
формування та реалізації: матер. третьої Всеукр. наук. конф. (18 травня 2006 р.). – 
Рівне : РДГУ, 2006. – С. 102-104. 
 

Лисенко Катерина, Шутова Мар’яна 
студентки 4 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к. пед. н., доцент Коваленко Ю.О. 

ВИСТАВКОВИЙ МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 
ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

Туристичний маркетинг – це серія основних методів і прийомів, вироблених 
для дослідження, аналізу і вирішення поставлених завдань. Головне, на що мають 
бути направлені ці методи і прийоми, – виявлення можливостей найбільш повного 
задоволення потреб людей, з точки зору психологічних і соціальних факторів, а 
також визначення способів найбільш раціонального, з фінансової точки зору, 
ведення справ туристичними підприємствами, які дозволяють враховувати 
виявлені або приховані потреби в туристичних послугах [1, 54]. 

Отже, враховуючи все вищезазначене, метою нашої роботи було дослідити 
ефективність використання туристичним підприємством виставково-ярмаркових 
заходів з метою їх популяризації. 

Деякі автори вкладають в поняття маркетингу в туризмі глобальний зміст, як, 
наприклад, швейцарський фахівець Є. Крипендорф. У його 
розумінні туристичний маркетинг – це систематичні зміни і координація 
діяльності туристичних підприємств, а також приватної і державної політики в 
галузі туризму, яка здійснюється за регіональними, національними чи 
міжнародними планами. Мета таких змін, на його думку,  полягає в тому, щоб 
якнайповніше задовольнити потреби певних груп споживачів, враховуючи при 
цьому можливість отримання відповідного прибутку. 

Російські вчені І.В. Зорін та В.А. Квартальнов визначають наступні основні 
функції маркетингу туристичного: створення туристичного продукту і послуг для 
подальшої пропозиції споживачам; просування туристичного продукту на ринок, 
реклама і збут; організація прямих продажів; отримання відповідного рівня 
доходів [1, 62]. 



137 

Науковці зазначають, що виставковий маркетинг у туризмі – новий, але 
надзвичайно ефективний напрямок маркетингової діяльності в туристичній галузі 
України, яка нині динамічно розвивається. Вони переконані, що туристичні 
виставки, ярмарки, салони, біржі – один з найефективніших способів просування 
продукції та послуг туристичних фірм на туристичному ринку. Ефект виставкової 
діяльності в туризмі посилюється за рахунок її масового характеру та значної 
кількості контактів.  

Ми погоджуємося з їх думкою, що ефективність виставкової діяльності, як 
інструменту збуту туристичної продукції, значно ефективніша порівняно з 
іншими видами маркетингових заходів. 

І.Г. Смірнов у своїх роботах дослідив, що у світі щорічно відбувається понад 
100 міжнародних виставково-ярмаркових заходів тематичного напряму «Туризм. 
Відпочинок. Дозвілля». Він зазначає,  що ефект виставки посилюється за рахунок 
її масового характеру та значної кількості контактів [2, 2].  

За даними Центру досліджень виставкової індустрії (CEIR – Center for 
Exhibition Industry Research), 90 % відвідувачів виставок, які приймають кінцеве 
рішення про купівлю різних видів продукції, вважають виставки первинним 
джерелом інформації для цього. 

За результатами аналізу наукової літератури ми визначили, що туристичні 
виставки в Україні – широкомасштабні проекти, основною метою яких є сприяння 
розвитку туристичного бізнесу всіх областей та регіонів України в цілому, показ 
туристично-рекреаційної привабливості українських визначних місць, презентація 
літніх пропозицій відпочинку та оздоровлення в Криму, причорноморських та 
інших областях України створення умов для інформаційного обміну щодо 
можливостей туристичних компаній в Україні у рамках прийому туристів-
вболівальників під час Євро 2012.  

Ми вважаємо, що успіх туристичного підприємства залежить від 
забезпечення ідеальних умов для встановлення і підтримки ділових контактів, 
отримання інформації про бажання клієнтів і їх очікування, отримання і 
розширення бази даних контактів на перспективу, можливості зміцнення 
репутації в професійному середовищі, збереженні і посиланні свого впливу на 
ринок, вивчення конкурентів, оцінки маркетингового потенціалу компанії. 

Найбільш вдале визначення поняття «виставка» подає в своїй роботі 
І.Г. Смірнов. Автор вважає, що виставка – це ілюстрована репрезентація 
туристичного продукту. А її метою є інформування споживачів про туристичні 
пропозиції та гуртовий продаж туристичної продукції [2, 4]. 

В своїх дослідженнях Н. Олександрова та І. Філоненко дають інше 
визначення поняття «виставки». Вони вважають, що виставки – це універсальний 
засіб маркетингу, в основі якого лежить філософія людського спілкування – 
взаємодія людей. Ретроспективний погляд на історію виставок, на їх думку, 
свідчить, що в усі часи вони виходили за рамки торгівельного феномену, 
виконуючи найважливішу культурну і соціальну функції [4, 28]. 

Дослідниця К. Михайлова у своїх роботах відзначила, що «виставка - це не 
лише інструмент позиціонування підприємства і просування його продукції, але і 
унікальна можливість проведення маркетингових досліджень». Вона впевнена, що 
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у цьому сенсі виставка надає унікальні можливості по збору і аналізу інформації : 
відношення відвідувачів до підприємства і його продукції, переваги і критичні 
зауваження потенційних споживачів, сприйняття відвідувачами виставкового 
стенду і роздавальних матеріалів, аналіз продукції конкурентів, аналіз виставкової 
політики конкурентів (у тому числі – її слабкі місця), аналіз загальних тенденцій 
ринку [3, 27 ]. 

Науковець Г. Захаренко в своїх дослідженнях зазначив, що «виставка - це 
встановлення контактів з новими покупцями і споживачами, постачальниками, 
посередниками; підтримка стосунків із старими клієнтами; аналіз ситуації в галузі 
і тенденцій її розвитку; вивчення усіх категорій клієнтів і конкурентів; масштабна 
презентація продукції компанії; можливість демонстрації нового продукту; 
формування і підтримка іміджу компанії; оцінка діяльності персоналу. Це і 
можливі контакти з інвесторами і представниками владних структур» [5, 43]. 

Відповідно до поставленої мети дослідження, ми виявили, що про свою 
діяльність у 2010 році в Україні перед органами державної статистики 
прозвітувало 111 організаторів туристичних виставок та 18 виставкових центрів.  

За даними звітів виставковими організаціями України було проведено 1127 
туристичних виставкових заходів, із них 510 виставок та 617 ярмарків. Переважна 
більшість згаданих заходів здійснювалась у межах України, і тільки 5 – у інших 
країнах (Російській Федерації).  

Найбільшу кількість виставкових заходів (387, або 34%)  було проведено 
організаторами виставок, зареєстрованими у місті Києві, 10% (113 заходів) – в 
Одеській області, 7% (84 заходи)  – в Дніпропетровській області, по 5% (56 та 58 
заходів відповідно) – в Автономній Республіці Крим та Запорізькій області. 
Джерелами фінансування переважної більшості виставкових заходів (1103 або 
98%) була комерційна діяльність. Разом з тим 18 заходів мали змішані джерела 
фінансування (із них 13 – за участю державного або місцевих бюджетів).  

З 20 опитаних нами менеджерів маленьких туристичних фірм різних регіонів 
України, 65% з них зазначили, що не приймають участі у виставках і ярмарках, 
так як вважають ці заходи непотрібними і не важливими для нормального 
функціонування туристичної фірми і не впливає на його 
конкурентоспроможність. 

Таким чином, більшість володарів туристичних фірм вважають виставки 
марною тратою грошей, а надають перевагу вкладати їх в стенди і листівки, як 
більш економний вид реклами.  

Менеджери провідних туристичних кампаній повідомили, що їх фірми 
приймали участь у виставках і були вдоволені результатами своєї роботи. І як 
результат, вони зміцнили свою репутацію в професійному середовищі, 
встановлення ділові контакти, отримали інформацію про бажання клієнтів і їх 
очікування, отримали і розширили базу даних контактів на перспективу. 

Висновки. Проаналізувавши наукову літературу, статистичні данні, 
практичний досвід роботи туристичних фірм, ми вважаємо, що виставково-
ярмаркові заходи є ефективним засобом популяризації туристичного 
підприємства. Проте він є дієвим лише для великих туристичних компаній, 
відомих на території України та за кордоном. А практичний досвід маленьких 
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туристичних фірм дає підстави вважати, що для них виставки і ярмарки не є 
дієвим маркетинговим засобом, так як не є економічно вигідним. У сфері 
виставково-ярмаркової діяльності в туризмі України є певні досягнення, проте 
необхідно вирішити проблему формування ефективної державної підтримки 
виставкової діяльності.  
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

Актуальність теми. Одним із головних завдань ринкової трансформації 
економіки України є ефективне використання природно-ресурсного та соціально-
економічного потенціалу регіонів. В зв'язку з цим особливо актуальним є питання 
забезпечення розвитку рекреаційної сфери як однієї із рентабельних та 
швидкоокупних. Зважаючи на це, аналіз та оцінка рекреаційного господарства 
Кам’янсько-Дніпровського району надзвичайно важлива.  

Запорізький край, що включає три рекреаційні райони, характеризується 
високим рівнем промислового розвитку, порівняно сприятливою екологічною 
ситуацією і значним потенціалом рекреаційних ресурсів. Недостатнє врахування 
цих особливостей регіону в процесі розміщення, функціонування та розвитку 
продуктивних сил протягом тривалого часу призвело до накопичення складних 
соціально-економічних проблем. Сучасний розвиток Запоріжжя має виходити з 
його особливостей та нових підходів до територіальної організації 
життєдіяльності населення, сприяти виведенню економіки регіону із кризового 
стану. Як свідчить світовий досвід, рекреаційне господарство, зокрема туризм, 
може суттєво впливати на соціально-економічний розвиток регіонів, а залучення 
інвестицій для забезпечення рекреаційного облаштування території – на приріст 
виробництва не лише в індустрії відпочинку і оздоровлення, але й інших галузях 
[1, 157].  

Донедавна питанням оптимізації розміщення закладів рекреаційного 
комплексу, з урахуванням територіальних особливостей Кам’янсько-
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Дніпровського району, приділялася недостатня увага. Це призвело до недооцінки 
соціально-економічних можливостей регіону, відставання і занепаду матеріально-
технічної бази рекреаційних установ, погіршення екологічного стану 
навколишнього середовища.  

Питання теорії і методики територіальної організації господарства ґрунтовно 
досліджені у працях Осовська Г.В. Проблемам розвитку рекреаційного 
господарства і його територіальної організації присвячені роботи в різних галузях 
науки: географії, економіці, містобудуванні, соціології, медицині тощо [2, 212]. 

Разом з тим, ряд аспектів не повністю розроблено, а деякі положення 
вимагають уточнення. Так, не достатньо розкрита сутність розвитку лікувально-
оздоровчих закладів, що спрямована на забезпечення доступності та ефективності 
санаторно-курортного лікування, не повністю розроблена система управління 
даним комплексом. Багато питань виникає також щодо реабілітації хворих та 
профілактики захворювань, створення умов для повернення до повноцінного 
життя і праці населення України та формування здорової нації. Слід зазначити, 
що потребує дослідження і раціональне використання та збереження унікальних 
природних ресурсів, матеріальної та лікувальної бази, покращення екологічного 
становища на курортах [3, 332]. 

Важливе суспільне значення рекреаційних утворень зумовлює необхідність 
наукового дослідження названих проблем розвитку рекреаційного комплексу 
Кам’янсько-Дніпровського району та ефективного використання його природно-
ресурсної бази. 

Викладені вище міркування визначили актуальність і вибір теми об’єкту та 
предмету магістерського дослідження.  

Об'єктом дослідження є туристичні підприємства Кам’янсько-Дніпровського 
району. 

Предмет дослідження: процеси становлення, формування та розвитку 
корпоративної культури туристичних підприємств. 

Мета: Корпоративна культура, як необхідна складова конкурентноздатності 
сучасного туристичного підприємства Кам’янсько-Дніпровського району. 

Досягнення поставленої мети ґрунтується на вирішенні комплексу 
взаємопов'язаних завдань: 

– аналіз процесів становлення, формування та розвитку корпоративної 
культури туристичних підприємств; 

– виявлення основних існуючих проблем, 
– обґрунтування перспективних планів розвитку корпоративної культури, як 

необхідної складової конкурентноздатності сучасного туристичного підприємства 
Кам’янсько-Дніпровського району. 

Методи дослідження: літературний, фондовий, компонентного аналізу, 
картографічний, теоретичного та практичного узагальнення статистичних даних, 
спостережень та досліджень. Загалом використовувався загальнонауковий 
методологічний підхід: аналіз – синтез – модель – прогноз – управління.  

Практичне значення: матеріали кваліфікаційної роботи можуть 
використовуватись у розробці перспективних планів в розвитку корпоративної 
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культури сучасного туристичного підприємства Кам’янсько-Дніпровського 
району. 

Кам'янсько-Дніпровський район займає територію 1,2 тис. кв. км на заході 
області, на лівому березі Каховського водосховища. Населення району складає 
43,6 тисяч чоловік, яке мешкає у 18 населених пунктах. Місцевість, де 
знаходиться район, була заселена з найдавніших часів. Так, в околицях села 
Благовіщенка виявлено залишки стоянки доби палеоліту (понад 15 тисяч років 
тому). Кілька стоянок епохи ранньої бронзи, а також поселення білозерської 
культури. У кінці V – початку ІV сторіччя нашої ери виникло скіфське укріплене 
поселення, так зване Кам'янське городище (м. Кам'янка-Дніпровська) – центр 
степової Скіфії того часу. Поряд знаходиться Каховське водосховище, 
Білозерський лиман, зони з плавневою рослинністю (об’єкт національного 
значення). 

До всіх туристичних об’єктів району ведуть дороги з асфальтовим 
покриттям. До послуг туристів, що обрали історично-пізнавальний напрямок, 
готель (до 30 чоловік) та наметове містечко, спортивні майданчики, кафе, 
домашня кухня. 

Адміністративно-територіальний устрій. 
Число адміністративних одиниць – 18 в тому числі: 
• міст районного значення – 1; 
• сільських населених пунктів – 17. 
Кількість рад в тому числі: 
• міських – 1; 
• сільських – 8. 
Території та об’єкти природно-заповідного фонду: 
1. Ботанічний заказник «Водянські і Іванівські Кучугури». 
2. Ландшафтний заказник «Іванівський бір». 
3. Ландшафтний заказник «Водянські кучугури». 
4. Ландшафтний заказник «Кам’янський лісовий масив». 
5. Ландшафтний заказник «Урочище Мамай-гора». 
6. Ландшафтний заказник «Змішаний листяний ліс із залишками ковильно-

типчакового степу». 
7. Ботанічний заказник «Мамай-гора». 
8. Ентомологічний заказник «Цілинна балка». 
9. Ботанічний заказник «Цілинні водоохоронні землі». 
10. Ботанічний заказник «Балка з степовою рослинністю». 
11. Ентомологічний заказник «Південний схил балки луго-пасовищного 

сівообігу № 3». 
12. Ентомологічний заказник «Цілинна балка». 
13. Лісовий заказник «Змішаний листяний ліс». 
14. Ландшафтний заказник «Урочище Білозерське». 
15. Ентомологічний заказник «Цілинна балка». 
16. Герпетологічний заказник «Д’яконські сади». 
17. Струмок зі ставком і береговою зоною. 
Заклади культури і мистецтв: 
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• Кам’янсько-Дніпровський районний історико-археологічний музей; 
• Кам’янсько-Дніпровський районний будинок культури; 
• Кам’янсько-Дніпровський будинок дитячої творчості; 
• «Школа джур» 
Історико-культурні та археологічні пам’ятки: 
• Курганний могильник «Мамай-гора»; 
• Кам'янське городище; 
•  Курганний могильник «Солоха». 
Об’єкти духовного туризму: 
• Церква Пресвятої Богородиці. 
Транспортне сполучення: 
• Автостанція; 
• Причал. 
Висновки. Обґрунтування перспективних планів розвитку корпоративної 

культури, як необхідної складової конкурентноздатності сучасного туристичного 
підприємства Кам’янсько-Дніпровського району вивчено на сучасному етапі не 
повністю. Не визначені перспективні плани в розвитку корпоративної культури 
сучасного туристичного підприємства Кам’янсько-Дніпровського району. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМУ В ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Актуальність теми. Спортивний туризм є невід′ємною складовою 
загальнодержавної системи фізичної культури і спорту і спрямований на 
зміцнення здоров′я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей дітей шляхом їх залучення до участі у спортивних походах різної 
складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. 

Спортивний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, 
пізнавальні, виховні, економічні та інші функції, але через низку чинників рівень 
їх реалізації на сьогодні не відповідає потенційним можливостям туристсько-
спортивного руху в Україні. 

Оскільки дана проблема є досить актуальною для туристичного ринку 
України, її дослідженням займається цілий ряд вітчизняних фахівців. Це такі 
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автори, як Алейникова Г.М., Гуляєв В.Г., Дем′яненко С.Р., Єфремова М.В., 
Запесоцький А.С., Каурова А.Д. тощо. 

Мета дослідження – визначення рівня розвитку спортивного дитячо-
юнацького туризму в Чернігівському районі та оцінка перспектив його розвитку. 

Відповідно до мети нами були поставленні наступні завдання дослідження: 
1. Дати оцінку рекреаційно-ресурсного потенціалу розвитку дитячого 

спортивного туризму в Чернігівському районі. 
2. Проаналізувати сучасний рівень організації краєзнавчої роботи  в 

Чернігівському районі. 
3. Виявити перспективні напрямки розвитку спортивного дитячо-юнацького 

туризму на території Чернігівського району. 
Отже, спортивний туризм – неолімпійський вид спорту з подолання певного 

відрізку земної поверхні, який називають маршрутом. Спортивний туризм має за 
мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає 
удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовленості. 
Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними 
перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи [1, 271]. 

Чернігівський район розташований у центральній частині Запорізької 
області. Його площа становить 1,2 тис.км2. Більша частина знаходиться на 
Приазовській височині. По території району протікають річки: Токмак, 
Токмакчка, Каїнкулак, Бандурка, бегім-Чокрак, Крушанли, Юшанли, Сісікулак,  
Чукрак, Салтичія, Обиточна. 

Природоохоронні об′єкти представлені ботанічними, ентомологічними, 
ландшафтними заказниками (цілинні, степові балки й ділянки, балки з ставком, 
урочища, водоохоронні зони) місцевого значення у смт. Чернігівка, 
с. Новополтавка, с. Могиляни. 

Всього на території Чернігівського району нараховується 31 пам′ятка історії 
та культури. Вони відбивають різні періоди історії цього краю. Так, на території 
сучасного району у ХІХ на початку ХХ ст. існувало декілька колоній 
німецькомовного населення – секти менонітів. Вони залишили по собі значну 
кількість історичних об′єктів [2, 158]. 

На нашу думку основним напрямком розвитку спортивного туризму в 
Чернігівському районі повинен стати дитячо-юнацький спортивний туризм. 
Сучасні економічні та соціальні передумови, що склалися в Україні, сформували 
суспільне замовлення на розвиток системи дитячо-юнацького туризму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що серед 
багатогранності навчально-виховних засобів, що впливають на формування нової 
людини, особливе місце належить туризму і краєзнавству, які займають все 
більші позиції в навчальних закладах, клубах, в сімейному вихованні.  

Не можна не зазначити, що засоби активного туризму мають змогу 
запропонувати підліткам гідну альтернативу беззмістовному, примітивному 
«вуличному» дозвіллю, бо в сучасному розумінні туризм і краєзнавство 
гармонійно поєднують фізичний розвиток, оздоровлення, пізнання реалій 
сьогодення, формування цінних духовних якостей особистості [3, 179]. 
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На сьогодні в Чернігівському районі працює 2 туристсько-краєзнавчих 
гуртка. Метою роботи гуртків – є створення умов для оптимальної соціальної та 
творчої самореалізації особистості, інтелектуального та фізичного 
самовдосконалення; організація та проведення науково-пізнавальних походів по 
історичним місцинам рідного краю; підготовка учнів до самостійного здорового 
способу життя, формування у них бажання розвиватись та бути активним 
учасником у боротьбі за своє здоров′я і засоби його зміцнення. Важливою 
задачею гуртків є виховання в учнів відповідальності за свої дії, виховання 
інтересу і звички до самостійних занять фізичною культурою і спортом, 
залучення до введення активного способу життя без шкідливих звичок. 

На території Чернігівського району можливе проведення коротко часових 
походів 1-3 ступеня складності для дітей та юнаків. За видами пересування 
можливе проведення піших, водних та велосипедних видів спортивного туризму. 
За організаційними формами – спортивні походи, змагання із спортивного 
туризму, експедиції та екскурсії. 

 У рамках нашого дослідження було розроблено туристсько-спортивний 
похід «По колишніх колоніях німців-менонітів» 2 ступеня складності. Довжина 
маршруту – 58 км. Тривалість походу – 5 днів. Маршрут проходить через 
с. Хмельницьке – с. Ланкове – с. Владівка – с. Богданівка – с. Довге – с. Просторе 
– с. Квіткове – с. Розівка – с. Панфілівка. 

Метою походу є: 
• набуття (удосконалення) туристичного досвіду учасниками;  
• знайомство з природними та історичними пам′ятками Чернігівського 

району; 
• ознайомлення з історією заселення західної частини нинішнього 

Чернігівського району. 
Учасники туристсько-спортивного походу мають можливість ознайомитися з 

історією Чернігівського району, героїчними і трагічними сторінками минулого 
колишніх німецьких колоній, відчути дихання недалекого минулого на всьому 
протязі подорожі цим степовим краєм. 

Отже можна констатувати, що  спортивний дитячо-юнацький туризм 
комплексно впливає на формування морального і фізичного здоров′я молоді, її 
інтелектуальний розвиток шляхом залучення до активного пізнання світу й 
самого себе в світі [4, 81]. 

Висновки. На сьогодні серед 20 сільських районів Запорізької області 
Чернігівський район є лідером в організації гурткової роботи з краєзнавчого 
напрямку. Це свідчить про наявність системної налагодженої роботи 
рай(міськ)ВО з цих питань. У 2011 р. учні району прийняли участь у 6 
природничих заходах КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР.  

Перспективні напрямки розвитку спортивного дитячо-юнацького туризму в 
Чернігівському районі:  

• формування світоглядних уявлень дітей і підлітків засобами туризму і 
краєзнавства;  
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• виховання національної свідомості учнів, створення умов для формування 
фізично здорової особистості, організацій змістового дозвілля;  

• впровадження інноваційних технологій та модернізація методів і засобів 
навчально-виховного процессу; 

• проведення щорічних туристських зборів, змаганнь з спортивних видів 
туризму на території району. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
НА ПРИКЛАДІ ПРИМОРСЬКИХ ГОТЕЛІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що туризм в Україні – це ключова 
галузь економічної системи держави, розвиток якої повинен забезпечити 
відкритість вітчизняної економіки, підсилити демократичність та 
євроінтеграційний курс держави. 

Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, 
транспортних і торгових підприємств, що роблять і реалізують туристичні 
послуги і товари туристичного попиту [1, 13]. 

Готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і будівництво 
готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Отже з точки 
зору бізнесу готель є комерційним виробництвом, яке пропонує на ринку свій 
товарний продукт у вигляді послуги (комплексу послуг). Саме готельні 
підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування 
туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Витрати на 
готельні послуги становлять приблизно від 30% до 50% усіх витрат у кошторисі 
туристів. Окрім того, готельний комфорт є головним предметом зацікавлення 
туристів. Тому ця сфера є дуже важливим елементом туристичної галузі. 
Важливим чинником розвитку туризму є якість обслуговування туристів у 
готелях. [2, 137]. 

В Україні, згідно з інформацією Держтуризмкурорту, приймати іноземних 
туристів можуть лише 300 готелів (86 тисяч місць) усіх форм власності. При 
цьому за міжнародними стандартами, тільки 28 українських готелів можуть 
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претендувати на три зірки і лише 3, та й то з натяжкою на чотири зірки. З усіх 
готелів, які діють в Україні, 65% треба просто закривати [3, 25]. 

Таким чином, мета нашої роботи постає у аналізі перспективи розвитку 
готельної індустрії в Україні на прикладі приморських готелів Запорізької області.  

Отже, індустрія розміщення туристів – невідʼємна частина туристської 
індустрії. Готель є складовою частиною індустрії гостинності. Готель може бути 
визначений як комерційне підприємство, основною задачею якого є надання 
туристам послуг по розміщенню і харчуванню.  Але, сучасні готелі, які 
обслуговують туристів, практично стають повносервісними. Крім основних 
послуг, вони надають цілий комплекс всіляких послуг, які називають 
додатковими послугами [4, 8]. 

На сьогодні світове готельне господарство нараховує біля 350 тисяч 
комфортабельних готелів більш ніж на 14 млн. номерів. При цьому кількість 
номерів за останні 20 років щорічно збільшується у середньому на 3-4 %, що 
свідчить про значну динаміку зростання засобів розміщення туристів. За даними 
Держкомстату в Україні 1218 готельних підприємств, а загальна кількість готелів, 
санаторіїв, пансіонатів тощо – більше 3200. За станом на березень 2009 р. 
сертифікацію пройшли 930 готелів. Сьогодні в країні надають свої послуги 30 
однозіркових, 43 двозіркових, 66 тризіркових, 22 чотиризіркових і всього 2 
пʼятизіркових готелі [3, 31]. 

Для збереження своїх позицій на ринку підприємство гостинності має 
впроваджувати передові технології, шукати нові форми в умовах зовнішнього 
середовища, що постійно змінюється, постійно розширювати спектр послуг, 
виносячи на ринок нові оригінальні пропозиції [4, 164]. 

Проаналізувавши літературні джерела, вважаємо, що до основних тенденцій 
розвитку підприємств індустрії гостинності за останні десятиліття належать:  

− поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції; 
− утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів; 
− розвиток мережі готельних підприємств; 
− упровадження в індустрію гостинності нових компʼютерних технологій. 
Але в останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим до 

ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це повʼязано з рядом 
проблем: недостатня законодавчо-правова база, великі ставки оподаткування, 
недостатня організація аквізиції туристів в Україні, недостатні інвестиції у 
готельний бізнес. Основною причиною відставання готельної галузі від світової 
являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі були побудовані за 
проектами, які на сьогоднішній день вже застаріли. В сучасних умовах готельні 
будинки, споруди, інші будівлі знаходяться в експлуатації без будь-яких значних 
змін. В готелях відсутні умови для культурного проживання, приміщення для 
оздоровлення, відпочинку, немає концертних залів, гаражів тощо. Умови 
проживання в кімнатах незадовільні, обладнання та меблі застарілі. В готелях 
практично відсутні сучасні засоби зв’язку та комунікації. При цьому тарифи на 
проживання в готелях України, як правило, не нижчі, а в багатьох випадках і не 
перевищують тарифи в європейських готелях аналогічних розрядів. 
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Ми провели дослідження, щодо оцінки  сучасного стану готельної індустрії 
Приморського району Запорізької області.  

Отже, нами було виявлено, що територіально курорт Приморськ складається 
з 2 великих ділянок, розташованих по 2 сторони коси Обіточна. Комплекс 
закладів готельної індустрії сформувався на узбережжі Азовського моря між 
Великим лиманом і площадкою хлібоприймального пункту. Відстань берегової 
смуги цієї ділянки складає 4 км, а загальна площа ділянки – 131 гектар. Ця 
територія використовується переважно для тривалого відпочинку дорослих і 
дітей. На ній розташовані бази відпочинку («Веселка», «Сонячна», «Південна», 
«Дорожник»), дитячі оздоровчі табори, оздоровчий комплекс санаторного типу 
(«Приморський»), мотелі («Запорізька Січ-2»), стоянка автотуриста, наметове 
містечко [5, 84]. 

На нашу думку, Приморський район, слід розглядати як одну з  
найперспективніших територій для  розвитку туризму. Привабливість для 
українських та іноземних  туристів забезпечується багатим історико-культурним 
та природно-ресурсним потенціалом, вдалим географічним розташуванням. 
Південь Запорізької області це відома курортна зона, омивана водами 
мілководного Азовського моря.  

Сонячних днів тут влітку більше, ніж в Ялті, але на відміну від південного 
берега Криму тут немає виснажливої жари. Азовські води, містять велику 
кількість хімічних елементів, які під час купання легко проникають через 
поверхню шкіри. Стійкий і помірний режим сонячних випромінювань, 
характерних для Азовських курортів Запорізької області, дозволяє регулярно 
приймати будь-які курси сонячних ванн. 

Також до переваг Приморського району вважаємо доцільним віднести пляжі. 
Вони піщані з дрібною ракушкою. Береги глинисті, місцями обривисті. Дно 
пологе – ідеальне для купання дітей. Навіть у розпал сезону на пляжі не дуже 
багато людей, завжди можна знайти місце поряд з водою.  

Але туристичні потоки значною мірою стримуються нерозвиненістю 
туристичної інфраструктури, передусім незадовільним станом її найважливішого 
елементу – готельного господарства. На наш погляд, розвиток готельної індустрії 
саме в Приморському районі сьогодні стримується низкою чинників: 

− економічна криза; 
− недоліки в роботі фінансово-банківської системи; 
− обмежена платоспроможність населення; 
− недосконала податкова система. 
Законодавчо-правова база не відповідає вимогам сьогодення, немає 

інструкцій та інших нормативних документів, які були б логічно взаємопов’язані і 
не суперечили один одному. 

У ході нашого дослідження була виявлена низка проблем готельної індустрії 
Приморського району, які потребують негайного вирішення: 

− відсутність сучасних засобів зв’язку та комунікацій, конференц-зали з 
відповідною аудіовізуальною технікою та технічними засобами для синхронного 
перекладу; 
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− обслуговування частково автоматизоване з використання інформаційних 
систем і технологій; 

− невідповідність цін рівню якості готельних послуг; 
− непристосованість готелів та інших закладів розміщення до потреб людей 

з обмеженими фізичними можливостями; 
− кваліфікація персоналу низька, незадовільна культура та якість 

обслуговування. 
− відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних 

засобів розміщення економічного класу (хостелів, малих та міні-готелів, 
апартаментів); 

− високий рівень оподаткування;  
− відсутність готелів міжнародного класу та незначні обсяги інвестування у 

будівництво нових готелів;  
− низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності 

корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг; 
− низький рівень інформатизації;  
− обмеженість практики використання електронних та автоматизованих 

систем бронювання готельних номерів та новітніх технологій у процесі 
здійснення обслуговування в закладах розміщення; 

За  умови усунення вищевказаних проблем розвитку готельного бізнесу в 
Приморському районі, готелі могли  б підвищити якість послуг, збільшити обсяги 
їх надання, що дало б поштовх формуванню розвиненого ринку туристичних 
послуг в районі.   

На основі вищезазначеного, нами були розроблені рекомендації, щодо 
проведення серії заходів, які необхідно здійснити для подолання існуючих 
недоліків в готельному господарстві.  

Найголовнішим, на нашу думку, є необхідність залучати кошти інвесторів в 
розбудову готельної індустрії. Отже, метою інвестування є збільшення капіталу: 
за рахунок поточних прибутків на вкладений капітал або за рахунок зростання 
ринкової вартості самого капіталу внаслідок змін ринкової конʼюнктури. 

Крім цього необхідне запровадження системи обов’язкової сертифікації 
готельних послуг, що надають суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно 
від форм власності та відомчої належності. Тому що, в результаті дослідження, 
нами було виявлено, що лише 3% туристичних підприємств Приморського 
району, що розміщують туристів, мають обов’язкову сертифікацію. Результатом 
проведеної роботи стало б помітне підвищення рівня обслуговування на 
підприємствах готельної галузі. 

Також необхідністю є розробка комплексу заходів щодо створення і 
функціонування малих підприємств у сфері готельного господарства. Як показує 
іноземний досвід, в останній час більшою популярністю у туристів користуються 
малі готелі місткістю 20-30 місць. Вони, як правило, розміщуються в курортних 
місцях, де незначний наплив туристів дозволяє ближче до природи, і вздовж 
найбільш насичених автомагістралей. Малі готелі передбачають аналогічну 
інфраструктуру. Зокрема, це можуть бути ресторани на 20-30 місць, а при деяких 



149 

– «сімейні кухні». На даний момент в Приморському районі функціонує лише 1 
такий готель. 

У найближчі роки основне завдання, на нашу думку,  полягає в необхідності 
вдосконалення існуючих і створення нових навчальних закладів для підвищення 
кваліфікації працівників готельного бізнесу середньої ланки і початкового рівня, 
що дають практичні знання і навички. Крім цього, дані навчальні заклади повинні 
займатися перепідготовкою фахівців з інших галузей, які починають працювати в 
готельній індустрії. 

Отже, ми виявили, що для суттєвого покращення економічного стану 
готельних підприємств необхідно впроваджувати гнучку цінову політику у цій 
сфері діяльності. Працівники готельних господарств відповідно до умов ринку 
мають можливість, але чомусь не хочуть,  змінювати рівень тарифів в залежності 
від конкретних умов роботи, в залежності від попиту на готельні послуги, що 
залежить від географічного розташування готелів, від пори року, від якості 
обслуговування тощо. Таким чином, ринкові умови реально визначають, які 
підприємства працюють ефективно і мають змогу до подальшого розвитку, а які 
готелі змушені згортати свою діяльність. 

Результати дослідження стану  готельної сфери Приморського району дають 
підстави стверджувати, що саме від підвищення її розвитку, інвестування в цій 
сфері, в значній  мірі залежить реальний стан туристичної  інфраструктури. Для 
ефективного функціонування готельної сфери сьогодні необхідна гнучка система 
державного стимулювання цієї галузі, відображена у розробленій нормативно-
законодавчій базі. Водночас, необхідно збільшити кількість туристичних 
підприємств для розміщення різних категорій з чіткою диференціацією у 
спеціалізації пропонованих послуг гостинності, вдосконалити управління 
готельними підприємствами та розширення туристичної діяльності, покращити 
якість готельних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному 
ринку сучасних готелів, на державному рівні максимально підтримувати 
формування національних готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти 
готельного сервісу, єдині підходи організації управління. 
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У НОВОМИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНI 

На сьогодні туризм набуває випереджальної значущості серед усіх галузей 
економіко-господарської діяльності України. Теоретичний аналіз з проблеми 
дослідження засвідчив, що на думку багатьох фахівців туристської галузі, 
Запорізький край має значний потенціал для туристського відвідування з 
пізнавальною, розважальною, рекреаційною метою [1, 496].  

Проте, варто відзначити, що туристів інформують зазвичай лише про такі 
видатні туристські об'єкти, як острів Хортиця та Кам'яні Могили, інші туристські 
ресурси Запорізької області, на жаль, залишаються поза межами інформування. 
Зважаючи на це, актуальність дослідження розвитку туризму у 
Новомиколаївському районі не викликає сумніву. 

Новомиколаївський район розташований у північно-східній частині області, 
на правому березі мальовничої річки Верхня Терса. Він знаходиться на стику 
Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. На його території проживає 
17,9 тисяч чоловік населення, 90 % якого складають українці.  

У районі розташовані два селища міського типу: Новомиколаївка та 
Тернувате, а також 68 сільських населених пунктів.  

Зазначимо, що для розвитку туризму важливе значення має транспорт. Щодо 
наявності та розвитку цього сегменту у туристській індустрії Новомиколаївського 
району, наголосимо, що сполучення цього району з іншими населеними пунктами 
відбувається завдяки шляхам республіканського значення Запоріжжя-Донецьк, а 
також місцевого значення Новомиколаївка-Тернувате. Важливим для галузі 
туризму є те, що автобусна мережа охоплює майже увесь район і діє протягом 
сезону.  

Необхідно підкреслити, що Новомиколаївка починає свою історію с 1923 
року, до цього вона мала назву Нові Кочерижки. На сьогодні на тереторії району 
знаходяться 14 заказників: Ботанічний заказник «Цілинна ділянка»; Ландшафтні 
заказники: «Хвойно-листний ліс зі степовою ділянкою і струмком», «Кучерявий», 
«Балка Червоногорівська», «Балка Мар’янівська», «Ставок із степовими 
ділянками», «Балка Терсянська», та «Балка Садова»; Ботанічні заказники: «Балка 
Голубівка» «Балка безіменна», «Балка Гончари», «Балка Голубовка»; Зоологічні 
заказники: «Лубенцівський», «Каштанівський», на яких ростуть лікарські рослин 
[2, 275]. 

Варто звернути увагу на такий об’єкт туристської привабливості, як 
Зоологічний парк «Таврія». Протягом 15 років на території Новомиколаївського 
району існує заказник, де мешкають близько 300 видів диких тварин. На тереторії 
заказника знаходиться також листний ліс. Крім цього є 4 пруди з рибою. Цей 
об’єкт є справжньою знахідкою саме для тих туристів, які віддають перевагу 
активному відпочинку на природі.  

Важливим є те, що Новомиколаївський район має величезний потенціал для 
розвитку зеленого туризму. Визначним об’єктом для зеленого туризму є кінний 
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завод № 86, який здійснює нині відтворення російскої верхової породи коней та 
інших пород. Упродовж років існування цього кінного заводу кіньми було 
виграно 513 традиційних призів. Туристи можуть ознайомитися з колекцією 
нагород (призи, кубки, іменні попони − спортивні трофеї). Також бажаючі можуть 
здійснити подорож верхом на конях. 

Варто відзначити, що стосовно історико-культурного потенціалу, цей район 
також має ресурси для задоволення туристів. Такими ресурсами є 
Новомиколаївський районний історико-краєзнавчий музей, який був заснований 
після другої Вітчизняної Війни. В експозиціях музею представлені матеріали, які 
висвітлюють історію нашого краю від прадавнини до сьогодення. Музей поділено 
на три зали, у кожному з них показано окрему подію, важливу для 
Новомиколаївки [3, 316].  

Таким чином, зважаючи на зазначене вище, ми стверджуємо про значущість 
Новомиколаївського району як об’єкту туристського інтересу. Вважаємо 
необхідним розроблення заходів (туристських та екскурсійних маршрутів, 
розроблення і просування маркетингових заходів тощо) щодо залучення 
потенційних туристів до відвідування Новомиколаївського району та розвитку у 
цьому місті усіх можливих видів туристської діяльності відповідно до існуючих 
ресурсів [4, 275].  

Висновок. Отже, на основі теоретичного аналізу та власного досвіду нами 
з’ясовано, що туристські ресурси Новомиколаївського району мають 
привабливість для відвідування туристів. Вважаємо, що залучення туристів до 
відвідування туристсько-рекреаційних об’єктів цього району шляхом розроблення 
туристських та екскурсійних маршрутів, сприятиме розвиткові індустрії туризму 
у Запорізькому краї.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДАЙВІНГУ, ЯК ОДНОГО З ВИДІВ 
ЕКСТРИМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

Відомий факт, що з кожним роком кількість людей, які займаються різними 
видами туризму, збільшується. Туристична галузь виходить на провідні ролі 
світової економіки та з прибутковості порівнянна з нафтової. Одним з основних 
перспективних напрямків туризму є дайвінг. 
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 Поняття «Дайвінг» – це підводне плавання з аквалангом. З англійської мови, 
diving означає «підводне плавання» і використовується для опису підводного 
плавання зі спорядженням  або без нього (англ. free diving) та водолазної справи 
(англ. hooka diving) [1, 21]. 

За визначенням, водолаза-інструктора Ю.Ф. Батаєва, дайвінг – це плавання 
під водою з апаратами, що забезпечують автономний запас повітря (або інший 
газової суміші) для дихання під водою від декількох хвилин до декількох годин, 
залежно від глибини, типу дихального апарату та кiлькостi споживання дайвером 
газової суміші.  

Аналіз наукової літератури і практичний досвід, дозволив нам констатувати 
факт, що кількість прихильників дайвінгу в Україні зростає. У всьому світі 
дайвінг-туризм – це бізнес, що приносить гарний дохід власникові, податкові 
відрахування до бюджету країни та кошти на збереження і змісту підводних 
туристичних об’єктів. Володіючи багатими культурно-історичними і природними 
ресурсами, країна стоїть перед проблемою створення сучасної індустрії туризму, 
здатної залучити іноземних і вітчизняних туристів [2, 163]. 

Тому метою статті було висвітлення проблем і перспектив розвитку дайвінгу, 
як одного з перспективних видів туризму в Україні. 

За оцінками фахівців, акваторія Чорного моря, що належить Україні, для 
світового дайвінг-туризму може представляти не менший інтерес, ніж популярні 
нині у дайверів курорти Хургади і Мальти [3]. 

Наше море не так багато флорою і фауною, як Червоне і Японське, однак 
його підводна культурно-історична спадщина воістину безцінна. Відомий 
американський дослідник і дайвер Роберт Баллард, зазначає, що в цьому сенсі 
Чорне море – найдорожче у світі. Він вважає, що ніде більше немає такої кількості 
затонулих кораблів, останків підводних міст, археологічних об'єктів, що 
відобразили сліди історії з часів античності до другої світової війни, то б то 
потенціальних об’єктів для дайвінгу.   

Відомий факт, що державний реєстр підводної спадщини України налічує 
сьогодні 879 пам’ятників, які оглянули та були описані археологами, і, за 
оцінками вчених, близько 1000 ще не досліджених або не виявлених об’єктів.  

Індустрия дайвінгу включає в себе чотири складові: навчання дайвінгу, 
організація самого дайвінгу, продаж устаткування і дайв-туризм. Всі ці напрямки 
з’єднанні воєдино в спеціалізованих дайв-центрах. 

Опитування провідних фахівців-дійвінгістів України дозволили нам 
констатувати той факт, що на сьогоднішній день в Україні близько 100 офіційно 
зареєстрованих і як мінімум 150 нелегально діючих дайв-центрів і дайв-клубів.  

Проте, нажаль, дайвінг в нашій країні продовжує асоціюватися не скільки з 
туризмом, скільки з «чорною» археологією. 

Так, затонулий на відстані 3 миль від берега на глибині 32 метрів, транспорт 
«Wolga-Don», на борту якого перебувало 325 т вантажу «Люфтваффе»,  в 2009 
році залишився без якорів. Був також пограбований німецький транспортний засіб 
«Varna», що затонув в районі мису Тарханкут на глибині 56 метрів і який 
залишився без малої ринди. Також пограбування не уник  корабель-мисливець за 
підводними човнами UJ-102, який лежить на глибині 20м, а в 2006 році успішно 



153 

залишився без якорів і гармат. І, на жаль, таких прикладів неправомірних дій 
дайвенгістів велика кількість [4]. 

Отже, ми, виявили низку проблем існування і розвитку дайвінгу в Україні. 
По-перше, в Україні немає організацій з контролю за діями аквалангістів. 

Адже Міністерство Внутрішніх Справ і прикордонна служба не здатні встежити 
за охороною підводних пам’яток. Організація підводної археології, що створена в 
2004 році в Україні, повинна була займатися розвитком дайвінгу і проведенням 
підводних розкопок (Департамент підводної спадщини).  Проіснувала лише до 
2011 року. Цей департамент був реорганізований[5].  

По-друге в Україні не досконала законодавча база, що регламентує діяльність 
дайверів. Існуючі закони, які регулюють діяльність дайвінгістів є, але вони не 
передбачають захист підводних пам’яток. Так, при відвідуванні затонулих 
об’єктів  більшість дайверів руйнують їх частини.  

Наводимо діючи закони, що регламентують діяльність дайвінгістів України 
на сучасному етапі: 

- Закон України «Про охорону археологічної спадщини» (від 18.03.2004 р. 
№1626-IV). 

- Закон України «Про охорону культурної спадщини» (від 08.06.2000 р. 
№1805-III). 

- Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про охорону 
культурної спадщини» (від 16.12.2004 р. №2245-IV). 

- Конвенція ООН з морського права (ратифікована Законом України від 
03.06.1999 р. №728-XIV).  

- Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянутої, 
ратифікована Законом України від 10.12.2003 р. №1369-IV). 

- Міжнародна Конвенція про охорону підводної культурної спадщини 
ЮНЕСКО (XXXI сесія від 02.XI.2001 р., підписана від імені України 
06.11.2001 р.).  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №316 «Про 
затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, 
розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній 
археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а 
також досліджень слідів життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею, під водою на території України». 

Як було зазначено нами вище, ці закони діють вибірково і вони не 
контролюють дії дайверів в цілому. А саме не захищають від руйнування 
культурно-історичну спадщину.  

На наш погляд, позитивним прикладом існування дайв-туризму є Єгипет. 
Так, у 2007 році там облаштували відвідування судна «Тистлегорм» і встановили 
стаціонарні шамандури і стаціонарні спускові кінці, а також облаштували відчини 
у палубах, для виведення повітря з човнів, для того, щоб не відбувалося 
окислення металу на об’єкті [6]. 

Вдалим прикладом, на нашу думку, також є приклад Хорватії та Австрії. У 
цих країнах введений дайверський збір. Дайвер сплачує щорічний внесок у 
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скарбницю країни, завдяки чому він отримує ліцензію на відвідування всіх 
підводних об’єктів. А держава, у свою чергу облаштовує підводні пам’ятники.  

У світі існує величезна кількість організацій, що займаються сертифікацією  і 
системи навчання підводному плаванню. В Україні офіційно представлено дві 
організації з підготовки і навчання дайверів: CEDIP і СMAS. CEDIP – це 
Європейська організація, а її дочірня компанія, яка існує в Україні називається 
UDIP. Вона була заснована в 1994 році. При цьому вона просуває інтереси CEDIP. 
В Росії так само існує організація NDL (Національна дайв ліга), яка не тільки 
проводить навчання дайверів, а так само: розробляють і просувають освітні 
програми, навчальні посібники, відеоматеріали з підготовки аквалангістів, 
популяризує дайвінг, підвищує рівень безпеки при заняттях дайвінгом, покращує 
якість і рівень сервісу при наданні послуг в області дайвінгу, займається захистом 
навколишнього середовища, проводять археологічні, наукові та історичні 
дослідження, надають допомогу і підтримку професіоналам дайвінгу. 

В ході дослідження нами встановлений також той факт, що деякі підводні 
об’єкти, які не відносяться до культурно-історичним цінностям, навіть не 
охороняються належним чином законами нашої країни. 

Тому ми вважаємо за потрібне наступне: 
1. Удосконалити законодавчу базу в Україні, шляхом посилення контролю за 

діяльністю дайверів. 
2. Створити свою національну організацію з підготовки та навчання 

драйверів на прикладі Росії, де існує Національна Дайв Ліга (NDL). 
3. Сприяти збільшенню кількості підводних музеїв України і дотримання їх 

належного захисту. 
Висновки. Таким чином, для того, щоб дайвінг стрімко розвивався в Україні 

необхідно створити відповідні умови, а саме: створити більш ефективну 
законодавчу базу, забезпечити приток туристів, сприяти підтримці дайв-туризму, 
необхідно музеєфікувати підводні об’єкти для розвитку та охорони культурно-
історичної спадщини України.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ЯКИМІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 Одним із головних завдань економіки Якимівського району є ефективне 
використання туристичних та рекреаційних ресурсів району. В зв'язку з цим  
актуальним є питання забезпечення розвитку рекреаційної сфери. Зважаючи на 
це, аналіз та оцінка рекреаційного господарства та туристичних ресурсів 
Якимівського району надзвичайно важлива. Слід розробляти цікаві екскурсійні 
програми і тим самим збільшувати потік туристів та доходи від туризму. 

Якимівський район багатий на туристичні та рекреаційні ресурси. Чого 
тільки коштує налічування Азовського моря у районі. Візитна картка району – 
Кирилівська оздоровча зона. У 1999 році Кирилівка отримала статус курорту 
державного значення. За офіційними даними за літо Кирилівку відвідують більше 
3 мільйонів чоловік. До 2011 року сформувалася єдина курортна зона завдовжки 
майже 15 кілометрів. До послуг відпочивальників — близько 360 баз відпочинку і 
18 дитячих оздоровчих установ. Як свідчить світовий досвід, рекреаційне 
господарство, зокрема туризм, може суттєво впливати на соціально-економічний 
розвиток районів, а залучення інвестицій для забезпечення рекреаційного 
облаштування території - на приріст виробництва не лише в індустрії відпочинку і 
оздоровлення, але й інших галузях.  

На сьогоднішній день туризм є однією з найбільш високодохідних галузей 
світової економіки. Темпи розвитку туризму в країнах і регіонах світу досягають 
25-30%. Має місце парадоксально швидка зміна просторової картини туризму і 
спрямованості туристських потоків. 

Викладені вище міркування визначили актуальність і вибір теми об’єкту та 
предмету дослідження.  

Об'єктом дослідження є туристична діяльність в Якимівському районі. 
Мета дослідження – розвиток туристичної діяльності як складова 

підприємництва Якимівського району. 
Досягнення поставленої мети ґрунтується на вирішенні комплексу 

взаємопов'язаних завдань: 
1.Виявити та надати характеристики туристичним та рекреаційним ресурсам 

Якимівського району. 
2. Виявлення основних існуючих проблем  Якимівського району. 
3. Виявити перспективи розвитку туристичної діяльності в районі [1, 14]. 
Якимівський район розташований в південній частині Запорізької області. 

Територія району складає 1,85 тис. кв. км. (185,6 тис. гектара), який складає 7% 
від загальної території області. Центр району – селище міського типа Якимівка, в 
якому проживає 12,8 тис. мешканців. На території району розташовано 45 
населених пунктів, які підпорядковані двом селищним і 12-ти сільським радам. 

Мережа закладів культури району представлена 22 будинками культури і 
клубів на 8020 місць, у закладах культури проводяться всілякі культурно-масові і 
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спортивні заходи, конкурси, концерти, виставки, фестивалі, змагання, різні масові 
заходи [2, 64]. 

Якимівський район багатий на туристичні ресурси. На його території 
знаходиться багато заказників, заповідників, національних парків, наприклад, 
Молочний лиман, Радіоновський заповідник, Охримівський заповідник, Шелюги, 
Приазовський національний парк, острів Бірючини та ін. І це сприяє розвитку 
туристичної індустрії в районі. Існують екскурсіонні програми на ці заповідники і 
кожен рік все більше і більше людей дізнаються про них та відвідують їх [3, 7]. 

Результати дослідження. На нашу думку основним напрямком розвитку 
туристичної діяльності в Якимівському районі є розробка туристичних 
маршрутів. В рамках дослідження було розроблено туристичний маршрут 
“Незабутній острів” Запоріжжя-Бірючий острів-Запоріжжя. 

Екскурсія розрахована на 2 дні. 
Загальна протяжність маршруту майбутньої екскурсії – близько 5 км. 
Мета даної екскурсії: познайомити гостей з історією острова, його красою, 

побачити диких тварин, а також насолодитися відпочинком на узбережжі 
Азовського моря.  

Острів Бірючий – польова лабораторія серед моря, як називають цей 
живописний і найбільший острів Азовського моря. Проте попасти на нього не так-
то просто: адже Бирючина входить у володіння Азово-сиваського заповідно-
мисливського господарства. Отже тепер для того, щоб екскурсантам побувати на 
ньому, необхідний спеціальний дозвіл Херсонського обласного управління 
лісового господарства або адміністрації господарства. До 1929 року був 
відокремлений від коси вузькою протокою. Найбільша довжина остріва Бірючий 
близько 24 кілометрів (довжина Федотової коси близько 50 кілометрів). Покритий 
травою і чагарником. Дійсно, таким він і був колись: пустинним, маловідомим 
куточком Приазов'я. 

Але наше стрімке життя внесло вже багато поправок.  
Не взнати тепер Бірючий: за останні роки  він перетворився на живописний 

куточок природи. Вже в 1927 році він входив до складу Приморського 
заповідника, а з 1975 року, підлеглий Азово-сиваському господарству, став 
однією з польових баз для учених Академії наук УРСР, які з року в рік ведуть тут 
науково-дослідну роботу по акліматизації нових рослин і тварин [4, 24-25]. 

Висновок. Існують певні проблеми в районі, наприклад, забруднення 
Азовського моря, поступове висихання Молочного лиману. Ці проблеми звісно 
більш відносяться до екологічних проблем, але згодом вони вплинуть і на туризм 
в районі.  

В Якимівському районі слід продовжувати розвивати туристичну діяльність і 
тим самим збільшувати потік туристів, тому що для цього є достатньо 
туристичних ресурсів, чого тільки коштує налічування моря в регіоні. Слід 
розробляти цікаві екскурсійні програми в заповідники, національні парки, 
будувати місця для розваг, готелі і кількість туристів буде збільшуватись і тим 
самим приносити дохід. 
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 
Культурний туризм – це духовне присвоєння особистістю через подорожі та 

екскурсії багатств культури в їх достовірності. Його можна розглядати як 
систему, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, 
звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни.  

Мінімальний набір ресурсів для пізнавального туризму може дати будь-яка 
місцевість, але для його масового розвитку потрібно певна концентрація об'єктів 
культурної спадщини, серед яких можна виділити: пам'ятники археології; 
культову і цивільну архітектуру; пам'ятники ландшафтної архітектури; малі і 
великі історичні міста; сільські поселення; музеї, театри, виставкові зали; 
соціокультурну інфраструктуру; об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, 
центри прикладного мистецтва; технічні комплекси і споруди.  

Історична спадщина регіону потребує просування на туристичний ринок. 
Тому національні туристські організації повинні займатися поширенням 
інформації про історичний потенціал місцевості [1, 111-119]. 

Таким чином, культура регіону здатна викликати у потенційних туристів 
найсильніший спонукальний мотив до подорожі. Тому збереження культурної 
спадщини та її раціональне використання мають визначальне значення для 
сталого залучення туристичних потоків і збереження популярності конкретного 
туристського спрямування.  

Розівський район було утворено 26 червня 1992 року. Загальна площа району 
складає 610 квадратних кілометрів. Розівський район з північного сходу межує з 
Великоновосілківським районом Донецької області, зі сходу з Волноваським 
районом Донецької області, з півдня і південного сходу з Володарським районом 
Донецької області, з заходу та південного заходу з Куйбишевським районом 
Запорізької області, з півночі з Гуляйпільським районом Запорізької області. 
Клімат теплий, помірно континентальний. 

Система закладів культури, розташованих на території Розівського району, 
складається з 12 бібліотек, 7 будинків культури і клубів та районного центру 
культури та дозвілля. 
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Туристичний потенціал району. В Розівському районі працює 5 музеїв на 
громадських засадах. На території району розташована 41 пам'ятка археології та 
12 пам'яток історії. Найбільш значимими об’єктами  району є заповідник «Кам'яні 
могили» національного значення – гордість району, Ботанічний заказник «Балка 
Сухі Яли», Балка «Антонівка». 

Присутня і нова форма туристичного відпочинку як етносадиба «Грецьке 
подвір'я» у с. Новомлинівка. 

Традиційні свята та фестивалі. Театралізоване свято «Ой, на Івана, ой, на 
Купала» (6-7 липня), театралізоване свято «Еллініада» (6-7 липня), районний 
фестиваль народної творчості «Чисті джерела» [2, 31]. 

Розвиток культурного туризму на регіональному рівні має співвідноситися в 
майбутньому з різними типами історичних міст і сіл з різними соціокультурними 
та економіко-управлінськими аспектами. Такий підхід до поселень, як і до 
природних територій, дозволяє виявити найбільш значимі і різноманітні варіанти 
туристичних маршрутів. 

Таким маршрутом є подорож «Культурно-історична спадщина рідного краю» 
яка надає можливість на протязі тура вихідного дня отримати комплекс нових 
знань та вражень від огляду культурних, історичних, природно-ландшафтних 
об’єктів Розівського району.  

Тема: «Культурно-історична спадщина рідного краю». 
Маршрут походу: с.Розівка – Заповідник «Кам’яні Могили» – с.Федорівка – 

р.Каратиш – с.Стародубівка – Захарівська фортеця – р.Берда – с.Новотроїцьке – 
бал.Кринична – р.Обиточная – Салтичиївський кар'єр – с.Єлесіївка – Єлесіївський 
кар'єр – г.Корсак-Могила – ур.Первомайське – р.Лозоватка – Коларівський кар'єр 
– бал.Мокра – бал.Суха – м.Приморськ. 

Вид туру: 
- за змістом – тематичний; 
- за засобом переміщення – авто-пішохідна. 
Тривалість:  
- загальна – три дні, дві ночі. 
Протяжність маршруту: 130 км. 
Мета: ознайомити відпочиваючих з культурно-історичною спадщиною 

рідного краю. 
Завдання: розкрити особливості історичного розвитку регіону; розповісти 

про культурні пам’ятки Розівського району; надати можливість відпочиваючим 
взяти безпосередню участь у історичних святах; набуття (удосконалення) 
туристичного досвіду учасниками; оволодіння методиками польових краєзнавчих 
досліджень; знайомство з природними та історичними пам’ятками Запорізького 
краю.  

Похід має дві складові:  
1. Спортивна  
Маршрут І категорії складності, протяжність 130 км, тривалість 3 дні.  
2. Польова краєзнавча практика.  
Викладення методик польових досліджень: геоботанічних; зоологічних; 

історичних; геологічних; гідрологічних.  
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Потрібно використовувати комплексні тури, які охоплюють, весь спектр 
культурно-історичного туризму, від історії до національної кухні, з обов’язковим 
поєднанням з природними і антропогенними ландшафтами. 

Література 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ НА РІВНІ ПРИМІСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ГЕНІЧЕСЬКОГО РАЙОНУ 

Актуальність теми. Одним із головних завдань ринкової трансформації 
економіки України є ефективне використання природно-ресурсного та соціально-
економічного потенціалу регіонів. В зв'язку з цим особливо актуальним є питання 
забезпечення розвитку рекреаційної сфери як однієї із рентабельних та 
швидкоокупних. Зважаючи на це, аналіз та оцінка рекреаційного господарства 
Херсонського регіону надзвичайно важлива [1, 205]. 

Об’єкт дослідження – оздоровчий комплекс приміських рекреаційних 
територій Генічеського району. 

Мета роботи – розвиток регіонального туризму на основі формування та 
використання туристичних ресурсів як основа соціально-культурного розвитку 
Генічеського району. 

Предмет дослідження – процеси становлення, формування та розвитку 
оздоровчої рекреації приміських рекреаційних територій Генічеського району. 

Теплий клімат на зрізі двох морів, лагідне море, екологічно чисте повітря 
надає чудові можливості насолодитися відпочинком на морському узбережжі, яке 
налічує більше двохсот кілометрів сонячного пляжу з комфортабельними 
санаторіями, базами відпочинку, дитячими оздоровчими таборами.  

Ці надзвичайні природні умови завжди приваблювали в регіон велику 
кількість туристів з усієї України та зарубіжжя. Кожний турист, який відвідав 
Херсонщину залишає собі на пам'ять тільки приємні враження від відпочинку на 
морському узбережжі. 

В області існує чотири курортно-рекреаційниих райони, кожний з яких 
приваблює туристів різноманітними можливостями для відпочинку. 

Донедавна питанням оптимізації розміщення закладів рекреаційного 
комплексу (РК), з урахуванням територіальних особливостей Херсонськго 
регіону, приділялася недостатня увага. Це призвело до недооцінки соціально-
економічних можливостей регіону, відставання і занепаду матеріально-технічної 
бази рекреаційних установ, погіршення екологічного стану навколишнього 
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середовища [2, 115]. 
Не достатньо розкрита сутність розвитку лікувально-оздоровчих закладів, що 

спрямована на забезпечення доступності та ефективності санаторно-курортного 
лікування, не повністю розроблена система управління даним комплексом. Багато 
питань виникає також щодо реабілітації хворих та профілактики захворювань, 
створення умов для повернення до повноцінного життя і праці населення України 
та формування здорової нації. Слід зазначити, що потребує дослідження і 
раціональне використання та збереження унікальних природних ресурсів, 
матеріальної та лікувальної бази. 

Важливе суспільне значення рекреаційних утворень зумовлює необхідність 
наукового дослідження названих проблем розвитку рекреаційного комплексу 
приміських рекреаційних територій Генічеського району та ефективного 
використання його природно-ресурсної бази. 

На сьогодні складаються сприятливі  умови для розвитку туристичної галузі 
у районі. Місто Генічеськ та Арабатська стрілка приваблює туристів та 
відпочиваючих як з інших областей України, так із близького (на сам перед з 
Росії)  зарубіжжя. Тепле неглибоке море, м’який клімат, помірні ціни на послуги 
та товари стимулюють щорічне збільшення туристичного потоку району, що в 
свою чергу призводить до збільшення надходжень до бюджету, місцеве населення 
відіграє провідну роль щодо постачання робочої сили до сфери туристичного 
обслуговування. 

На теперішньому етапі розвитку рекреаційної галузі у районі процеси 
підтримки, у постійного відтворення його ресурсного потенціалу та 
інфраструктури є недостатніми і недосконалими. За рахунок районного бюджету, 
суб’єктів господарювання,  що сплачують податки за місцем розташування 
закладу, неможливо вирішити весь комплекс проблем, забезпечити екологічний 
баланс територій, комплексно оновити інфраструктуру, економічно відтворити 
виробничий потенціал курортно-рекреаційного комплексу тощо[3, 98]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИАЗОВСЬКОМУ РАЙОНІ 

Актуальність теми. Україна має великий та різноманітний природно-
ресурсний потенціал. Уся територія України характеризується виключно благо 
сприятливими  природно-кліматичними умовами та наявністю різноманітних 
рекреаційних ресурсів для відпочинку та лікування населення. Практично усю 
територію України можна вважати важливим санітарно-курортним районом. 
Важливою складовою рекреаційних ресурсів являються водні ресурси, до яких 
відносяться моря, озера, водосховища, ріки, пригідні для організації відпочинку 
та оздоровлення. Тому метою нашого дослідження було вивчення розвитку 
туристичної діяльності в Приазовському районі [1,204]. 

Мета дослідження – визначення рівня розвитку туристичної підприємницької 
діяльності в Приазовському районі та оцінка перспектив його розвитку. 

Відповідно до мети нами були поставленні наступні завдання дослідження: 
1.Дати оцінку рекреаційно-ресурсного потенціалу Приазовського району. 
2. Проаналізувати сучасний рівень рекреаційної діяльності в приазовському 

районі. 
3. Виявити перспективні напрямки розвитку туристичної підприємницької 

діяльності на території Приазвоського району. 
Отже, рекреаційний туризм – це вид туризму, цілями якого є відпочинок, 

лікування або спорт. Рекреаційний туризм  організовується з метою відпочинку. 
Для реалізації рекреаційного туризму характерна велика тривалість поїздки, 
менша кількість відвідуваних місць призначення, і відповідно велика тривалість 
перебування на одному місці, як правило курорт на морському узбережжі [1, 204].  

Приазовський район- адміністративна одиниця Запорізької області України, 
розташований на півдні Запорізької області, являє собою смугу, яка тягнеться з 
північного сходу на південний захід, довжиною 80 км і шириною 40 км і 
знаходиться на відстані 135 км від м. Запоріжжя, до найближчої залізничної 
станції – м. Мелітополь – 26 км.Площа району 1947,16 км. Район межує: на сході 
з Приморським районом, на північному сході з Чернігівським районом, на 
північному-заході з Мелітопольським районом, на півночі – з Токмацьким 
районом, на південному заході через Молочний лиман – з Якимівським районом, з 
півдня район омивається Азовським морем. Назва районного центру походить від 
географічного роз положення району наузбережжі Азовського моря.По території 
району протікають річки: Домузла, опали, Корсак, Юшанли, Метрозли, Шовкай, 
Джекельня, Апанли, Акчокрак. 

Культурно-освітню роботу ведуть 14 будинків культури и 31 клуб з 44 
стаціонарними кіноустановками, 2 кінотеатри, 70 бібліотек, 2 музеї на 
громадський засідках, 3 Музичні школи.Споруджено 11 пам'ятників, 36 
пам'ятників и меморіальній комплекс на честь борців за встановлення радянської 
влади [3, 348]. 
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На нашу думку Приазовський район має достатньо високий потенціал 
природних ресурсів, що в сукупності зі сприятливими кліматичними умовами 
визначає перспективу розвитку району в багатопрофільному лікувально-
оздоровчому напрямку [4, 581]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що важливою 
складовою рекреаційних ресурсів являються водні ресурси, до яких відносяться 
моря, озера, водосховища, ріки, пригідні для організації відпочинку та 
оздоровлення [2, 161]. 

Не можна не зазначити, що цінним природним рекреаційним ресурсом 
Приазовського району є Азовське море, яке залучає у літній сезон багатьох 
відпочиваючих. Середня температура води у Азовському морі, яке відноситься до 
басейну Атлантичного океану, складає у серпні 22-25 °С. Але якщо казати про 
природно – лікувальні ресурси Приазовського району, то основними видами 
рекреаційних ресурсів є мулисті лікувальні грязі «Молочного» лиману, морські 
пляжі, ропа лиманів і морська вода.Довжина лиману становить 35 км, 
максимальна ширина – до 10 км, площа – 168 км2, глибина коливається в межах 
0,5-5 м. Західні берега водойми високі і обривисті, східні – низькі та пологі. Саме 
тут  функціонує унікальний дерматологічний диспансер, який не має аналогів на 
Україні. Тут лікують за допомогою таласотерапії природними засобами. Це єдине 
місце на Україні, де лікувальними грязями в сукупності з морською водою і 
сонячним промінням успішно справляються з псоріазом. Аналогом даних грязей є 
тільки бруд у Мертвому морі.Саме тому сюди щорічно приїжджає близько 600 
чоловік. За літературними даними у 2010 році це місце навідало 350 чоловік, що в 
свою чергу на 10% менше, ніж у 2009 році. Серед них 2% складають громадяни 
Росії, 1% – громадяни Білорусії, 0,5% – мешканці України та 0,1% – громадяни 
Польщі [4, 579]. 

На сьогодні у Приазовському районі функціонує3 дитячі оздоровчі установи, 
де нараховується більш ніж 350-500 дітей з кожного заїзду, 19 чинних баз 
відпочинку і пансіонатів, які розміщають у себе 65-70% відпочиваючих за один 
сезон [1, 204]. 

Отже можна констатувати, що територія Приазовського району має великі 
запаси туристичних ресурсів, які сприяють зростанню перспектив розвитку 
туристичної підприємницької діяльності в даному районі. 

Висновки. На сьогодні серед 20 сільських районів Запорізької області 
Приазовський район є лідером серед організації лікувально-оздоровчого туризму. 
На основі аналізу літератури та власних досліджень, було зазначено, що в 
Приазовському районі рекомендовано розвивати туристичну діяльність, будувати 
готелі, санаторії або ж профілакторії, та розвивати такий напрям туризму, як 
рекреаційний, бо саме тут зосереджено велика кількість туристичних ресурсів, 
придатних не тільки для вдалого відпочинку, але й для оздоровлення населення 
[2, 161]. 
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РОЗМАЇТТЯ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИХ ФОРМ ЯК ОСНОВА 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ 

(НА ПРИКЛАДІ ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ) 

В останнє десятиліття в Україні активно формується розуміння сільського 
зеленого туризму як специфічної форми відпочинку в селі з широкими 
можливостями використання природного, матеріального і культурного потенціалу 
певних регіонів. Центральною фігурою в організації відпочинку в селі виступає 
сільська родина, яка надає житло, забезпечує харчуванням і знайомить гостей з 
особливостями сільської місцевості.  

Розвиток сільського зеленого туризму розглядається як невід'ємна складова 
частина комплексного соціально-економічного розвитку села. Це актуально й для 
Вільнянського району, де особливо загострені соціально-економічні проблеми 
села.  

Позитивний вплив сільського зеленого туризму на поліпшення умов і якості 
життя селян полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості 
сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток. При 
цьому їхні прибутки надходять не тільки від здавання в найм приміщень для 
проживання, а й від таких послуг:  

- безпосередня реалізація власних сільськогосподарських продуктів (без 
посередників і транспортних витрат);  

- приготування їжі для гостей (з власноруч вирощених продуктів);  
- прокат спортивного та рибацького інвентарю;  
- продаж ремісничих та інших виробів;  
- ознайомлення з місцевими традиціями та культурою;  
- залучення до участі у сільськогосподарських роботах, зокрема, на пасіці, у 

косовиці;  
- організація розваг (катання на бричці, човні, спостереження за птахами, 

рибальство тощо).  
Ця діяльність впливає на підвищення рівня життя всіх мешканців, дозволяє 

створювати нові робочі місця. Ось чому в багатьох країнах приділяється велика 
увага розвитку сільського туризму як галузі, яка дає можливість у короткий час 
оживити місцеву інфраструктуру [3, 298]. 
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Сільський зелений туризм справляє позитивний вплив на відродження, 
збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам'яток історико-
культурної спадщини. Проявляючи інтерес до цих надбань народної культури, 
нерідко саме жителі міст, які відпочивають у селі, розкривають місцевим жителям 
справжню цінність культурних пам'яток і таким чином допомагають їх 
збереженню.  

Суттєву роль відіграє сільський зелений туризм у підвищенні культурно-
освітнього рівня сільського населення. Готуючись до прийому і обслуговування 
відпочиваючих, члени селянських родин збагачують свої знання з ведення 
домашнього господарства, гігієни і санітари, приготування їжі тощо, а 
спілкування з гостями розширює їхній світогляд, дає змогу зав'язати нові 
знайомства, знайти друзів в інших населених пунктах. 

Сільський туризм - форма відпочинку у сільській місцевості в приватній 
садибі сільського господаря з широкими можливостями використання 
природного, матеріального і культурного потенціалу регіону. Організатором 
виступає сільська родина, яка надає власне житло та забезпечує продуктами 
харчування, виробленими в особистому селянському господарстві. Сільський 
туризм може бути чистого і змішаного видів. Сільський туризм чистого виду 
передбачає надання туристичних послуг на базі приватного міні-готелю У такому 
разі ця діяльність є основним джерелом доходів. Сільський туризм змішаного 
виду - це надання послуг гостинності поряд із веденням особистого селянського 
(фермерського) господарства. У цьому випадку доходи від діяльності з надання 
гостинності відпочиваючим, як правило, будуть доповненням до основного 
доходу від сільськогосподарської або інших видів діяльності.  

Поняття «сільський туризм» часто ототожнюють з поняттям «агротуризм», 
але перше є значно ширшим.  

Агротуризм – форма сільського туризму, яка безпосередньо пов'язана з 
селянським (фермерським) господарством, що одночасно надає послуги з 
проживання та харчування, знайомить із сільськогосподарською діяльністю, 
традиціями та звичаями даного регіону. Розрізняють дві основні форми 
агротуризму: винаймання помешкання з обслуговуванням безпосередньо в межах 
господарства або розміщення на нічліг з самообслуговуванням на землях, що 
належать до господарства (кемпінги та намети).  

Екотуризм (зелений туризм) – форма активного і безпосереднього 
відвідування територій з особливими природними і культурними умовами. 
Екотуризм спрямований на охорону природного і культурного середовища 
регіонів, які відвідують туристи. Синонімом поняття «екотуризм» є поняття 
«природничий туризм».  

Це поняття чітко зв’язує між собою розмаїття природно-ландшафтних форм і 
розвиток сільського зеленого туризму в Вільнянському районі. 

Районний центр м. Вільнянськ знаходиться на відстані 20 км від обласного 
центру – м. Запоріжжя, що покращує можливість відпочинку міських жителів. 

На його території течуть річки Вільнянка, від якої пішла назва району, Мокра 
Московка, а західна межа району проходить по річці Дніпро. 
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На території району знаходиться велика кількість ще не розвинених 
туристичних ресурсів, які могли б сприяти розвитку зеленого туризму. 

Переважна більшість природоохоронних об’єктів – це ботанічні, 
ентомологічні, ландшафтні, зоологічні заказники, комплексні пам’ятки природи 
місцевого та загальнодержавного значення [2, 446]. 

На території району знаходяться 23 об’єкти природно-заповідного фонду 
загальною площею 628,4 га, в тому числі 21 заказників та пам’яток природи 
місцевого значення загальною площею 573,4 га, 2 пам’ятки природи 
загальнодержавного значення  загальною площею 554 га. 

На державному обліку перебуває 141 пам'ятка археології. 
У районі є два православних храми: Свято-Володимирський собор у 

м. Вільнянську, Свято-Іллінська церква у с. Тернівка.  
До об’єктів історико-культурного призначення відносяться: 
- Балка Бальчанська – пам’ятник природи місцевого значення (1963 рік), 

площа 28 га, протягується на схід перпендикулярно р. Дніпро біля села 
Варварівки, з 1975 року – пам’ятник природи державного значення, у верхів’ї 
балки ростуть вікові дуби. 

- Балка Россоховата – по флорі і фауні схожа, мов близнюки.  
- с. Перун, назва його пішла від острова, що розташоване трохи нижче по 

течії р. Дніпро, а назва самого острова губиться в глибині далеких часів хрещення 
Київської Русі. Зараз недалеко від берега залишився незатоплений острів 
Таволжанський. Поруч з ним колись була велика переправа. Тут же, біля берега, 
Зміїна скеля, яка тепер сховалася під водою. За три кілометри с. Петро-
Свистуново – одне з найстаріших поселень, де колись був зимівник запорізьких 
козаків. В місцевих балках археологами були виявлені стоянки людей кам’яного 
та бронзового віків. 

- с. Петровське – селище, де знаходиться колишній маєток Г.Нейфельда та 
Петровський ліс, де збереглися 27 вікових каштанів. 

До музейних, культурно – дозвілевих закладів відносяться: 
- с. Петро-Свистуново – батьківщина народного артиста СРСР Івана 

Сергійовича Паторжинського, відомого співака. Ім’я визначного митця присвоєно 
Дніпровській школі. В 1996 році відкрито музей І.С.Паторжинського. 

- с. Московка – музей, в якому зберігаються експонати, пов’язані з ім’ям 
відомого академіка Миколи Кащенка та його брата історика Феофана Кащенка. 

- с. Петро-Михайлівка – етнографічний музей, який налічує більше 200 
експонатів. Він знайомить відвідувачів з господарством і побутом сільського 
населення кінця ХVIII – початку ХІХ століття. 

- с. Гнаровське – місце подвигу Героя Радянського Союзу Валерії 
Гнаровської. 

Тільки перелік об’єктів природно-заповідного фонду вже надає можливість 
оцінити все розмаїття природно-ландшафтного туристичного ресурсу. Слід 
зазначити, що до всіх туристичних об’єктів району ведуть дороги з асфальтовим 
покриттям. До послуг туристів кафе та домашня кухня. 
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Проаналізувавши ситуацію з розвитком сільського зеленого туризму у 
Вільнянському районі можна зробити висновок щодо перспективності цього 
напрямку туристичної діяльності [1, 88-96]. 
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ПРИРОДНІ  ТА  ІСТОРИКО  КУЛЬТУРНІ  РЕСУРСИ  ВЕСЕЛІВСЬКОГО 
РАЙОНУ, ЯК  ОСНОВА  ТУРИСТИЧНОГО  РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Актуальність теми. Веселівський район знаходиться у південно-західній 
частині Запорізької області. На заході район межує з Херсонською областю, на 
півдні – з Якимівським, на південному заході – з Мелітопольським, на півночі – з 
Великобілозерським, на північному сході – з Михайлівським районами. На 
території району зареєстровано 82 пам'ятки археології – кургани. До пам'яток 
історії належать пам'ятники учасникам Громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн. Основними проблемами розвитку туристичної рекреаційної діяльності 
Веселівському району є те, що порівняно з  промислово розвиненими країнами 
вклад рекреаційно-туристичної галузі в національний доход незначний, хоча є 
необхідні передумови для змінення існуючої ситуації. Особливістю Веселівського 
району є степові простори. Степові ділянки, які в минулому складали до 40 % 
України, зараз майже повністю знищені. Тому степи представляють великий 
науковий і практичний інтерес, що робить район перспективним для екологічної 
реставрації.[1, 97] 

Мета дослідження  – вивчити та дослідити перспективи розвитку туристичної 
діяльності у Веселівському районі. 

Відповідно до мети, нами були поставленні наступні завдання дослідження: 
1. Дати оцінку рекреаційно-ресурсного потенціалу Веселівського району. 
2. Визначити проблеми розвитку туризму в Веселівському районі. 
 На території Веселівського району існує багато територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, ось деякі з них: Лісовий заказник «Єлизаветівський 
ліс», ландшафтний заказник «Сосновий бір Куліша», ботанічний заказник «Ліс в 
поймі колишньої р. Великий Утлюк», ботанічний заказник «Лісонасадження 
Яковенко», ентомологічний заказник «Урочище Сударма», ентомологічний 
заказник «Цілина Черноморченка», ентомологічний заказник «Цілинна ділянка в 
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степу», ландшафтний заказник «Ізвестінський ставок». Слід зазначити, що у 
районі - 61 первинна партійна, 70 профспілкових і 74 комсомольських 
організацій. В економіці провідне місце належить сільському господарству. За 12 
колгоспами, 6 радгоспами і районним міжгосподарським комбінатом ім. Фрунзе з 
виробництва кормів закріплено 101,8 тис. га сільськогосподарських угідь, у т. ч. 
98,3 тис. га орної землі, з них 25 тис. га - зрошуваної. Є 5 промислових 
підприємств, 5 будівельних організацій. 6 районних міжгосподарських 
підприємств. Населення обслуговує 29 медичних установ (202 медпрацівника, в т. 
40 лікарів). На виробничих ділянках функціонує 21 профілакторій. В 21 
загальноосвітній школі (9 середніх, 10 восьмирічних, 2 початкових) 340 вчителів 
навчають 4890 учнів. Є дитячо-юнацька спортивна школа. Культурно-освітню 
роботу ведуть 9 будинків культури і 23 клубу (при них - 33 кіноустановки), 
районний кінотеатр, 48 бібліотек, 4 музею і музейна кімната на громадських 
засадах. Діють музична школа, і районний будинок піонерів. У районі - 6 
пам'яток. І. Леніну, пам'ятки М. І. Калініну, А. М. Горькому, 22 пам'ятника на 
честь борців за встановлення Радянської влади, радянських воїнів-визволителів і 
воїнів-односельців, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.[2, 147] 

Як свідчить світовий досвід, розвиток туристичної галузі, може суттєво 
впливати на соціально-економічний розвиток районів, збільшуючи надходження у 
місцеві бюджети, сприяючи розвитку суміжних галузей (будівництво, торгівля, 
сільське господарство, транспорт та ін.) ,відкриттю нових робочих місць для 
населення, розвитку соціальної та культурної сфери, а також залучення інвестицій 
для забезпечення рекреаційного облаштування. 

На сьогоднішній день туризм перетворився на одну з найбільш 
перспективних і швидко розвиваючихся індустрій, у якому беруть участь 
найбільші туристичні корпорації всього світу. Сучасний турпродукт стає 
гнучкішим і індивідуальним, приваблюючим і доступним для споживача, та 
відіграє помітну роль в економіці країни. Тому зараз дуже перспективно 
розвивати туристичну індустрію. [3, 24] 

Веселівський район має дуже багату історію та велику кількість історичних 
пам’яток – курганів, нажаль в Україні кургани недостатньо захищені від 
руйнувань та мародерів. Держава не приділяє достатньо уваги збереженню цих 
пам’яток, що в подальшому може призвести до їх руйнування,а це буде велика 
втрата для історії нашої держави. 

          Висновок. На основі аналізу літератури та власних досліджень, у 
Веселівському районі рекомендовано розвивати такий напрям туризму, як 
екскурсійний та пізнавальний, бо саме тут зосереджено велика кількість 
туристичних об’єктів, придатних для ознайомлення з історико-культурними 
цінностями й унікальними природними об'єктами. [3, 24] 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ 
ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ 

Гуманність державної соціальної політики проявляється у пріоритетній 
підтримці найбільш нужденних соціальних груп, забезпеченості рекреаційного 
відновлення здоров’я особистості, у тому числі дітей та молоді, в турботі про 
соціальну адаптацію інвалідів.  

Сьогодні одним із основних напрямів державної політики в галузі туризму є 
забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, 
людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом 
запровадження пільг для цих категорій осіб [1,62].  

Питанням рекреаційного відновлення сил та здоров‘я людини, зростання її 
культурного та просвітницького рівня присвячено чимало праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Різні аспекти соціальної молодіжної політики та напрями 
розвитку інфраструктури соціального спрямування досліджуються у працях 
українських науковців Головатого Н.Ф., Новікова В.М., Скуратівського В.А., 
Палія О.М., Ягодки А.Г. та інших. 

Питанням економічної сутності рекреаційних ресурсів, підвищення 
ефективності їх використання в сфері туризму присвячені праці російських 
науковців Біржакова М.Б., Гуляєва В.Г., Квартальнова В.А., Пугієва В.Г., та 
вітчизняних Стеченко Д.М., Федорченко В.К., Школи І.М. та інших.  

Залишковий принцип при підході до вирішення соціальних проблем вкрай 
болісно відбився і на сфері культурно-екскурсійного та дозвільного 
обслуговування. Найбільш згубно це відбилося на масових формах спортивно-
оздоровчого туризму: самодіяльних походах, масових туристсько-спортивних 
заходах дітей та молоді - туристських зльотах.  

За роки ринкових реформ в Україні катастрофічно морально застаріла, а в 
ряді випадків повністю втрачена матеріально-технічна та фізкультурно-спортивна 
база дитячих заміських оздоровчих установ. Характерними для останнього 
десятиліття стали такі тенденції:  

- хронічний дефіцит капітальних вкладень у розвиток оздоровчих установ 
(за рідкісним винятком окремих відомств-монополістів);  

- відсутність прогресу у функціонуванні господарського механізму;  
- відсутність програмно-методичного і освітньо-виховного забезпечення та 

супроводу перебування дітей та підлітків в даних установах;  
- недостатній рівень кваліфікації психолого-педагогічних, фізкультурно-

спортивних, медичних та інших фахівців, що володіють технологіями 
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оздоровлення та психолого-педагогічної підтримки дітей під час перебування в 
установі.  

Це не могло не відбитися на якості та рівні задоволення потреб населення 
українського суспільства, зокрема дітей та молоді, в освітніх, фізкультурно-
оздоровчих (у тому числі екскурсійних і туристських) і дозвільних заходах. 
Розрив між пропозицією цих послуг (оздоровчих, екскурсійно-туристських та 
дозвілля) і спортивно-туристських турів та їх вартістю, а також 
платоспроможністю різних верств населення з кожним роком стає все 
контрастнішими [2,72]. У той же час значна частина закладів відпочинку та 
оздоровлення дітей і підлітків продовжує функціонувати вхолосту. Відсутній 
відчутна реалізація в них цілей і завдань статутної діяльності: різнобічний 
розвиток і формування особистості дітей і підлітків, виховання (у тому числі 
духовне, патріотичне, моральне та ін.), зміцнення їх здоров'я, оздоровлення 
організму і відновлення працездатності для продовження навчальної діяльності в 
загальноосвітніх закладах. Це, природно, згубно відбивається на розвиток, 
здоров'я, працездатності, освіченості та громадянської активності підростаючого 
покоління.  

Для її вирішення у закладах відпочинку і оздоровлення дітей та молоді 
необхідно створити особливий, відмінний від традиційного, підхід до організації і 
змісту процесу відпочинку і оздоровлення. Потрібно не тільки насичення його 
науково обґрунтованими програмами, технологіями та методиками, методичним 
супроводом і забезпеченням, матеріально-технічними ресурсами, але і 
підготовкою широкого кола фахівців (педагогів-організаторів, психологів, 
вихователів, педагогів додаткової освіти, лікарсько-медичного та іншого 
персоналу, що володіє методиками адаптації та реабілітації, оздоровчої та 
лікувальної фізичної культури, анімаційними технологіями організації дозвілля 
 і т.д.).  

Крім того, необхідно внести корективи в критерії оцінки діяльності установ, 
що надають послуги активного відпочинку, оздоровлення і туризму. Потрібна 
диверсифікація змісту діяльності таборів, значна частина яких сьогодні працює за 
варіативні програмами, на жаль, не завжди науково обґрунтованим з точки зору 
адаптивної психологічної, фізичної та функціонального навантаження і не що дає 
позитивного оздоровчого та реабілітаційно-відновлювального ефекту [1,84].  

Слід розкрити туристичний потенціал Запорізької області, де представлено 
велику кількість туристичних об’єктів та санаторно-курортних об’єктів для 
впровадження дитячо-юнацького туризму. 

Запорізька область, розташована у південно-східній частині України на 
чорноземах степової зони, окрім потужного промислово-енергетичного 
потенціалу має достатньо цінні природні та історико-культурні ресурси для 
сталого розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери. 

Південь області омивається водами Азовського моря, берегова лінія якого в 
межах області складає понад 300 км. Акваторія Дніпра, залишки колишніх 
плавнів історичного Великого лугу є стабілізуючим рекреаційним фактором 
індустріального осередку регіону.  
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Територія області із населенням складає близько 1860 тис. чол. Займає  27,2 
тис км та має розвинуту систему транспорту: залізничного, автомобільного, 
водного та авіаційного.  

Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела 
мінеральної води і лікувальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море приваблюють 
туристів. Міста Бердянськ, Приморськ, смт. Кирилівка користуються великою 
популярністю, як курортні, у відпочиваючих. Верховною Радою України 
11.01.2005 прийнято Закон України "Про оголошення лікувально-оздоровчої 
місцевості м. Бердянськ Запорізької області курортом державного значення". 

У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та 
лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. В оздоровчих і 
лікувальних цілях широко використовується озокерит та спелеотерапія. 

У цілому курортні та рекреаційні території складають майже 15 % площі 
області. 

Всього на Азовському побережжі та в акваторії р. Дніпро в регіоні 
функціонує близько 600 оздоровчих закладів. 

В ряді районів області створено садиби зеленого туризму. 
Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, 

різноманітних рекреаційних ресурсів із рядом емоційно потужних пам'яток 
історії, археології, монументального мистецтва та архітектури. 

В області перебуває на обліку близько 8 тис. об'єктів історико-культурного 
надбання.  

Слід зазначити, що об’єктів дитячо-юнацького туризму, безумовно, значно 
менше, але на території трьох курортних зон узбережжя Азовського моря 
налічується 92 установи санаторно-курортного типу. Крім того, практично у 
кожному районі області присутні 2-3 дитячо-юнацьких табори літнього 
відпочинку. Це сприяє розвитку туристичної діяльності.  

І все ж таки, організація дитячо-юнацького та молодіжного туризму, 
відпочинку і оздоровлення - актуальне завдання установ не тільки державного, а й 
регіонального і міського рівнів. Перш за все це обумовлено рядом об'єктивних 
причин, і в першу чергу динамікою розвитку нашого суспільства, в тому числі 
різким звуженням спектра сімейного дозвілля, організованого відпочинку дітей, 
підлітків і молоді, а також повноцінного проведення часу.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ НА РІВНІ ПРИМІСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
Формування ринкових відносин в Україні, подолання економічної кризи 

потребує структурної перебудови національної економіки, зміни традиційних 
пропорцій між її галузями. Пріоритетний розвиток при цьому повинні одержати 
не тільки галузі промисловості , продукція яких дозволить задовольнити потреби 
людини, але й невиробнича сфера. Більшість розвинених країн вже пройшли цей 
шлях [1, 176]. 

В останні роки хрестоматійними вже стали відомості про те, що туризм за 
доходами посідає друге місце у світі, поступаючись лише нафтовій 
промисловості. Із статті в статтю переходять цифрові дані Всесвітньої 
туристичної організації (ВТО) про чисельність туристів, що в середині 90-х років 
досягла майже 600 млн. чоловік, а щорічно витрати жителів планети на 
міжнародні подорожі складали понад 400 млрд. дол. США. Загальновідомо, що 
міжнародний туризм на кінці ХХ століття став визначним соціально-культурним 
явищем у світі [1, 176]. 

Результати дослідження. Основними проблемами та перспективами розвитку 
регіонального туризму Мелітопольського району є, не дуже високий рівень 
туристичних потоків. Слід зазначити, що на території району виявлено 8 
туристичних об’єктів: Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна 
могила», заповідник «Цілющі джерела» та Дуб «Патріарх», рекреаційна зона 
Старо-Бердянського лісництва (с. Сосновка), Дендропарк «Еліта» (с. Зарічне), 
Православний храм ХІХ ст. (с. Тихонівка), Центр чеської культури «Чехоград» (с. 
Новогородківка), місце прориву німецької лінії оборони «Вотан» радянськими 
військами (с. Мордвинівка), «Зона Супперта» - енергетично-приваблева територія 
(с. Садове). Через ці обє’кти проходять туристичні маршрути місцевого та 
республіканського значення. Загалом на території району офіційно діють 4 
туристичних маршрути: «Славетна історія Мелітопольщини», «Цілющі джерела 
Мелітопольського краю», «Мелітопольщина заповідна», «Відпочинок у Старо-
Бердянському лісництві». 

Тому слід поступово розвивати туристичні ресурси району, розробляти цікаві 
екскурсійні програми та туристичні маршрути і кількість туристів буде 
збільшуватись і тим самим приносити дохід [2, 43]. 

Висновок. Проаналізувавши літературні джерела, та узагальнивши дані з 
вивченої теми, дійшли наступних висновків. Найбільш цікаві об’єкти для туризму 
та рекреації у вивченому районі являються: 

1.  Державний історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила" 
(Мелітопольський район) – на території 15га заповідника знаходиться пісковий 
пагорб площею 3 га, який є унікальною пам'яткою стародавньої історії та 
культури. У гротах та печерах цього пагорбу, яких на сьогодні відкрито 60, було 
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знайдено петрогліфічні комплекси – унікальні зразки первісного мистецтва віком 
до 14 млн. років [3, 8].  

2. Заповідник «Цілющі джерела» [4, 12]. 
3. Туристичні маршрути місцевого та республіканського значення: 

«Славетна історія Мелітопольщини», «Цілющі джерела Мелітопольського краю», 
«Мелітопольщина заповідна», «Відпочинок у Старо-Бердянському лісництві» [3, 
8]. 

Основними проблемами та перспективами розвитку регіонального туризму 
Мелітопольського району є, не дуже високий рівень туристичних потоків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ 

Безумовно, збільшення тривалості життя в країні деякою мірою відображає 
позитивні зміни якісних характеристик сучасного соціуму. Але при цьому 
старіння населення - це дуже гостра соціальна проблема, яка впливає на 
планування і здійснення соціальної політики держави. Вона ставить перед 
суспільством гострі питання економічного, соціально-культурного, психолого-
педагогічного, морального плану [1, 6]. Тобто, одним із шляхів вирішення цієї 
проблеми є організація дозвілля людей цієї категорії засобами туризму. 

Аналізуючи літературні джерела та керуючись фактичним досвідом, 
засвідчуємо, що соціально-культурний статус людей похилого віку на Україні не 
відповідає загальносвітовим нормам і стандартам. Якщо, наприклад, у Німеччині 
люди у віці 60-років починають подорожувати, то в Україні це не типове явище, 
ще й тому, що тур фірми просто не можуть запропонувати потрібний спектр 
послуг для цієї категорії людей. Нажаль, в Україні рівень життя не відповідає 
європейським стандартам, і тих грошей, що отримують пенсіонери, вистачає 
тільки на харчі та ліки [1, 12]. Тож, якщо ми невзмозі вплинути на рівень 
прожиткового мінімуму, то потрібно розробити найбільш підходящий вид 
дозвілля для людей похилого віку, який буде потребувати мінімальних затрат. 
Саме це і дозволило нам сформулювати мету нашої роботи, а саме – дослідження 
проблем організації дозвілля для людей похилого віку засобами туризму. 

Дозвілля – це діяльність, окреслена певним періодом часу. Потенціал 
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дозвілля надає великі можливості для формування моральних потреб особистості. 
Разом з тим дозвіллєва діяльність має дефіцит позитивних моральних орієнтирів. 
Крім того, лише в культурно-дозвіллєвій діяльності є елементи творчості, коли 
людина із суб´єкта споживання перетворюється на суб´єкт творення. Тобто чим 
більш самокоштовним стає життя особистості, що зводиться не до утилітарних 
видів діяльності, тим більше підстав говорити про культурне дозвілля [2, 54]. 

Слід відмітити, що пенсіонери-туристи не надто поширене явище в Україні. 
Про це говорить хоча б той факт, що більшість туристичних компаній не мають у 
своєму розпорядженні спеціальних пропозицій «тури для пенсіонерів», які є 
такими популярними за кордоном і приносять неабиякий прибуток  тамтешнім 
туристичним фірмам.  

Як зазначають керівники провідних українських туристичних фірм, цей факт 
пояснюється кількома причинами. Перша і найважливіша, на наш погляд, – це 
відсутність шаленого попиту на такі тури серед людей цієї вікової категорії. Тож, 
як наслідок – немає пропозиції. Друга причина – це відсутність потреби з боку 
туроператора в таких турах. Адже пенсіонерам, що приходять до агенції можуть і 
так підібрати відповідних їх можливостям і потребам тур. Однак, ці тури 
включають в себе пасивне відвідування готелів і екскурсій [3, 21]. 

На запитання, чи з’являться в Україні найближчим часом саме «тури для 
пенсіонерів» і чи будуть вони популярними серед населення, гравці ринку 
туристичних послуг сходяться в думці, що якщо таке і станеться, то не скоро, 
адже поки в цьому немає потреби, бо немає попиту.  

Ми підтримуємо думку Т. Дугельної, засновника і провідного експерта 
центру психології сім’ї, яка вважає, що якби туроператори пропонували саме 
«тури для пенсіонерів», попит би зріс, адже тоді пропозиція б стала очевидною [3, 
2]. 

Психолог наголошує, що це було б чесно по відношенню до пенсіонерів – 
відразу пропонувати саме їм відповідні їхньому віку і можливостям тури. Це 
передбачало б групу в одній віковій категорії, а отже, окрім цікавої мандрівки, 
люди похилого віку могли б знайти собі нових друзів. 

Найперше, що відрізняє українського пенсіонера-туриста від туриста-
пенсіонера з Європи чи США – це рівень матеріальної забезпеченості. 

У ході дослідження, ми встановили, що в Європі пенсіонери – це люди, які 
найбільше подорожують – вони здобули певний статус, мають можливості 
відпочивати, подорожувати і мають на це гроші. В Україні подорожують молоді, а 
пенсіонерам пенсія просто не дозволяє це здійснити.   

«В Європі навіть є такий дивовижний закон, що кожен член Європейського 
союзу має право на одну туристичну подорож на рік. І якщо в нього такої 
можливості немає, то це йому забезпечує держава. Чи можна таке уявити в 
Україні, щоб вона забезпечувала своїх нещасних пенсіонерів подорожами – вона 
їх навіть гречкою не може забезпечити» − зазначає Є. Головаха, заступник 
директора інституту соціології Національної академії наук [4, 15].  

Деякі люди похилого віку і не проти поїхати у подорож, але численні 
побоювання і страхи заважають втілити цю ідею в життя. Дуже часто мовний 
бар’єр є для них стресовим і навіть за умови, що закордоном, наприклад, в 
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Туреччині чи Єгипті, відпочинок є досить русифікованим, все одно в багатьох 
пенсіонерів страх залишається.    

Ми вважаємо, що альтернативою до подорожей може бути організація людей 
у гуртки або клуби за інтересами. Тобто, дозвілля на місцях, не виключаючи 
можливість виїзду з міста де вони мешкають. Бо, на нашу думку, на цьому етапі 
життя, люди похилого віку найбільше потребують піклування, а також заняття 
якою-небудь справою. 

Тому, що дозвіллєва активність літніх людей – явище досить специфічне і 
пов’язано із загальною утомою від життєвих проблем, значною втратою уміння 
радіти і дивуватися, зниженням рівня емоційних реакцій, перевагою байдужості 
до проблем, не пов’язаних із власною особистістю, утрудненням у пересуванні 
через фізичні недуги, загальним зниженням рухової активності тощо. 

Ми акцентуємо, що кожну літню людину потрібно включити у повсякденні 
соціальні контакти, навчити підтримувати дружні відносини з найближчими 
сусідами й іншими людьми в стандартних соціально-культурних ситуаціях щодня 
і щогодини. Саме повноцінне дозвілля дозволяє людям похилого віку надовго 
закріпити навички збереження приятельських, дружніх відносин із своїм 
найближчим оточенням, у рамках яких особисті негоди уявляються не такими 
значними, як раніше. 

Отже, дозвілля має бути орієнтоване, насамперед, на активізацію особистої 
активності літньої людини, формування її життєвого тонусу, а також: 

- збереження зв'язку з широким колом людей. Соціальні контакти похилих 
людей природним чином скорочуються. Заняття різними видами дозвіллєвої 
діяльності створюють можливість зустрічей із широким колом людей; 

- задоволення потреби у визнанні. її випробовують усі покоління, однак для 
людей пенсійного віку вона має особливе значення у зв'язку з відходом зі сфери 
професійної активності. Завдяки хобі можна придбати репутацію знавця в тій чи 
іншій галузі, одержувати премії, призи, радіти визнанню з боку великої кількості 
людей; 

- поліпшення і підтримка психофізичного стану. Кожен вид дозвілля 
поліпшує ті чи інші психофізичні задатки, настрій, розслаблює людину, оптимізує 
її, спричинює задоволеність життям; 

- збереження і посилення соціальної активності особистості - своєрідний 
генератор творчої активності, духовних потреб і соціального досвіду [5, 62]. 

Отже, на сьогоднішній день доцільно створювати клуби або гуртки, в яких 
літні люди могли б проявити себе у творчому напрямку. Насамперед, поєднати 
своє дозвілля з соціально-потрібною роботою. Ми маємо на увазі підготовку до 
Євро-2012. Люди похилого віку могли б виготовляти різні сувеніри українського 
стилю з символікою Євро. Це вирішувало б одразу декілька проблем. Першу –  
усунення дефіциту спілкування, оскільки в цих клубах люди мають можливість 
обговорити свої думки з приводу різних соціальних проблем, адже як ми знаємо 
пенсіонери люблять «багато поговорити». А також поділитися ідеями, щодо 
вдосконалення сувенірних виробів. Другу – отримання прибутку від реалізації 
сувенірної продукції. Літня людина почуватиме себе соціально-потрібною і 
самореалізованою особистістю, адже за свою працю вона отримує гроші (існують 
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сайти, на яких людям пропонується придбати сувеніри Hand-maid – 
http://dp.prom.ua/p4194170-suveniry-k-evro-2012-magnitybrelki.html). 

Також ми пропонуємо, організувати курси для людей похилого віку з 
освоєння комп’ютерної техніки.  

Ще одним прикладом проведення дозвілля для літньої людини є відвідування 
клубів, центрів для проведення дискусій, командних ігор, змагань, свят, спільних 
пікніків на природі й інших культурних заходів. Тут пенсіонери можуть проявити 
себе як вокалісти, музиканти, художники, приймати участь у логічних і рухливих 
іграх.  

Висновки. Під час аналізу даних ми встановили, що людину похилого віку 
досить важко включити у активний відпочинок, тому було поставлено завдання 
організувати більш спокійне дозвілля для пенсіонерів. Дискусійні клуби, хоровий 
спів, ігри, майстерні за виготовлення предметів народної творчості, освітні курси 
– все це і багато іншого, вважаємо ми, не тільки зможе підвищити культурний 
статус людини похилого віку в її власних очах, задовольнити її особистість, 
потреби, а й підвищити комунікативність, яка надто важлива для людей цієї 
вікової категорії.  

Література 
1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 208 с. 
2. Енциклопедія Сучасної України. – Т.2. – К: Координаційне бюро Енциклопедій 
Сучасної України НАН України, 2003. – 872 с.  
3. Семенченко М. Український турист похилого віку: реалії та можливості // 
Газета «Українська правда життя» [WWW. document]. URL 
http://life.pravda.com.ua/travel/2010/10/1/62085/ (1 жовтня 2010 р.).  
4. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова – М.: 
Аспект Пресс, 2006. – 464 с. 
5. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Правове 
регулювання туристичної діяльності в Україні: зб. нормат. док. / упоряд. та гол. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ НА РІВНІ ПРИМІСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРИКЛАДІ САНАТОРІЯ «ЛАЗУРНИЙ» 

Метою нашого дослідження є аналіз проблем розвитку регіонального 
туризму Бердянського району на прикладі санаторія «Лазурний» та визначення 
його перспектив [1, 152]. 

Ми виявили, що основними проблемами розвитку туристичної  діяльності 
Бердянського району є те, що він  потребує реконструювання, модернізації та 
будівництва нових об'єктів курортної сфери. Слід зазначити, що в курортній зоні і 
на Бердянській косі працюють санаторії, бази відпочинку, пансіонати, дитячі 



176 

оздоровчі заклади, що одночасно здатні прийняти більше 30 тис. осіб. Тому 
потрібно розвивати, модернізувати та урізноманітнити інфраструктуру цього 
регіону і він зацікавить іноземних туристів [1, 152; 2, 288; 3, 312].   

Результати дослідження. Проаналізувавши перспективи розвитку санаторію 
«Лазурний», нами було виявлено наступні проблеми впливу на популярність 
даного санаторію:  

1. Відсутність категорійності номерів. Номера містять старі та незручні 
меблі, на кілька номерів надаються один телевізор та холодильник.  

2. Режим подачі гарячої води три рази на добу. 
3. Відстань від санаторія до пляжу 400 метрів.  
4. Відсутність додаткових послуг, а саме носій багажу, дрібний ремонт 

одягу, служба організації міні-барів, послуги хімчистки, організація зустрічі та 
проводів (на автовокзалі, залізничному вокзалі). 

Висновок. На нашу думку, для підтримання конкурентоздатності санаторія  
«Лазурний»  на сучасному вітчизняному ринку санаторно-курортних закладів 
необхідно впровадити новітні послуги, де частково автоматизоване 
обслуговування з використанням інформаційних систем і технологій. Це, в свою 
чергу, потребує проведення комплексної модернізації матеріально-технічної бази 
санаторію, вкладення інвестицій, а також державної підтримки [4].  

Література 
1. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, 
конкуренція, державне регулювання / Л.Г. Агафонова – К.: Знання України, 2002. 
– 152 с. 
2. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму. Методологія 
формування, механізм реалізації / В.К. Євдокименко. – Чернівці: Прут, 2006. – 288 
с. 
3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. / 
В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 312 с. 
4. Інформаційний портал санаторію "Лазурний" [WWW document]. URL 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМВОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ 

Студенти ВНЗ становлять кількісну групу осіб розумової праці, діяльність 
якої характеризується деякими особливостями. Цілий ряд досліджень присвячено 
умовам їхнього навчання, станів фізіологічних  функцій організму і рівня 
здоров'я.[1] 

Заняття студентів у вузах і вдома зазвичай проходить при сприятливих 
умовах зовнішнього середовища: прийняті нормативи параметрів мікроклімату, 
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пульсу та освітлення. Однак, відхилення гігієнічних нормативів несприятливо 
відображається на психо-фізичних коррелянтах розумової працездатності.[2,3] 

Мета роботи: вивчити фізіологічні зрушення та динаміку працездатності від 
деяких чинників: тривалості занять протягом навчального дня і характеру занять - 
лекцій, лабораторних занять, контрольних робіт (модулі), іспитів. Дослідження 
проводили в 2010/2011 навчальному році у студентів III курсу факультету 
фізичного виховання (18 осіб). Вивчалися показники серцево-судинної системи 
АТс, АТд, АТп, PS.[4] 

Під час звичайних лекцій або лабораторних занять відзначається поступове 
підвищення поточної працездатності на протязі 2-3 годин. Це проявляється в 
зменшенні латентних періодів зорових і слухо-моторних реакцій, збільшення 
швидкості переробки інформації за результатами тестування з конкретної теми 
заняття. Показники функції ССС майже не змінюються. Спостерігалося деяке 
почастішання чи уповільнення пульсу. Явище втоми судячи з PS (пульсу) рідко 
розвиваються протягом навчального дня.[5] 

Інша картина спостерігається в період контрольних робіт (особливо 
ректорської контрольної роботи) та іспитів. За рахунок активізації системи 
вегетативного забезпечення ВНД проявляється при збільшенні екскреції 
катехоламінів (адреналін) підвищення частоти серцевих скорочень, ЧСС 
хвилинного об'єму крові (хок), артеріального тиску. Так у студентів III курсу при 
написанні комплексних контрольних робіт значно збільшується систолічний тиск 
в середньому з 89мм.рт.ст. до 109мм.рт.ст.[6] 

Цікаво, що під час іспиту ми спостерігали підвищення в основному 
діастолічного тиску. Слід відмінити, що аналіз цих даних представляє значні 
труднощі, тому що вік від 19 до 22 років впливає на стан основних фізіологічних 
систем, як і втім ,і зміст, і тривалість, і частота контрольних робіт (модулів) та 
кількості іспитів у сесії.[7] 

Перевірка кількості помилок (концентрація уваги) обсяг короткострокової 
пам'яті і показник ССС. Динаміка показників АТс, АТд, АДср, СОК і ХОК 
свідчить про те, що протягом навчального року при наявності перевантажень 
збільшується АТср. Частота гіпертонічних синдромів  до кінця року збільшуються 
в 1,5-2раза, досягаючи 20-25% і зменшуючи кровопостачання мозку, що стає 
неадекватно високим потребам організму. 

Тому нашою наступною роботою буде вивчення залежності зв'язку 
навчального навантаження на зміну функцій симпатичної нервової та серцево-
судинної систем.[8] 

Висновок: Гігієнічно регламентований режим навчання, активний 
відпочинок і заняття спортом є факторами посиленого навчання у ВНЗ. 

Література 
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3. Яременко О. Формування здорового способу життя молоді; проблеми і 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕФОРМОВАНИХ ЧИННИКІВ В РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ЖІНОК 40- 50 РОКІВ, ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ, 

НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ 

Однією з сучасних проблем є ревматоїдний артрит,який в більшості випадків 
призводить до інвалідності. Саме тому, важливо впроваджувати прості та 
доступні реабілітаційні заходи для попередження інвалідізації. 

Мета дослідження – підвищити ефективність реабілітаційних заходів у  
жінок 40-50 років, хворих на ревматоїдний артрит, на поліклінічному етапі. 

Організація дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження 
упродовж 2010-2011 р. 5-ти місяців фізичної реабілітації на базі 7 міській лікарні 
обстежено 25 жінок 40-50 років хворих на ревматоїдний артрит, із запаленням у 
пястно-фалангових суглобах вказівного і середнього пальців рук та колінних 
суглобів. Помірно прогресуючий ступень активності-мінімальний, функціональна 
недостатність опорно-рухового апарату – відсутня. 

Проводилось досліджування на другому етапі фізичної реабілітації, коли 
відсутні запальні явища в уражених суглобах, але ще є деякі обмеження рухів. 

Досліджувані були розділені на контрольну групу (12 жінок) та основну 
групу (13 жінок).  

Жінки контрольної групи виконували наступні заходи: лікувальної 
гімнастики, масажу, магнітотерапії. Жінки основної групи пройшли реабілітацію 
за розробленою програмою, із заходами: лікувальна гімнастика, масаж і ванни із 
застосуванням одорантів. 

Результати дослідження. Обов'язковими лабораторними тестами при 
ревматоїдному артриті є: загальний аналіз крові, ШЗЕ, РФ і зміст антинуклеарних 
антитіл (AHA).  
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У жінок контрольної групи відмічена ранкова скутість на протязі 49,54±4,97 
хв., що свідчать про м´який перебіг хвороби, але скутість має великий проміжок 
часу і відбивається на відновленій працездатності. 

Практично аналогічні результати були зареєстровані на початку дослідження 
у жінок основної групи, візуальна аналогова шкала 56,36±2,92мм, ранкова 
скутість – 50,45±5,63хв. 

Суттєве зниження часу ранкової скутості сприяло на 24,7%, інтенсивність 
болю на 10,8%, швидкість зсідання еритроцитів на 10,4%, лейкоцитів – 12,7%, 
ревмотоїдний фактор – 12,7% (латекс-тест) і 18,6% (реакція Ваалера-Роуз), та 
підвищення гемоглобіну – 2,9%, гематокриту – 2,0%. 

Статистично достовірних розходжень між зазначеними показниками при 
попередньому обстеженні, у контрольній і основній групі,  зареєстровано не було.  

Цікавими виглядають результати після проведених реабілітаційних заходів. 
У жінок як контрольної, так і основної групи  спостерігалися позитивні зміни 
практично за усіма показниками. Тільки наявність запального процесу в більш 
значній мірі відмічена у жінок контрольної групи, про це свідчіть більш високий 
титр у латекс-тесті 1:14,75±2,08у.о. та  реакції Ваалера-Роуза.  

Результати проведеного дослідження свідчать, що після курсу реабілітації з 
використання одорантів, лікувальної гімнастики, масажу та магнітотерапії були 
зафіксовані більш виражені позитивні зміни  біохімічних показників крові, 
зниження інтенсивності болю і зменшення часу ранкової скутості у суглобах і 
м’язах. Цей висновок дає підставу для  впровадження  одорантів в реабілітаційний 
процес жінок 40-50 років, хворих на ревматоїдний артрит,  на поліклінічному 
етапі. 

Література 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМИ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Основи здоров’я дитини закладаються ще в дошкільному віці. Гармонійний 
розвиток дитини є одним з головних завдань держави у вихованні здорового 
покоління. Сучасна система фізкультурно-оздоровчих заходів приділяє увагу 
здоров’ю дітей, одначе в більшій мірі вона орієнтована на школярів, ніж на дітей 
дошкільного віку. Тема оздоровчої роботи у дошкільних закладах є актуальною, 
тому що саме у цьому віці відбувається формування фізіологічних вигинів хребта, 
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набувається навичка правильної постави та закладається фундамент відношення 
до фізичної активності, яка формує майбутнє здоров’я людини. 

Мета дослідження – підвищення ефективності реабілітаційного процесу у 
дітей 5-6 років з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах дошкільного 
закладу. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось у 2010–2011 
навчальному році  на базі Навчально-виховного оздоровчого комплексу (НВОК) 
№110 м. Запоріжжя. 

У дослідженні приймали участь 32 дитини 5-6 років, серед них: хлопчиків - 
15; дівчаток - 17; п’ятирічних дітей – 15 , шестирічного віку – 17, які у свою чергу 
об’єднані в контрольну (N=16) та основну (N=18)  групи. 

Контрольна група займалась на уроках лікувальної фізичної культури по 
стандартній методиці у дитячому закладі, а основна група займалася по 
запропонованій нами реабілітаційній програмі. 

Результати дослідження. Для того, щоб підтвердити ефективність 
розробленої методики відповідно до виду порушення постави, потрібно було 
перш за все дослідити початковий стан постави молодших школярів. 

В ході констатуючого педагогічного експерименту була визначена вікова 
динаміка порушень постави. Отримані в ході дослідження стану постави дітей, 
цифрові дані фізіологічних вигинів хребта були систематизовані і отримані такі 
результати:  лордотичну поставу мають  32% досліджуваних дітей, кіфотичну – 
38%, сутулувату – 30%. 

Відомо, що об’єктивна оцінка ефективності застосування будь-якої програми 
реабілітації суттєво залежить від правильного підбору представників контрольної 
й основної груп. З огляду на це, вивчено рівень однорідності цих груп. 

У результатах вимірювання величин фізіологічних вигинів хребта 
спостерігаються незначні відмінності між основною і контрольною групами. Ці 
данні свідчать про однорідність груп.  

Експериментальна оцінка ефективності розробленої нами програми 
реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, дозволила 
констатувати її безсумнівно більш виражений, ніж системи традиційних 
реабілітаційних заходів, позитивний вплив на організм даної категорії дітей. 

Наприкінці реабілітаційного курсу у дітей основної групи відзначалися 
вірогідно більш високі, ніж у представників контрольної групи, значення 
практично за усіма показниками, які ми вивчали (зріст стоячи, см; сила м’язів 
спини, сек; оцінка бокового руху хребта (право, вліво), см; гнучкість хребта 
вперед, см). 

Достовірно покращилися показники сили м’язів спини та гнучкості хребта у 
дітей основної групи, у порівнянні з показниками дітей групи контролю. Цю ж 
тенденцію можливо прослідкувати  і в показниках бокового руху хребтa. 

Найбільш суттєві зміни використаних у дослідженні показників були 
зареєстровані при оцінці сили м’язів спини, як у дітей основної, так і контрольної 
груп. Так показники сили м’язів спини у дітей контрольної групи зросли на 39%, а 
у дітей основної групи – 54%. Інші показники достовірно підвищились тільки в 
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основній групі і становили: боковий рух  хребта - 13,50±0,58см та гнучкості 
хребта - 5,60±0,26.  

Об’єктивна оцінка ефективності застосування тієї або іншої програми 
реабілітації неможлива також без проведення порівняльного аналізу величин 
відносної зміни показників, що характеризують загальний стан організму. 

Взагалі наприкінці дослідження було виявлено, що відносні зміни за усіма 
показниками в основній групі значно перевищують зміни  в контрольній групі  . 
Так, приріст показника сили м’язів спини в основній групі становив на 15,1% 
більше, ніж у контрольній групі, гнучкості хребта – 14,3 %,  бокового руху хребта 
– 13,4% відповідно. 

Таким чином, порівняння отриманих експериментальних даних дозволяє 
зробити наступний висновок. 

Під впливом впровадженої програми реабілітаційних заходів у дітей   5-6 
років, з порушеннями постави, суттєво зросла ефективність процесу фізичної 
реабілітації. Це дає підставу рекомендувати програму для практичного 
використання у системі фізичної реабілітації дітей 5-6 років з порушеннями  
постави в умовах дошкільного закладу. 

1. На підставі проведеного аналізу  останніх наукових досліджень, а також 
результатів проведених власних досліджень, ми можемо зробити наступні 
висновки про те, що дослідження стану постави дітей дошкільного віку дозволяє 
стверджувати про ефективність запропонованих заходів по оздоровленню дітей.  
Під час проведення експерименту були методично правильно організовані заняття 
з використанням засобів ЛФК, які відповідають лікувальним задачам та дозовані 
навантаження фізичних вправ  згідно  з віком дітей.   

2.  Доказано що у дітей з порушеннями постави, які займалися згідно 
реабілітаційній програмі, динаміка фізичного розвитку протікає інтенсивніше при 
поєднанні фізичних вправ з масажем і іграми для корекції психічних станів у 
дітей.  

3. Після закінчення педагогічного експерименту в обох групах 
спостерігається покращення результатів за всіма оцінюваними показниками. Так, 
приріст показника сили м’язів спини в основній групі становив на 15,1% більше, 
ніж у контрольній групі, гнучкості хребта – 14,3 %,  бокового руху хребта – 13,4% 
відповідно, що дає підставу для подальшого впровадження даної реабілітаційної 
програми для якої ще потрібен час. 

4. Отже впровадження даної реабілітаційної програми, як оздоровчої 
технології, істотно впливає на дитячій організм, покращує його стан і внаслідок 
якої знижується рівень порушень опорно-рухового апарату у дітей даного віку. 
Крім того, завдяки простоті виконання й доступності даної методики, можливе її 
широке впровадження у роботу дошкільних установ. 
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ОЦІНКА ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ ДІТЕЙ 
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Вступ. Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших 
складових, що забезпечує розвиток дитини, формує її психічне та фізичне 
здоров’я [1]. Упродовж останніх десятиліть харчовий статус дитячого населення 
характеризується негативними змінами, що значною мірою обумовлені не лише 
соціально-економічними негараздами у суспільстві, а й суттєвим впливом 
техногенного забруднення навколишнього середовища [2]. 

Процес навчання потребує у дітей багато енергії, яку вони витрачають досить 
швидко. Тому харчовий раціон школярів повинен бути відносно калорійним, 
регулярним та систематичним, повинен містити в достатній кількості і 
оптимальному співвідношенні всі необхідні для організму речовини [3]. 

Дані наукових досліджень, проведені в останні роки переконливо показують, 
що структура харчування дитячого населення України характеризується 
серйозними недоліками, а саме: зниженням рівня споживання м’яса та м’ясних 
продуктів,  молока, риби, яєць, олії, свіжих овочів і фруктів, соків та збільшенням 
у раціонах вмісту круп, макаронних виробів та хліба [4]. 

Мета дослідження – загальна оцінка харчового раціону дітей середнього 
шкільного віку. Для вивчення поставленого завдання нами був вивчений 
середньодобовий раціон харчування школярів 5-9 класів школи №25 та школи №3 
міста Запоріжжя за допомогою анкетно-опитувального методу за спеціально 
складеною анкетою у яку були включені питання про фактичне споживання 
упродовж доби харчових продуктів та страв [4]. Отримані дані порівнювали з 
набором продуктів харчування, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 2000 року №656 [5]. Харчову і біологічну цінність раціонів 
оцінювали за основними показниками, що регламентовані нормами фізіологічної 
потреби [5]. 

Оцінка фактичного харчування школярів загальноосвітньої школи №3 
показала, що структура їхніх продуктових наборів є нераціональною, майже всі 
продукти харчування були у кількостях нижче рекомендованих – дефіцит вмісту 
фруктів,овочів, соків, молока, яєць і риби складав 44,7-85%. А споживання круп, 
макаронних виробів, цукру та солодощів відповідало нормі або перевищувало її 
на 17-25,6%. Зниження енергетичної цінності раціонів харчування нижче 
фізіологічної норми на 13%, дефіцит білка на 27%,  дефіцит білків тваринного 
походження до 40%, дефіцит жирів –  до 14%  виявлено і у школярів гімназії №25. 
Це добре видно у харчових раціонах, де м’ясо, риба, овочі, фрукти практично 
відсутні, як і молоко та соки.  А вміст макаронних виробів, круп та хліба значно 
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перевищує добову потребу. Водночас є помітним суттєвий дефіцит житнього 
хліба школярів школи №3. Частка спожитого м’яса та м’ясопродуктів становить в 
середньому 85%  від норми.  У раціонах обстежених школярів виявлено 
надзвичайно малу кількість споживання молока.  Діти недоотримують його по 
300-350 мл щоденно [4]. 

Повноцінне харчування визначається не тільки енергетичною цінністю їжі, 
збалансованістю за білками, жирами і вуглеводами, а й забезпеченістю 
мікронутрієнтами. Недостатність мікронутрієнтів небезпечна тим, що тривалий 
час не проявляється клінічно, але тривалий дефіцит їх веде до розвитку тяжких 
захворювань [4]. Характерною рисою харчування школярів обох шкіл є низьке 
забезпечення вітамінами і мінералами. Зокрема, вміст кальцію у добовому раціоні 
складає 43%, фосфору 58,5%, магнію 58%  від рекомендованих величин [4]. 
Встановлено низький вміст вітаміну А, вітаміни групи В та РР.  

Таким чином харчування переважної більшості дітей обох шкіл є 
нераціональним і незбалансованим. Харчовий раціон школярів потребує корекції. 
Бажано збільшити у добових раціонах кількість продуктів, що містять білки та 
мінеральні речовини:  макроелементи  (кальцій, магній, залізо) і мікроелементи 
(селен, мідь, цинк, йод). Тому школярам бажано більше вживати овочів та 
фруктів, а також продуктів тваринного походження, передусім молока, молочних 
продуктів, риби та м’яса. 
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1. Полька Н.С. Гігієнічна оцінка організації харчування загальноосвітніх закладів 
у сучасних умовах / Н.С.Полька, М.П.Гуліч, В.М.Махнюк. - Довкілля і здоров’я, 
2006. - №3. - С.62-66.  
2. Білецька Е.М. Вміст важких металів у волоссі дитячого населення інтенсивної 
промислової території як індикатор внутрішнього забруднення організму / 
Е.М.Білецька, В.І.Главацька, Т.Д.Землякова. - Гігієнічна наука та практика на 
рубежі століть. Матеріали XIV з’їзду гігієністів України 19-21 травня 2004 року 
(Дніпропетровськ). - С. 196-198.  
3. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта / Я.С.Вайнбаум, 
В.И.Коваль, Т.А.Родионова.  Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 
Заведений. - 2005. - 240c. 
4. Федоренко В.І. Гігієнічна оцінка середньодобового набору продуктів 
молодших школярів / В.І.Федоренко, Н.В.Москвяк. Гігієна населених місць. - 
Вип. 49. – Київ. - 2007. - С.353-357.  
5. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових 
речовинах та енергії / наказ МОЗ України № 272 від 18.11.1999 р., - Київ. - 1999. - 
15 с. 



184 

Вишневська Ірина 
студентка 4 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.пед.н., викладач Погонцева О.В. 

КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ 
ФАХІВЦІВ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ 

Останні дослідження в галузі професійної підготовки фахівців свідчать про 
те, що вчені, дослідники та практики приділяють все більше уваги формуванню 
саме комунікативного компонента готовності майбутнього фахівця до 
професійної діяльності під час навчання у ВНЗ. 

В.А Сластьонін розглядає професійно-педагогічне спілкування як систему 
комунікативних задач, розуміючи під ними педагогічні задачі, перекладені на 
мову комунікації. У процесі розв’язування комунікативних задач педагог реалізує 
дві основні цілі: передати учням повідомлення або вплинути на них, тобто 
збуджувати до дії. Комунікативні задачі можуть бути подані як засіб 
розв’язування навчальних задач у контексті навчальної діяльності [3]. 

В підсистему комунікативних якостей фахівця та викладача більшість 
науковців включають: емпатію і професійну рефлексію (А.О. Деркач); 
контактність, вміння вислухати (Т.С. Воропаєва); тактовність, реактивність, 
сугестивність (М.П. Єрастов); справедливість, пильність, чуйність 
(В.О. Сластьонін); гнучкість і делікатність, спрямованість на відкрите й активне 
спілкування, здатність швидко встановлювати контакт, візуальність та 
красномовність (М.А. Галагузова); соціальну сміливість (В.М. Келасьєв), 
комунікабельність, толерантінсть (В.О. Кан-Калік). 

Аналіз проведений Ж.В. Ковалів, свідчить про те, що “психологи  
розрізняють три групи базових комунікативних вмінь педагога: 1) уміння 
міжособистісної комунікації (вміння передавати інформацію, уміння 
користуватися вербальними і невербальними засобами передачі інформації, 
вміння організовувати і підтримувати педагогічний діалог, уміння активно 
слухати учня); 2) вміння сприймання й розуміння один одного (уміння 
орієнтуватися в комунікативній ситуації педагогічної взаємодії, вміння 
розпізнавати приховані мотиви й психологічні захисти учня, вміння розуміти 
емоційний стан дитини тощо); 3) уміння міжособистісної взаємодії (уміння 
організовувати спільну діяльність, вміння керувати груповою динамікою, вміння 
приймати адекватну рольову позицію, вміння надавати психологічну допомогу, 
вміння розв’язувати конфлікти, вміння приймати позицію конструктивної 
конфронтації)” [2]. 

Комунікативна компетентність – це вміння вступати в комунікацію 
(спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень; ці вміння 
допомагають зрозуміти інших [5]. 

С. Скворцова зазначає, що комунікативний компонент професійної 
компетентності вчителя пов'язаний із її особистісним компонентом, оскільки 
комунікативність ґрунтується на якостях особистості вчителя: педагогічній 
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спрямованості, пізнавальних, експресивних якостях, управлінських властивостях 
тощо [1]. 

Ж.В. Ковалів констатує, що комунікативний компонент включає певні 
здібності вчителя гуманітарних дисциплін, що характеризують його як гарного 
оратора, грамотного словесника, культурну людину. Загалом оцінювання 
мовленнєвої культури студента-гуманітарія враховує такі характеристики, як 
комунікативно-змістові (зміст мовлення), формально-мовні (якість мовлення) та 
прагматичні (уміння і навички, якими досягається вплив на аудиторію) [2]. Автор 
зазначає, що комунікативний компонент полягає в розвитку таких властивостей 
особистості, як комунікабельність, контактність та емоційна культура, що 
сприятимуть ефективному впливу на аудиторію [2]. 

Комунікативний компонент включає в себе встановлення і підтримання 
відносин з учнями, батьками, адміністрацією, вчителями. Саме ставлення вчителя 
до учнів визначає успіх його конструктивної та організаторської діяльності та 
емоційне благополуччя школяра в процесі навчання. Виділяють п'ять типів 
емоційних відносин вчителів до учнів: емоційно-позитивний активний, емоційно-
позитивний пасивний, емоційно-негативний активний, емоційно-негативний 
пасивний, неврівноважений [6]. 

І.О. Цар вважає, що комунікативний компонент передбачає комунікативні 
здібності, які виявляються у специфічному чутті педагога до способів 
налагодження з учнями взаємовідносин на основі завоювання у них авторитету і 
довіри, ефективність спілкування з точки зору вирішення педагогічних завдань. 
Спілкування виконує функцію емоційного захоплення, викликання інтересу, 
спонукання до спільної діяльності [4]. Автор наголошує, що компонент включає 
відповідні комунікативні уміння педагога гуманітарного профілю: уміння 
міжособистісної комунікації; уміння сприймати й розуміти один одного; уміння 
міжособистісної взаємодії. Уміння міжособистісної комунікації включає уміння 
передавати навчальну інформацію; уміння користуватися вербальними і 
невербальними засобами передачі інформації; уміння організовувати й 
підтримувати педагогічний діалог [4]. 

Т.Б. Тищенко зазначає, що комунікативний компонент передбачає наявність 
у студента достатнього рівня розвитку вмінь і навичок конструктивної та 
ефективної контактної взаємодії з людьми, з професійним середовищем, 
професійного спілкування зі співробітниками й керівниками, готовності йти на 
ділову й особисту взаємодію з колегами по роботі й здібностей встановлювати, 
підтримувати та розвивати таку взаємодію. Комунікативний компонент 
передбачає наявність достатнього рівня мовної культури молодої людини, її 
вміння правильно користуватися словом, мовою. Мовна культура майбутніх 
фахівців фізичного виховання та спорту є важливим показником рівня розвитку 
культури їх мислення, професійно-мовна культура студента є показником 
розвитку його професійного мислення [7]. 

Комунікативний компонент готовності до професійної діяльності передбачає: 
1) володіння сукупністю вербальних і невербальних засобів комунікації; здатність 
вступати в комунікацію з метою порозуміння; 2) володіння професійною 
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термінологією, готовність її застосовувати під час спілкування; володіння 
відповідними прийомами професійного спілкування. 

Комунікативний компонент професійної компетентності фахівця містить такі 
компетентності як: 1) ключові: володіння сукупністю вербальних і невербальних 
засобів комунікації; здатність вступати в комунікацію з метою порозуміння; 
загальні комунікативні здібності; набуття комунікативних навичок і вмінь (уміння 
вступати у контакт з незнайомими людьми; уміння передбачати виникнення 
конфліктів й непорозумінь та своєчасно їх розв’язувати; уміння поводити себе 
так, щоб бути правильно зрозумілим й сприйнятим іншими людьми; уміння 
поводити себе так, щоб дати можливість іншій людині виявити свої інтереси та 
почуття; уміння правильно оцінювати ситуацію спілкування: здатність вибирати її 
найбільш інформативні ознаки, правильно сприймати і оцінювати соціальний й 
психологічний зміст ситуації, що виникла). 2) базові: наявність стійкого інтересу 
до педагогічної комунікації, стійкої потреби в систематичному спілкуванні з 
дітьми; наявність здібностей до педагогічної комунікації; володіння професійною 
термінологією та відповідними прийомами професійного спілкування, готовність 
до їх застосування на практиці; набуття навичок і вмінь педагогічної комунікації: 
(уміння орієнтуватися в комунікативній ситуації педагогічної взаємодії; вміння 
розпізнавати приховані мотиви й психологічні захисти учня; вміння розуміти 
емоційний стан учня; уміння передавати інформацію; уміння користуватися 
вербальними та невербальними засобами передачі інформації; вміння 
організовувати й підтримувати педагогічний діалог; уміння активно слухати 
учня); володіння прийомами та засобами розв’язування комунікативних задач. 3) 
спеціальні: володіння спеціально-предметною термінологією; уміння передавати 
математичну інформацію; уміння користуватися вербальними та невербальними 
засобами передачі математичної інформації. 

Комунікативні якості відповідають за продуктивність процесу взаємодії 
суб'єктів, і залежно від своїх часткових функцій, що реалізують дані 
характеристики особистості педагога в комунікативній діяльності, можуть бути 
віднесені до підгруп: управлінські (організація навчально-виховного процесу, 
здатність стимулювати студента на розвиток власних сил і здібностей й ін.); 
інформативні (відповідають за безпосередньо передані знання); емотивні 
(емпатійність, чуйність, тактовність, делікатність); фактичні (якості, які 
відповідають за встановлення і підтримку взаємодії). Усі зазначені комунікативні 
якості реалізуються на основі актуалізації базисних характеристик – механізмів 
міжособистісного сприйняття, від успішності відтворення яких, залежить 
результат професійного спілкування. Тому такі професійні комунікативні якості 
як рефлексія, емпатія, ідентифікація і децентрація розуміються як рівнозначні, 
базисні суб'єктивні характеристики, що відповідають за встановлення особливого 
стану суб'єкта, без якого неможливе спілкування – розуміння між викладачем і 
студентом. 

Ми вважаємо, що комунікативна готовності фахівців зі збереження та 
відновлення здоров’я до професійної діяльності в оздоровчих центрах формується 
в майбутнього фахівця під час опанування циклу педагогічних дисциплін, які 
мають передбачати, з одного боку – вивчення та усвідомлення теоретичного 
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матеріалу з природи педагогічної комунікації, з іншого – оволодіння технологіями 
збереження та відновлення здоров’я людини, корекції функціонального стану 
організму, уміння спілкуватися на професійні теми, пояснювати особливості 
впливу методів, які застосовуються під час реалізації комплексної програми 
відновлення/реабілітації, розвиваючи комунікативні здібності, формування умінь 
і навичок професійно-педагогічного спілкування. 

На підставі аналізу науково-методичної літератури для оцінки 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі збереження та відновлення 
здоров’я людини нами обрано такі методики: 1) тест “Оцінка комунікативних 
умінь” (методика А. Кареліна); 2) багаторівневий особистісний опитувальник 
«Адаптивність», розроблений А.Г. Маклаковим і С.В. Чермяніним, призначений 
для виявлення адаптивних здібностей особистості; 3) тест пристосування Х.М. 
Белла; 4) опитувальник К. Роджерса для виявлення адаптованості/не 
адаптованості особистості; 5) опитувальник задоволеністю роботою; 6) методика 
діагностики рівня емоційного вигоряння.  

Результати кількісної та якісної оцінки отриманих нами результатів під час 
проведеного дослідження будуть представлені у подальших роботах. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕМОВЛЯТ З ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ 

 Вроджені пороки серця займають 3-4 місце серед всіх аномалій розвитку 
після патології опорно-рухового апарата й патології центральної нервової 
системи. Частота пороків серця в індустріально розвинених країнах постійна й 
становить 0,6-0,8%, тобто вони зустрічаються в 6-8 дітей з 1000 народжених 
живими. Щорічно в нашій країні народжується 5000-5500 тисяч хворих з 
вродженими пороками серця [1].  

 Незважаючи на те, що хірургічне лікування дітей із вродженими пороками 
серця поліпшує виживаність і знижує смертність, обмеження фізичної активності 
істотно впливає на якість життя хворих [2]. 

 Систематичне застосування програм фізичної реабілітації буде сприяти 
підвищенню резистентності організму, функціональних можливостей серцевого 
м'яза, а після проведеної хірургічної корекції попереджати розвиток ускладнень і 
прискорювати відновлення порушених функцій і працездатності [3]. 

 Аналіз електрокардіограми - схема: 
 тривалість серцевого циклу за величиною інтервалу R-R у секундах (як 

середній показник вимірювань трьох циклів); 
 частота серцевих скорочень визначалася за формулою ЧСС = 60/ R-R, 
 де R-R – тривалість інтервалу R-R, с; 
 тривалість інтервалів РQ (с), QRS (с), QТ (с). 
 Оцінку стану морфофункціональної організації серця проводили на основі 

даних ехокардіографії з використанням ультразвукового сканера фірми Siemens. 
При ехокардіографічному дослідженні визначались наступні параметри: 

 кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка (КДР ЛШ, мм) відповідає 
його малому діаметру. КДР ЛШ визначався на початку зубця R ЕКГ методом Т-
сканування; 

 кінцево-систолічний розмір лівого шлуночка (КСР ЛШ, мм) є мінімальною 
відстанню між міжшлуночковою перегородкою і задньою стінкою лівого 
шлуночка й визначався на рівні зубця Т ЕКГ методом  
Т-сканування.  

 кінцево-діастолічний (КДО) и кінцево-систолічний (КСО) об'єми лівого 
шлуночка обчислювалися за формулою Л. Тейхольца: КДО = 7 • КДД / (2,4 + 
КДР);         КСО = 7 • КСД / (2,4 + КСР); 

 ударний об'єм (УО, мл) за формулою: УО = КДО – КСО; 
 хвилинний об'їм крові (ХОК, мл/хв, л/хв) за формулою: ХОК = УО • ЧСС; 
 фракція викиду (ФВ) за формулою: ФВ = УО / КДО; 
 товщина міжшлуночкової перегородки (МШП, см), товщина задньої стінки 

лівого шлуночка (ЗСЛШ, см), а також швидкість кровотоку через мітральний 
(МК, м/с), аортальний (АоК, м/с), трикуспідальний (ТкК, м/с) клапани серця і 
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клапан легеневої артерії (КлЛА, м/с)[3,4].   
 Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів усі діти  були поділені на 

дві групи. – основну (8 осіб) і контрольну (7 осіб). Контрольна група по основних 
характеристиках захворювання від основної групи вірогідно не відрізнялася. 

 Для дітей, була розроблена і втілена протягом шести місяців у роботу 
відділення спеціалізована реабілітаційна програма. Запропонована програма 
реабілітації базувалась на використанні дозованих фізичних навантажень, які 
задовольняють основну потребу дитини – в рухах. 

 Програма була адаптована для використання у даного контингенту дітей та 
включала наступні складові: 

 1. Загартування: повітряні ванни, прогулянки на відритому повітрі, 
інсоляція природними або штучними (у зимовий період) ультрафіолетовими 
променями, обтирання холодною водою. 

 2. Масаж ручний за класичною методикою, виконання масажних прийомів 
адаптовано до захворювань серцево-судинної системи та дитячого віку. 

 3. Лікувальна гімнастика в щадно-тренуючому режимі. Щадно-тренуючий 
руховий режим передбачає адаптацію пацієнта до рівня фізичних навантажень у 
межах 100% від максимальної теоретичної ЧСС, що відповідає середній 
інтенсивності фізичного навантаження. Збільшується час, інтенсивність, обсяг 
використовуваних фізичних вправ в порівнянні з щадним режимом, що зазвичай 
використовується в умовах стаціонару. Основними формами застосування 
фізичних вправ є: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, тредміл-
тренування, дозована ходьба, рухливі ігри. 

 4. Фізіотерапевтичні процедури. 
 5. Методи психологічної корекції.  
 За даними ЕКГ-обстеження діти обох груп мали виражені порушення 

процесів метаболізму міокарда, в 60% дітей виявлена помірна гіпертрофія лівих 
відділів серця, в 80% дітей – неповна блокада правої ніжки пучка Гіса. 

 За даними для дітей після реконструктивних операцій на серці 
характерним є збільшення тривалості інтервалу P-Q, що свідчить про зменшення 
швидкості проходження збудження по атріовентрикулярній провідній системі, 
можливій блокаді однієї з ніжок пучка Гіса. Виявлена також тенденція до 
збільшення комплексу QRS, тривалості електричної систолі шлуночків за 
величиною інтервалу Q-T,  вольтажності зубця R, що відбиває наявність 
гіпертрофічних змін міокарда шлуночків. Зниження амплітуди зубця Т у дітей 
обох груп є ознакою метаболічних порушень в міокарді.   

 Повторне обстеження дітей обох груп було проведено нами через 6 
місяців після початку дослідження. Протягом цього часу серед дітей основної 
групи використовувалась програма реабілітації адаптована для дітей після 
хірургічної корекції вроджених пороків серця, у дітей контрольної групи – 
стандартні реабілітаційні заходи. Дані представлені в таблиці 1. 



190 

Таблиця 1 – Електрокардіографічні показники дітей основної і контрольної 
груп наприкінці дослідження (M±m) 

Показник Основна група Контрольна група 
R-R, с 0,62±0,01 0,59±0,01 

ЧСС, уд/мин 96,77±1,93 101,64±2,88* 
P-Q, с 0,14±0,005 0,175±0,007* 
QRS, с 0,07±0,002 0,07±0,005 
Q-T, с 0,29±0,006 0,30±0,004 
R, мм 15,67±0,73 14,98±0,63 
Т, мм 4,28±0,03 3,43±0,02* 

 У дітей контрольної групи достовірного покращення показників до 
загальновікових норм не відбулося, хоча намітилась тенденція до зменшення 
інтервалів PQ і QT, збільшення амплітуди зубця, що є позитивною 
прогностичною ознакою. 

 Аналогічні зміни отримані і при аналізі показників ехокардіографії. 
Відповідно до представлених даних, через шість місяців занять по програмі 
фізичної реабілітації у дітей основної групи виявлено достовірне одночасне 
зменшення кінцево-діастолічного (до 32,15±1,67 мл)  і кінцево-систолічного (до 
10,81±0,52 мл) об'ємів серця до нормативних вікових показників, що призвело до 
деякого підвищення ударного об'єму і достовірного підвищення фракції викиду з 
61,51±2,53 % до 67,27±3,61 %. Означені зміни характеризують покращення 
скорочувальної функції лівого шлуночка серця. Величина міжшлуночкової 
перегородки при повторному дослідженні залишилась без змін й не досягла 
нормативних вікових значень, що на нашу думку пояснюється наявністю 
післяопераційних змін в тканинах перегородки. 

   У дітей контрольної групи через шість місяців дослідження зареєстровано 
недостовірне зменшення кінцево-діастолічного об'єму до 28,96±1,34 мл з 
одночасним менш виразним зменшенням показника кінцево-систолічного  об'єму 
до 12,76±0,71 мл, що призвело до незначного зменшення ударного об’єму. У 
цілому, отримані при обстеженні дітей контрольної групи результати не 
дозволили говорити про виражене поліпшення функціонального стану серцево-
судинної системи організму.  
ВИСНОВКИ 

1. В цілому, отримані в дослідженні експериментальні результати дозволили 
констатувати досить високий ступінь ефективності реабілітаційної роботи з 
запропонованої нами програми заходів, які були проведені серед дітей, що 
перенесли реконструктивні операції на серці. Використана програма реабілітації 
сприяла вираженій оптимізації адаптаційних можливостей серцево-судинної 
системи організму дітей і може бути рекомендована для практичного 
використання при роботі з даним контингентом дітей.  

2. Результати даного дослідження дозволили оцінити ефективність 
комплексної програми реабілітації в корекції функціонального стану серцево-
судинної системи дітей, що перенесли реконструктивні операції на серці. 
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3. Після проведених реабілітаційних заходів для дітей основної групи було 
характерно виражене поліпшення показників електро- і  ехокардіографії, що 
свідчить про оптимізацію функціонального стану серцево-судинної системи 
їхнього організму; в контрольній групі не відзначено істотних змін у 
функціональному стані серця й апарата кровообігу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ 
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Вступ. В Україні, як і в інших країнах СНД, прогресують зміни вікового 
складу населення: воно старіє. Тому актуальним є питання своєчасної діагностики 
процесів старіння і збереження професійної працездатності. В останні роки учені 
усе частіше звертають увагу на психічне і, пов’язане з ним, соціальне здоров’я 
людини і суспільства. Серед факторів, що помітно впливають на здоров’я взагалі і 
соціальне зокрема, важливе значення приділяється професійній діяльності і 
сімейним відносинам. Провідним показником пофесійного здоров’я, на думку 
деяких фахівців, може бути професійна працездатність. Відомо, що при 
невідповідності виробничих факторів функціональним можливостям організму 
зростає ризик передчасного патологічного старіння. Для цього необхідно мати 
критерії оцінки БВ. [1]. 

Календарний вік (КВ) - це вік, що визначається за датою народження (за 
паспортом). Біологічний вік (БВ) – вік, який визначається за сукупністю 
обмінних, структурних, функціональних, регуляторних особливостей і 
пристосувальних можливостей організму[5]. 

Мета роботи: визначити ступінь та темпи старіння організму студентів 1 
курсу факультету фізичного виховання, що мають приблизно однаковий 
тижневий об`єм рівня рухової активності та фактори, які впливають на старіння 
організму. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи визначення 
функціонального  стану організму, визначення артеріального тиску, проба 
Штанге, визначення часу статичної рівноваги, визначення маси тіла, анкетування, 
визначення індексу Кетле. 
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У дослідженні взяли участь 20 студентів жіночої та чоловічої статі, 
Запорізького національного університету, факультету фізичного виховання. Усі 
вони відносяться до основної групи і на час проведення дослідження  не мали 
протипоказань до занять. 

Для визначення біологічного віку була використана методика В.П. Войтенка 
[4]. 

Біологічний вік можна визначити за формулою: 
БВчол.=26,985+ 0,215*АТс- 0,149 * ЗДвд. – 0,151*СР+ 0,723*СОЗ. 
БВжін.= - 1,463+ 0,415*АТп -0,140* СР+ 0,248*МТ+ 0,694*СОЗ. 
Для обчислення належного біологічного віку (НБВ) популяційного стандарту 

пропонуються формули: 
НБВчол.= 0,629*КВ+ 18,56; НБВжін.= 0,581*КВ+17,24. 
Для визначення БВ використовуються тести: 
1. Артеріальний тиск систолічний(АТс) визначається за стандартною 

методикою на правій руці, сидячи, три рази з інтервалом у 5хв. Ураховується 
результат того виміру, при якому тиск був найменшим. 

2. Пульсовий артеріальний тиск(АТп) – це різниця між систолічним і 
діастолічним тиском. (АТсист. – АТдіаст.). 

3. Затримка дихання на вдиху(ЗДвд.) визначається за стандартною 
методикою. 

4. Статична рівновага(СР) визначається в секундах, у положенні стоячи із 
закритими очима на «чужій» нозі(лівій для правші), друга зігнута у коліна в 
опорної,руки опущенні уздовж тулуба. Тест виконується без попереднього 
тренування три рази з інтервалом 5с. Ураховується кращий результат. У ході 
апробації методики ми дійшли висновку про доцільність використання 
стандартної проби Ромберга. 

5. Маса тіла(МТ) визначається зважуванням (у кілограмах) на медичних 
вагах. 

6. Суб’єктивна оцінка здоров’я (СОЗ) здійснюється за допомогою анкети, де 
враховувалася кількість балів від 0 до 29. 

Відповідно до методики для визначення ступеня відповідності БВ і КВ 
зіставляли отриману індивідуальну величину БВ із належним біологічним віком 
(НБВ), що є середнім популяційним стандартом темпу старіння. Якщо ступінь 
постаріння особи більше, ніж популяції, то різниця БВ – НБВ > 0, якщо менше, то 
БВ – НБВ < 0, якщо вона однакова із середньою у популяції, то БВ – НБВ =0. 

В результаті проведеного дослідження були отримані наступні результати. 
Дані дослідження свідчать  про значні ознаки передчасного старіння лише у 

10%  загальної кількості  досліджуваних студентів: БВ-НБВ>0. 
30% від загальної кількості досліджуваних студентів мали незначні ознаки 

передчасного старіння: БВ-КВ>0. 
30% досліджуваних студентів мали належний біологічний вік (БВ-КВ=0) і 

30% мали біологічний вік менший за належний. БВ-КВ<0. 
З погляду на отримані  результати дослідження,  ми розпочали шукати 

причину, яка  прискорює старіння організму. Виявилося, що ті студенти, які мали 
високі показники передчасного старіння  мали надмірну вагу. 
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Ступінь надмірної ваги ми розрахували за індексом Кетле, для  якого 
використовували такі показники як маса тіла та ріст людини.  

Індекс Кетле = маса тіла / ріст м2 [3]. 
Отриманий показник індексу становив 28 (норма 20-24), що відповідає 

першому ступеню ожиріння. 
Отже, ми переконались, що надмірна вага є одним із чинників передчасного 

старіння. 
Проявлений студентами інтерес до методу, надзвичайно важливий у плані 

набуття практичної навички,  дозволяє оцінити рівень свого особистого здоров`я 
та задуматися про необхідність орієнтації на здоровий спосіб життя. 

Використання даних методик у повсякденній практиці дозволить 
активізувати профілактичне направлення в фізичному вихованні та спорті, що є 
актуальним в плані покращення рівня індивідуального здоров`я та якості життя 
сучасної людини [2]. 
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ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ЗІ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ОЗДОРОВЧИХ ЦЕНТРАХ 

Останнім часом дуже важливе місце у педагогічній теорії приділяється 
визначенню окремих компонентів готовності майбутніх фахівців до професійної 
діяльності на які наобхідно здійснювати спрямований педагогічний вплив під час 
їх навчання у вищих навчальних заклдах. 
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Л.П.Сущенко зазначає, що “фахівець з фізичної реабілітації, який закінчив 
вищій навчальний заклад з фізичного виховання і спорту, посідає одне з 
провідних місць; виконуючи призначення лікаря, він добирає засоби і форми 
ЛФК, розробляє методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах 
лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і 
фізичної дієздатності хворого, виявляє і розширює резервні можливості 
організму, тренує його, готує до фізичних навантажень на роботі, у побуті, 
повертає до активної участі у житті суспільства” [7]. 

А.В. Дубровський тлумачить структуру готовності до професійної діяльності 
як: відповідний біосоціальний стан особистості, який забезпечує успішний 
розвиток завдань, що виникають перед ним, об’єктивно (виходячи зі структури 
самої особистості та видів її діяльності), але із певною долею умовності 
виділяють: духовну готовність (ідейну, політичну, моральну), спеціально-трудову 
готовність (теоретичну, технологічну, технічну), психічну готовність (розумову, 
вольову, емоційну, рухову – за В.А. Шейченко) [3]. Автор зазначає, що у 
структурі індивідуальної трудової готовності людини до професійної діяльності 
фізична готовність займає своє певне місце [3]. 

В.А. Сластьонін пропонує наступну структурну організацію професійної 
готовності: 1. Психологічна готовність – сформована спрямованість на діяльність, 
установка на роботу. 2. Науково-теоретична готовність – наявність певного обсягу 
педагогічних, психологічних, соціальних знань, необхідних для компетентної 
професійної діяльності. 3. Практична готовність – наявність сформованих 
професійних умінь і навичок. 4. Психофізіологічна готовність – наявність 
відповідних передумов для оволодіння професійною діяльністю, сформованість 
професійно значущих особистісних якостей. 5. Фізична готовність – відповідність 
стану здоров’я і фізичного розвитку вимогам професійної діяльності, 
працездатності [6, с. 266]. 

К.М. Дурай-Новакова визначаючи структуру професійної готовності, 
вирізняє в ній п’ять компонентів: “1. Мотиваційний (професійно значущі потреби, 
інтереси і мотиви діяльності). 2. Орієнтаційно-пізнавальний (знання і уявлення 
про зміст професії, вимоги професійних ролей, способи вирішення професійних 
завдань). 3. Емоційно-вольовий (почуття відповідальності за результат діяльності, 
самоконтроль, вміння управляти діями, з яких складається виконання 
професійних обов’язків). 4. Операційно-діяльнісний (мобілізація і актуалізація 
професійних знань, вмінь, навичок і професійно значущих властивостей 
особистості; адаптація до вимог професійних ролей і до умов професійної 
діяльності). 5. Установочно-поведінковий (“налаштованість” на добросовісну 
роботу)”. Р.Д. Санжева стверджує, що “готовність до професійної діяльності має 
складну динамічну структуру і включає в себе наступні компоненти: 
мотиваційний (відповідальність за виконання завдань, почуття обов’язку); 
орієнтаційний (знання і уявлення про особливості і умови діяльності, її вимоги до 
особистості); операційний (володіння способами і прийомами діяльності, 
необхідними знаннями, навичками, уміннями, процесами аналізу і синтезу, 
порівняння, узагальнення та ін.); вольовий (самоконтроль, самомобілізація, 
вміння управляти діями, із яких складається виконання обов’язків); оціночний 
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(самооцінка своєї підготовленості і відповідності процесу вирішення професійних 
завдань оптимальним”. 

В.А. Магін вважає, що “освіта, професійні знання і уміння, спілкування та 
спеціальні здібності, соціально значущі та професійно важливі якості, складають 
потенціал розвитку фахівця”. Г.М. Шмелькова зазначає, що компонентами 
готовності до професійної діяльності є професійна самосвідомість фахівця, 
ставлення до діяльності, знання про предмет та способи діяльності, навички і 
вміння практичного втілення їх способів, професійно значущі якості особистості. 

Ю. Бардашевський вважає, що “в період економічної нестабільності в 
Україні досить гострою є проблема працевлаштування фахівців фізичної 
реабілітації. Далеко не всім випускникам вдається працевлаштуватися саме на 
посаду фахівця фізичної реабілітації. Молоді люди, які закінчили вищі навчальні 
заклади, влаштовуються на посадах медичної сестри (інструктора) з ЛФК, 
медичної сестри з масажу, працюють в SPA-салонах. В багатьох випадках 
професійні обов’язки, які вони виконують, далекі від можливостей фізичної 
реабілітації” [2]. Дослідник наголошує, що “праця фахівця фізичної реабілітації 
потребує достатнього рівня теоретичних знань, практичних навичок, а також 
певної фізичної сили, бо в першу чергу реабілітолог допомагає хворим, які мають 
порушення ОРА, неврологічні проблеми. На думку автора, “мінімальна заробітна 
плата не дає можливості відновити власні витрачені фізичні сили, 
самовдосконалюватися” [2]. 

З позицій сьогодення професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації в 
сучасних оздоровчих центрах значно розширює коло його професійних функцій 
та застосування засобів фізичної реабілітації для відновлення стану здоров’я та 
функціональних можливостей організму практично здорової людини, а саме: 
використання СПА-технологій, ароматерапії, бібліотерапії, використання 
цілющих музичних та ритмічних впливів на організм, оволодіння методиками 
застосування ЛФК, масажу і фізіотерапії при різних нозологічних та до 
нозологічних станах,  іплікаторів, самомасажу, ендоекології, рефлексо-, сауно-, 
спеліо- та фітотерапії, водолікувальними процедурами, новими авторськими 
засобами та методиками реабілітації (Г. Апанасенка, С. Капралова, О. Огулова та 
ін.) (Т.В. Дьяченко). На нашу думку, на такій фундаментальній базі більш 
природно та міцно закріплюються уміння, навички і формується професійна 
компетентність, зростає теоретична обізнаність майбутнього фахівця з фізичної 
реабілітації про особливості професійної діяльності. 

Г.Л. Апанасенко вказує на те, що сьогодні розпочата розробка ідеї інтеграції 
первинної та вторинної профілактики з метою формування цілісної міцної 
організаційної структури на основі центрів здоров’я, санаторно-курортних 
закладів, центрів і т.п. [1]. Все “це повинно вирішувати найважливішу проблему – 
зміцнення здоров’я індивіда, що потребує інтеграції різноманітних оздоровчо-
реабілітаційних технологій” [1, с. 122]. 

С. Кобeлєв, автор “Проекту професійних компетенцій для фахівців фізичної 
реабілітації на України” (2010 р.) подає дев’ять основних компетенцій фахівців 
фізичної реабілітації на Україні, а саме: 1. Володіти аналізом та вести дискусію на 
біомедичні, поведінкові, та соціальні теми пов’язані з аспектами фізичної терапії 
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та втілювати ці знання на практиці; 2. Оцінювати, аналізувати та планувати 
діяльність у фізичній терапії; 3. Застосовувати та оцінювати заходи фізичної 
терапії; 4. Застосовувати ефективне спілкування; 5. Застосовувати навчальні 
принципи у практиці фізичної терапії; 6. Застосовувати принципи управління, що 
стосуються практики фізичної терапії; 7. Застосовувати науково доказові дані у 
практиці фізичної терапії; 8. Проводити практичну діяльність; 9. Демонструвати 
самостійну практичну діяльність відповідно до початкового рівня кваліфікації [4]. 
Типовими видами діяльності фахівця з фізичної реабілітації є фізкультурно-
оздоровча, спортивна, виховна, організаційна, реабілітаційна та рекреаційна, 
професійно-прикладна фізична підготовка. Саме тому більшість фахівців 
наголошують на тому, що майбутній фахівець з фізичної реабілітації повинен 
мати достатній рівень загально-фізичної підготовленості в межах вимог програми 
вступних іспитів (сила, швидкість, гнучкість, координаційні здібності, 
витривалість) і достатню фізичну силу, техніку та психологічну підготовленість, 
яка виявляється в процесі складання іспитів у формі змагань; знати основи 
побудови та розвитку організму людини, тварини та рослинного світу; володіти 
державною або російською мовою та мати здатність до розумових дій (аналізу, 
узагальнення, порівняння тощо), а також вміти плавати; мати схильність до 
роботи з технічними засобами; готовність до надання допомоги хворим, 
травмованим, інвалідам; схильність до роботи з дітьми та інвалідами; стійкий 
інтерес до спортивно-виховної роботи; педагогічну спрямованість до 
фізкультурно-спортивної діяльності; чітку обґрунтованість у виборі фаху; 
постійне прагнення до вдосконалення власних психофізичних якостей та 
професійних здібностей; володіння основами професійно-педагогічної 
майстерності та етики; високі соціальні та моральні якості; патріотизм, гуманізм, 
почуття відповідальності; доброзичливість до людини та охайність. 

О.В. Погонцева на основі аналізу наукової літератури та вивчення діяльності 
оздоровчих центрів як закладів професійної діяльності фахівців з фізичної 
реабілітації тлумачить поняття “готовність майбутнього фахівця з фізичної 
реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах” як інтегративне 
утворення особистості, яке характеризується сукупністю мотиваційно-ціннісного, 
когнітивного, діяльнісного та особистісного компонентів, що відображають 
розвиток особистісних якостей майбутнього фахівця і результат оволодіння 
професійно орієнтованими знаннями, вміннями та навичками, які дозволять йому 
спрямовувати свої зусилля на відновлення здоров’я людини, підвищення її 
працездатності та поліпшення функціонального стану організму у процесі 
застосування фізичних вправ та природних чинників у профілактично-оздоровчих 
закладах [5, с. 78]. 

Таким чином на підставі аналізу літературних джерел та власного досвіду 
нами було охарактеризовано практично-діяльнісний компонент готовності 
фахівців зі збереження та відновлення здоров’я до професійної діяльності в 
оздоровчих центрах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІПОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

Останніми роками спостерігається тенденція до збільшення хворих на 
дитячий церебральний параліч (ДЦП), ця патологія вийшла на одне з перших 
місць по частоті тієї, що зустрічається серед поразок нервової системи в дитячому 
віці у всіх країнах світу і є одним з інвалідизуючих захворювань дитячого віку. В 
основі дитячих паралічів лежить спотворений розвиток або пошкодження 
різноманітних структур головного мозку, що виникають у дитини в ранньому 
онтогенезі під впливом багатьох негативних факторів: генетичних, травматичних, 
інтоксикаційних, інфекційних та інших [1, 8]. Різноманітність етіології та 
складність онтогенезу ДЦП ускладнюють ефективність його лікування. 

Перші спроби використати дозовану верхову їзду та фізичні вправи на коні 
для лікування та реабілітації були ще в 50-і роки у ФРН, країнах Скандинавії, а 
потім Великобританії, Канаді, Швейцарії, Франції. Але лише в останні роки 
іпотерапія стала одним із найпоширенішим серед нетрадиційних методів 
реабілітації інвалідів у тому числі хворих на ДЦП.Центри по іпотерапії стали 
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відкриватися в багатьох країнах світу. У США сьогодні працює більше 1000, а у 
Великобританії близько 700 груп. У Франції займаються підготовкою фахівців з 
іпотерапії: відкритий факультет іпотерапії в Паризькому університеті спорту і 
здоров’я. У Тбілісі в Грузинській медичній академії відкрита кафедра ЛФК і 
райттерапії. Питанням іпотерапії був присвячений спеціальний конгрес в 
Гамбурзі  (1982) [2, 17]. 

Іпотерапія є унікальним засобом реабілітації при дітей з ДЦП, так як  
стимулює розвиток рефлексів, тренує м’язи і усуває їх непропорційність, регулює 
м’язовий тонус, що максимально збільшує об’єм рухової активності в суглобах, 
оптимізує роботу нервової системи, покращує координацію рухів і допомагає 
людині з особливими потребами адаптуватися до соціуму[3, 105]. 

Особливий вплив на дитину  з ДЦП полягає у стимуляції розвитку рухових 
рефлексів. Коли дитина сидить верхи, його постава формується завдяки специфіці 
руху коня, що йде вперед, а за допомогою слабких координаційних реакцій 
формуються та тренуються навички утримання рівноваги і компенсаційні м’язові 
скорочення. Складні рухи м’язів спини коня надають масажну та розігріваючу 
дію на м’язи ніг вершника і органи малого тазу та підсилюють кровотік в 
кінцівках, оскільки нормальна температура тіла коня на 1,5 градуси вища, ніж у 
людини. Рухи коня переносяться на сидячу людину, його кульшовий суглоб і 
попереково-хребетний стовп, імітуючи і стимулюючи рухи, які здійснює здорова 
людина при ходьбі, тобто при сидінні людини на неосідланому коні вільна їзда 
верхи представляє собою типове при ходьбі тренування тулуба. Під час руху 
коня, для того, щоб зберегти правильно посадку, вершник вимушений утримувати 
рівновагу, координувати і синхронізувати свої рухи. Таким чином в роботу 
включаються всі м’язи тіла, а у хворої людини і ті, які, не будучи ураженими, 
зазвичай знаходяться в бездіяльності. Крім того, верхова їзда стимулює розвиток 
дрібної моторики, сприяє формуванню складних точних рухів. Цей 
найважливіший ефект іпотерапії не може бути досягнутий жодними іншими 
руховими способами лікування[4, 47]. 

Іпотерапія надає комплексну позитивну дію не лише на фізичний статус 
пацієнта, але і на його психоемоційну сферу, сприяє максимальній мобілізації 
вольової діяльності, соціалізації і формуванню гармонічніших стосунків зі світом, 
зростає мотивація і посилюється прагнення до досягнення позитивних 
результатів. 

Таким чином узагальнюючи вплив іпотерапії на організм людини можна 
розділити на декілька критеріїв.  

До медичних критеріїв відносяться: 
а) зміцнення і тренування м’язів тіла пацієнта, причому особливістю дії є те, 

що відбувається одночасно тренування слабких м’язів і розслаблення спастичних. 
б) відбувається зміцнення рівноваги. Цей ефект досягається через те, що під 

час лікувальної верхової їзди вершник прагне зберегти рівновагу впродовж всього 
заняття.  

в) покращується координація рухів і просторової орієнтації. Лікувальна їзда 
дає повноцінне відчуття руху тіла в просторі дає можливість відчути роботу своїх 
м’язів.  
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г) покращується психоемоційний стан тих, що займаються, підвищується 
рівень самооцінки особи. Дитина починає відчувати себе не хворою і слабкою, як 
відчуває себе в звичайному житті, а вершником, що управляє великою сильною і 
граціозною твариною, яка слухається і виконує команди. 

д) в процесі верхової їзди не використовують жодних пристосувань, що 
пов’язують дитину з інвалідністю. Це підвищує самооцінку особи і додає хворим 
впевненості в своїх силах, віри в себе. 

До соціальних критеріїв відносяться:   
а) Покращуються комунікативні функції тих, що займаються. Цей результат 

досягається за рахунок того, що під час занять, вершники спілкуються і діють 
спільно з іпотерапевтами і коноводами, а також один з одним.   

б) За допомогою поліпшення фізичного, психологічного і емоційного стану, 
іпотерапія сприяє поліпшенню ефективності і якості процесу соціалізації особи 
того, що реабілітується.  

в) За рахунок спільної діяльності іпотерапія сприяє інтеграції інвалідів в 
суспільство, розширює горизонти їх можливостей, допомагаючи долати бар’єри 
інвалідності.  
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ 
СТАН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Сьогодні освітній простір України заповнюється новими педагогічними 
технологіями, проте більшість з них не має наукового обґрунтування щодо 
сприяння гармонійному розвитку та зміцненню здоров’я учнів. Чергова реформа 
освіти, що супроводжується інтенсифікацією навчальної діяльності, при наявних 
педагогічних технологіях, ще більш обтяжила існуючий стан здоров’я дітей. 

Обмеження рівня рухової активності дітей приводить до погіршення 
адаптації учнів до фізичного навантаження, підвищення захворюваності, 
зниження загальної неспецифічної резистентності. Перенапруження 
функціональних систем, зниження розумової та фізичної працездатності, 
виражена втома, порушення кровообігу, порушення постави – це не повний 
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перелік побічних результатів, який є характерним для стандартно-нормативної 
освітньої парадигми [1, 356]. 

Розуміння необхідності позитивної якісної організаційно-змістовного і 
технологічного аспектів фізичного виховання учнів молодших класів 
загальноосвітніх шкіл привело до появ основних шляхів вдосконалення 
навчально-виховного процесу: 

− створення групових об’єднань школярів за інтересами у відповідності з їх 
спортивними уподобаннями, що дозволяє не тільки підвищити мотивацію 
школярів до уроків фізичного виховання, але й дозволяє забезпечити ефективну їх 
організацію; 

− використання різноманітних рухових режимів, що включають подовжені 
перерви з фізичним вправами, додаткові фізкультурні заняття, заняття спортом, 
рухливі ігри, гімнастику до навчальних занять, фізкультхвилинки на уроках, 
спортивний час у групах подовженого дня, загально шкільні фізкультурно-масові 
заходи і спортивні заходи, а також виконання самостійних занять; 

− сполучення урочних (не менше 3-4 разів на тиждень) і позаурочних форм 
проведення занять з використанням рекреаційних форм організації; 

− комплектування змісту і технології проведення різних видів і форм 
урочних та позаурочних позакласних занять фізичними вправами. 

Тому розробка і впровадження в процес фізичного виховання молодших 
школярів науково обґрунтованих методик оздоровчої рухової активності та 
визначення їх ефективності є актуальною. 

Мета роботи полягає в оцінці оздоровчої ефективності використання засобів 
туризму в процесі фізичного виховання молодших школярів. 

Об’єктом дослідження виступає підходи та організація туризму в якості 
варіативного комплексу базової програми з фізичного виховання у молодшій 
школі. 

Суб’єкт – розвиток психоемоційного стану молодших школярів. 
Предмет дослідження – є вплив оздоровчого туризму на розвиток 

психоемоційний стан молодших школярів.  
Система всієї навчально-виховної роботи в шкільних установ має 

ґрунтуватися на знаннях анатомо-фізіологічних особливостей дітей. Тільки 
враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп, можна 
створити правильні гігієнічні умови для їхнього розвитку, навчання і виховання, 
так організувати їхню діяльність, щоб вони активно засвоювали знання, набували 
уміння і навичок [5, 86].  

Етап дозрівання організму доводиться на дитячий і підлітковий вік. Він є 
найважливішим упродовж всього життя (онтогенезу) людини і характеризується 
інтенсивними обмінними процесами і в той же час підвищеною чутливістю 
організму, що росте, до умов навколишнього середовища. 

Процеси зростання і розвитку протікають безперервно і носять поступальний 
характер, але їх темп має нелінійну залежність від віку. Найбільш інтенсивні ці 
процеси в перші роки; в період між 7-10 роками їх темп сповільнюється, а до 12-
14 років знову зростає. 
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Таким чином, зростання і розвиток організму обумовлено генетичними і 
середовищ ними чинниками. Наприклад, маса тіла залежить великою мірою від 
середовищного чинника, тип вищої нервової діяльності – від генетичного 
чинника. 

Розвиток моторики (сила, швидкість тощо), вегетативні функції (частота 
пульсу, життєва місткість легенів) залежність від середовища, і тому більшою 
мірою підтримка їх регуляції відбувається в ході цілеспрямованої дії на організм 
дитини. Це ще одна закономірність, що зробила серйозний вплив на процеси 
зростання і розвитку дітей. 

До шкільного віку відносяться діти, підлітки і хлопці в віці від 6-7 до 17-18 
років. Відповідно до існуючої в нашій країні системи загальної освіти цей віковий 
період підрозділяється на 3 етапи: молодший, середній і старший. Діти 6-10 років 
відносяться до молодшого шкільного віку. 

Фізична культура в молодшому шкільному віці має велике значення при 
навчанні необхідним в життєво важливим руховим умінням, навичками, 
оволодіння основами їх практичного використання в різноманітних умовах 
рухової діяльності. 

Розвиток загальноосвітньої школи спрямований на вдосконалення навчання і 
виховання молоді, її підготовки до самостійного життя. Одним із напрямів 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу з природничих дисциплін 
й є туристсько-краєзнавча робота. Туристсько-краєзнавча робота одна з 
найважливіших форм позакласної роботи, що сприяє глибокому засвоєнню 
програмного матеріалу за природничих й інших шкільних дисциплін. Походи й 
екскурсії мають велике пізнавальне значення, тому що розширюють кругозір їх 
учасників. Вони дають можливість безпосередньо в польових умовах 
ознайомитися з географією району туристської подорожі: природою, населенням. 
Знання, отримані в польових умовах, особливо важливі, тому що вони мають не 
абстрактний, а конкретно споглядний характер [3, 209]. 

Шкільний туризм і екскурсії будуються згідно з планом виховної роботи 
школи. Тому школярі беруть у ньому участь добровільно. Незважаючи це, у 
подорожах, та екскурсіях збирається краєзнавчий матеріал, проводяться різні 
спостереження за місцевими явищами й об’єктами.  

Щоб підвищити мотивацію до занять оздоровчою фізичною культурою, а 
через  це прийти до реального підвищення рівнів фізичною підготовленості, 
загального здоров’я та загальної успішності учнів, необхідно в першу чергу 
виявити відношення, тобто пріоритетність учнів молодших класів до занять 
фізичною культурою та туризму, а потім виявити фактори, що впливають на 
підвищення мотивації до занять фізичною культурою школярами молодших 
класів. Поняття пріоритетністю розуміють домінуючу позицію або установку на 
що-небудь; перевага по відношенню до інших об’єктів.  

Нами було проведено анкетування школярів 4-х класів, у результаті якого 
була виявлена пріоритетність занять фізичної культури серед школярів молодшої 
ланки і вивчений інтерес школярів до окремих розділів навчальної програми по 
фізичній культурі [4, 7]. 
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Згідно результатами анкетування 45% учнів 4-х класів ЗОШ №3 та 70% учнів 
4-х класів ЗОШ №1 одержують задоволення від уроків фізичної культури, а 70% 
учнів ЗОШ №3 та 80,1% ЗОШ №1 назвали фізкультуру своїм улюбленим 
предметом. Це свідчить про непідроблений інтерес школярів до занять фізичною 
культурою і про рівень пріоритетності фізичного виховання. 

Проте насторожує той факт, що регулярно відвідують уроки фізичної 
культури учнів 4-х класів відповідно лише: 80% і 81%, від випадку до випадку – 
20% і 19% опитаних. 

Найприоритетнішим розділом навчальної програми, на думку школярів 
початкової ланки, є спортивні ігри, на що вказали 38% респондентів ЗОШ №1 і 
45% учнів ЗОШ №3. 

Необхідно звернути увагу на досить високий рівень пріоритетності легкої 
атлетики серед учнів ЗОШ №3 – 10% і 125 ЗОШ №1. 

Треба відмітити низький інтерес школярів до такого розділу як гімнастика 
відповідно 15% і 0%. 

Високі показники властиві і туризму як одному з пріоритетних розділів 
програм. Так, на ньому наголосили 30% учнів ЗОШ №3 та 50% учнів ЗОШ №1. 
25% учнів ЗОШ №3 та 38,1% ЗОШ №1 опитаних школярів відвідують спортивні 
секції, а відповідно 28% і 52,4% учнів приймають участь в шкільних змаганнях. 
Ці дані можуть свідчити про можливість використовування запропонованих 
розділів як альтернативи на уроках фізичної культури. 60% учнів ЗОШ №3 і 66% 
школярів ЗОШ №1 вказали, що хотіли б різноманітити заняття фізичної культури.  

Започаткування альтернативної програми третього уроку «Оздоровчий 
туризм» дало можливість підвищити мотивацію до занять фізичною культурою 
учнів 4-х класів.  

В основній групі рівень відвідування уроків фізичної культури підвищився з 
82% до 95,2% (приріст 13,2%), в порівняльній з 80% до 85% (приріст 5%). 

Отже, впровадження альтернативної програми третього уроку з 
застосуванням «Оздоровчого туризму» сприяло підвищенню рівня відвідуванням 
уроків фізичної культури [6, 126]. 

Проведені теоретичні дослідження і власний досвід показали, що 
психоемоційний стан людини значною мірою залежить від її фізичного стану. 
Тому в нашому дослідженні ми розглянути як фізичні якості, так функціональний 
стан школярів, які займаються на третьому уроці фізичної культури футболом 
(порівняльна група) та оздоровчий туризмом (основна). 

Туристсько-краєзнавча робота дає викладачу можливість вивчити 
психологічні особливості дітей, їхні інтереси й нахили. Походи й екскурсії є 
ефективним засобом вивчення індивідуальних особливостей особистості дитини. 

Започаткування альтернативної програми третього уроку «Оздоровчий 
туризм» дало можливість підвищити мотивацію і рівень відвідування занять 
фізичної культури учнями 4-х класів. Систематичні заняття оздоровчим туризмом 
позитивно впливають на психофізіологічні показники фізичної, функціональної 
підготовленості. 

Спираючи на результати дослідження можна констатувати позитивну 
ефективність експериментальної програми з оздоровчого туризму і 
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рекомендувати її до подальшого використання в системі фізичного виховання 
школярів в загальноосвітніх закладах. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕТЧІНГУ В ФІЗИЧНІЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМ 

УРАЖЕННЯМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

В останні роки в світі значно збільшилась кількість захворювань опорно-
рухового апарату, особливо дегенеративно-дистрофічними ураженнями 
поперекового відділу хребта (ДДУПВХ). Згідно з даними медичної статистики, до 
80% населення країни хворіє дегенеративно-дистрофічними ураженнями 
поперекового відділу хребта. До 10% хворих стають інвалідами. Сучасний ритм 
життя, великі навантаження, запалення і вікові зміни провокують їх появу. 
Медикаментозне лікування незавжди є ефективним [2].  

Тому актуальним є обґрунтування засобів фізичної реабілітації для даної 
категорії хворих. Метою дослідження було оцінити ефективність застосування 
методики стретчінгу як засобу фізичної реабілітації на стан поперекового відділу 
хребта у людей зрілого віку з  дегенеративно-дистрофічним ураженням.  

Одним з нових напрямків у лікуванні дегенеративно-дистрофічних уражень 
хребта (остеохондрозу) є використання стретчінга [1, 71].  

За визначенням В.Томпсон, стретчінг – це система фізичних вправ, які 
включають розтягування різних частин тіла [4, 7].  

Дослідження були проведені на базі науково-навчального центру 
“Університетська клініка” державного закладу “Запорізький медичний 
університет” міністерства охорони здоров’я України. У дослідженнях приймали 
участь 20 чоловіків у віці 40-53 років, які були розділені на дві рівні по кількості і 
стану опорно-рухового апарату групи: експериментальну і контрольну (по 10 осіб 
кожна).  
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Весь курс реабілітаційних заходів як в контрольній так і в основній групі 
тривав протягом 3-х місяців. Всі чоловіки зрілого віку 5 разів на тиждень 
займалися лікувальною фізичною культурою (ЛФК) за загальноприйнятою 
методикою на базі кабінету лікувальної фізичної культури науково-навчального 
центру “Університетська клініка” державного закладу “Запорізький медичний 
університет” міністерства охорони здоров’я України (2 курси з інтервалом 1,5 
місці, курс лікування 14 днів). Заняття лікувальною гімнастикою на підготорому 
етапі (І етап дослідження) реабілітаційної програми тривало 30 хвилин, згодом 
тривалість занять довели до 45 хвилин, а також застосовувався класичний 
лікувальний масаж. 

В експериментальный групі додатково був застосований комплекс вправ за 
методикою стретчінгу, весь комплекс реабілітації був спрямований на 
розтягнення хребта та підвищення еластичності сильних і збільшення сили 
слабких м’язових груп. 

Оцінка ефективності застосування реабілітаційних засобів оцінювалась за 
допомогою візуальної аналогової шкали болю, визначення функціонального стану 
поперекового відділу хребта за допомогою проби Шобера та амплітуда руху 
хребта (рухливість хребта вперед, рухливість хребта назад,  рухливість хребта 
вправо, рухливість хребта вліво) [3, 18].  

Больовий синдром є одним із основних у клінічній картині неврологічних 
проявів хребта. Для визначення ступеню болю використовувалась візуальна 
аналогова шкала (візуальна аналогова шкала (ВАШ) – це пряма лінія довжиною 
10 см, кінці якої відповідають крайнім ступенями інтенсивності болю («немає 
болю» на одному кінці, «болісна нестерпний біль» – на іншому) [5, 50; 6, інт.].  
Статистична обробка результатів дослідження виконана за допомогою 
коефіцієнта Стьюдента, розходження вважали достовірними при р < 0,05. 

Дані таблиці 1 свідчать про те, що при застосуванні стандартної програми 
фізичної реабілітації в контрольній групі були зафіксовані позитивні зміни 
функціонального стану хребта, а достовірне поліпшення при виконанні тесту 
«Рухливість хребта вперед» та «Рухливість хребта назад», де величина 
коефіцієнта Стьюдента склала 3,21 та відповідно 6,2. 
Таблиця 1  Зміна функціонального стану хребта осіб зрілого віку з ДДУПВХ під впливом 
фізичної реабілітації в контрольній групі (М ± m) 

 

№ п/п 
Показник 

(одиниці виміру) 
До проведення 

реабілітаційних заходів 
Після проведення 

реабілітаційних заходів 
t 

1. 
Рухливість хребта вперед 

(см) 
54,85±0,77 51,35±0,77* 3,21 

2. 
Рухливість хребта назад 

(см) 
2,09±0,9 4,45±0,15* 6,2 

3. 
Рухливість хребта вправо 

(см) 
47,1±1,72 42,2±1,96 1,96 

4. 
Рухливість хребта 

вліво (см) 
47,3±1,69 42,7±1,77 1,88 

5. Проба Шобера (см) 2,18±0,13 2,56±0,15 1,91 
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Примітка: * – p < 0, в порівнянні з початком дослідження 
Як показують дані таблиці 2, застосування запропонованої нами програми 

фізичної реабілітації в експериментальній групі відмічалося поліпшення 
функціонального стану хребта за всіма показниками, що досліджувались. У 
результатах всіх показників, які характеризують функціональний стан хребта 
після статистичної обробки було виявлено достатній ступінь достовірності, який 
перевищує критичне значення коефіцієнта Стьюдента (p <0,05). 

Відображені результати обстеження рівня болю на рис.1 у осіб з дегеративно-
дистрофічним ураженням хребта за візуальною аналоговою шкалою (ваш) в 
контрольній та експериментальній групі різних етапах після застосування 
реабілатаційних заходів. Показник ваш достовірно покращився як в контрольнй 
групі до 2,1±0,25 см (t=7,41) та віповідно в експериментальній групі до 1,3±0,16 
см (t=6,43). 

Таблиця  2 - Зміна функціонального стану хребта осіб зрілого віку з 
ДДУПВХ під впливом фізичної реабілітації в експериментальній групі (М ± m) 

 

№ 
п/п 

Показник  
(одиниці виміру) 

До проведення 
реабілітацінийх заходів 

Після проведення 
реабілітаційних заходів 

t 

1. 
Рухливість хребта вперед 

(см) 
52,6±1,21 46,9±0,99* 3,65 

2. 
Рухливість хребта назад 

(см) 
3,05±0,2 6,3±0,26* 9,91 

3. 
Рухливість хребта вправо 

(см) 
46,5±1,09 41,3±0,88* 3,71 

4. 
Рухливість хребта вліво 

(см) 
47,6±1,06 41,2±0,78* 4,86 

5. Проба Шобера (см) 2,56±0,16 3,91±0,23* 4,82 
 

Примітка: * – p < 0,05 в порівнянні з початком дослідження 
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Рис.1. Результати обстеження рівня болю у осіб з ддупвх за візуальною 
аналоговою шкалою (ваш) в контрольній та експериментальній групі на різних 
етапах дослідження 

Примітки:  1. – контрольна група 

 2. – експериментальна група 
 Порівняльний аналіз оцінки функціонального стану хребта у осіб з 
дегеративно-дистрофічним ураженням поперекового відділу хребта  контрольної і 
експериментальної груп на IІ етапі обстеження, представлений в таблиці 3, 
показав, що достовірні кращими зафіксовані показники амплітуди руху хребта 
вперед та назад та пробі Шобера у чоловіків експериментальної групи у 
порівнянні з показниками чоловіків контрольної групи. 

Таблиця 3 - Показники оцінки функціонального стану хребта осіб зрілого 
віку з ДДУПВХ контрольної і експериментальної груп на завершальному етапі 
дослідження (М ± m) 

№ 
п/п 

Показники (одиниці виміру) КГ ЕГ t 

1. Рухливість хребта вперед (см) 51,35±0,77 46,9±0,99* 2,28 

2. Рухливість хребта назад (см) 4,45±0,15 6,3±0,26* 6,16 

3. Рухливість хребта вправо (см) 42,2±1,96 41,3±0,88 0,42 

4. Рухливість хребта вліво (см) 42,7±1,77 41,2±0,78 0,78 

5. Проба Шобера (см) 2,56±0,15 3,91±0,23* 4,92 

Примітка:* – p < 0,05 у порівнянні з експериментальною групою 
Отримані результати відображують доцільність запропонованої 

реабілітаційної програми застосування методики стретчінгу, що дозволяє 
закріпити досягнутий фізичною реабілітацією результат.  
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АДАПТАЦІЯ ХВОРИХ КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

В УМОВАХ САНАТОРІЮ «БЕРДЯНСЬК» ЗА ДОПОМОГОЮ 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРИЛАДІВ 

З 90-х років спостерігається значне зниження народжуваності і збільшення 
кількості осіб похилого непрацездатного віку. Кожний шостий мешканець за 
даними ООН, що проживає на території України переступив шестидесятирічний 
рубіж. Середня тривалість життя чоловічого населення на Україні 62 роки, тобто 
далеко не кожний чоловік доживає до пенсійного віку. Причин для цього багато, в 
тому числі екологічні фактори, стреси, алкоголізація населення. На першому місці 
причиною смертності в усьому світі і в країнах пострадянського простору і досі 
залишається патологія серцево-судинної системи. В структурі кардіологічних 
захворювань питома вага артеріальної гіпертензії найвища. 40% дорослого 
населення в той чи іншій мірі страждає від підвищеного тиску різної етиології. 
Існує загрозлива тенденція омолодження таких ускладнень артеріальної гіпертензії 
як інсульт і інфаркт [7]. Уходять з життя молоді люди працездатного віку [5, 8, 9]. 

Смертність, в тому числі і серцево-судинна, серед жінок значно менша і вік є 
суттєвою детермінантою смертності. Ішемічна хвороба серця у чоловіків в 
середньому розвивається на 5-7 років раніше, ніж у жінок. Недивно, що питома 
вага жіночого населення в структурі старшої вікової групи, суттєво переважає над 
чоловічою [2]. 

Реабілітація хворих кардіологічного профілю на фоні стандартної 
медикаментозної терапії нерозривно пов’язана з санаторно-курортним лікуванням 
[10]. Артеріальна гіпертензія є соціально значимою проблемою, рішення якої 
повинно стати пріоритетним напрямом для держави [1]. Але в результаті 
економічної нестабільності в нашій країні, пацієнти не можуть тривало 
знаходитись на санаторно-курортному лікуванні. При традиційному підході 
призначення повноцінного лікування можливе через 3-5 днів. Наступні 18-20 днів 
призначається основне лікування. Зміна клімату, зміна питного режиму, активна 
інсоляція є стресом для організму. Імуногенетичний контроль в умовах змінених 
факторів середовища відрізняється, що обумовлене необхідністю використання 
адаптаційних резервів для організму, який необхідно корегувати [11]. 

Виходячи з наведеного – задачею відновлювального лікування хворих 
кардіологічного профілю в сучасному санаторії є отримання максимального, 
стійкого терапевтичного ефекту при відносно короткочасному курсі лікування. 

Особливу увагу, у зв’язку з бурхливим розвитком технічних засобів, 
викликають дослідження впливу фізіотерапевтичних приладів, що продукують 
електромагнітне поле, створюване низькочастотним електричним струмом [3]. 
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Метою дослідження стали оптимізація адаптаційних можливостей 
макроорганізму при зміні клімату, відпрацювання алгоритму комплексної 
реабілітації хворих кардіологічного профілю за допомогою фізіотерапевтичного 
впливу апаратом LEIT в умовах санаторію. 

На базі клінічного санаторію «Бердянськ» впродовж 2009-2010 рр. були 
проведені дослідження і лікування 65 пацієнтів, що страждали підвищенням 
артеріального тиску. Гіпертензія підтверджувалась даними санаторно-курортної 
карти, де були відображені дані лабораторних методів дослідження (загальні 
аналізи сечі, крові, ліпідограмма), ехокардіоскопії, електрокардіограми, 
досліджень очного дна, показників артеріального тиску, ультразвукового 
дослідження гепатобіліарної системи. В процесі лікування контролювались 
біохімічні показники крові, динаміка артеріального тиску, електрокардіографія, 
вага пацієнтів. 

В першій групі у 35 хворих з артеріальною гіпертензією I-II стадії середній 
вік пацієнтів склав 55,8±1,74 років. З них 19 чоловіків, інші – жінки. 10 пацієнтів в 
цій групі окрім артеріальної гіпертензії страждали ішемічною хворобою серця 
(ІХС), один з них переніс інфаркт міокарда, два – ішемічний інсульт. У 6 чоловіків 
і 11 жінок мала місце патологія гепатобіліарної системи. В цій групі лікування 
проводилось за стандартною схемою. Додатково призначались масаж, ванни 
мінеральні, циркулярний душ. Основне лікування проводилось в комбінації з 
впливом фізіотерапії приладу LEIT. 

В якості контрольної групи оцінювався стан 30 пацієнтів з гіпертензією I-II 
стадії, що проходили реабілітацію в умовах санаторію «Бердянськ», з них 16 
жінок, інші – чоловіки. Середній вік пацієнтів в контрольній групі склав 54,3 ±1,2 
років. Вісім пацієнтів окрім артеріальної гіпертензії страждали на ІХС. У 11 
пацієнток і у 6 пацієнтів мала місце патологія жовчовивідної системи. Лікування в 
контрольній групі проводилось, так же як і в першій, але без застосування впливу 
фізіотерапії приладу LEIT.  

Таким чином, групи обстежених пацієнтів були ідентичні за статтю, віком, 
патологією як основною, так і супутньою. 

Досліджувалась динаміка артеріального тиску, динаміка стану вегетативної 
нервової системи (індекс Кердо). Оцінювались адаптаційні можливості в обох 
групах, що проходили курс реабілітації в санаторії «Бердянськ». 

Вегетативний індекс прийнято рахувати одним з найбільш простих 
показників функціонального стану вегетативної нервової системи, що відбиває 
співвідношення збудливості її симпатичного і парасимпатичного відділів. 
Величина ВІ в межах от -15 до +15 свідчить про врівноваженість симпатичних і 
парасимпатичних впливів. Значення ВІ більше 15 говорить про переважання 
тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи і свідчить про 
задовільну адаптацію до робочого навантаження, значення ВІ менше мінус 15 
говорить про переважання тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової 
системи [6]. Вегетативний індекс (Індекс Кердо) розраховувався за формулою: ВІ 
= (1 – АТД/ЧСС) Х 100. 

Надмірне підвищення вегетативного індексу свідчить про гіпертонічну 
реакцію людини на навантаження і є предиктором розвитку артеріальної 
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гіпертензії, ішемічної хвороби серця, невідповідності пропонованого 
навантаження рівню тренованості. При розвитку артеріальної гіпертензії має 
велике значення симпатична нервова система, що сприяє регуляції судинного 
тонусу і підтримує артеріальний тиск. Тому логічно добиватися гіпотензивного 
ефекту шляхом зниження симпатичної активності. На підставі отриманих даних 
при артеріальній гіпертензії переважає тонус симпатичної нервової системи. Під 
фізіотерапевтичним впливом приладу LEIT у порівнянні з контрольною групою 
стабілізація стану вегетативної нервової системи була більш виражена, ніж в 
контрольній групі. Застосування LEIT-терапії сприяло зниженню дози 
гіпотензивних препаратів. Динаміка індексу Кердо свідчить про значне зниження 
загальної потужності спектру нейрогуморальної регуляції у пацієнтів з 
гіпертонічною хворобою. При цьому у жінок переважання тонусу симпатичної 
нервової системи на початку було виражене більше, ніж у чоловіків, але в процесі 
лікування відповідь на стабілізацію вегетативної нервової системи проявлялась 
більше у жінок (Рис. 1, 2). Це свідчить про більш високі адаптивні можливості 
жіночого організму у порівнянні з чоловічим. 

 
Рис. 1. Динаміка індексу Кердо у чоловіків 

 
Рис. 2. Динаміка індексу Кердо у жінок 
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Також у порівнянні з контрольною групою покращувалась формула сну. 
Хворі відмічали зниження реактивності, покращення настрою, підвищення 
фізичної працездатності. 

Враховуючи стабілізацію вегетативної нервової системи у порівнянні з 
вихідним рівнем, відмічалось більш успішне лікування артеріального тиску у 
порівнянні з контрольною групою на мінімальній медикаментозній підтримці у 
обстежених хворих. Досягалось стійке зниження артеріального тиску навіть у 
пацієнтів, які мали резистентні до звичайної терапії форми захворювання. 

Таким чином, використання фізіотерапевтичного приладу на рівні 
макроорганізму сприяло стабілізації вегетативної нервової системи, застосування 
LEIT-терапії на всіх етапах санаторно-курортного лікування дозволяло знизити 
дозу гіпотензивних препаратів при зберіганні стійкого терапевтичного ефекту, 
сприяло стабілізації психічного статусу пацієнтів, і покращенню формули сну. 
Виходячи з усього вищенаведеного, можна заключити, що застосування 
низькочастотного електричного імпульсу доцільне для реабілітації хворих 
кардіологічного профілю в умовах санаторію. 
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

ЧОЛОВІКІВ 40-50 РОКІВ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА НА 
САНАТОРНОМУ ЕТАПІ 

 Сучасний спосіб життя характеризується високим нервово-психічним 
напруженням, в зв’язку з цим поражається серцево-судинна система. Ведуче 
місце серед цієї патології займає ішемічна хвороба серця (ІХС) та її ускладнення – 
інфаркт міокарда (ІМ). 

Метою роботи є удосконалення заходів реабілітації хворих на інфаркт 
міокарда 40-50 років в умовах санаторію. 

Організація дослідження. У експерименті взяли участь 20 хворих від 40 до 
50 років на інфаркт міокарда. Для реалізації поставлених завдань хворі були 
розділені на 2 групи: контрольну і основну. У контрольну групу було включено 10 
чоловік, які займалися на  велоерготесті та на біговій доріжці «Тредміт», а також 
лікувальною гімнастикою. Основну групу склали 10 учнів, які проходили курс 
водяних процедур та  лікувально дозовану ходьбу,і також лікувальну гімнастику 
на протязі 5 місяців. 

Експеримент проводився протягом 7 місяців з жовтня 2010 року по лютий 
2011 року і складався з 3 етапів: 

1 етап – жовтень 2010 року включав підготовку до експерименту; 
2 етап – жовтень 2010 – січень 2011 року були проведені заняття на 

велоерготесті, лікувально-дозована ходьба и т.д.; 
3 етап - лютий 2011 року  було проведено завершальне дослідження і дана 

оцінка функціональним можливостям організму хворих. 
Результати дослідження. На початку дослідження жодних між групових 

відзнак в основній та контрольній групах не виявлено. Але в порівнянні з 
віковими нормами у хворих з інфарктом міокарда були підвищені 
антропометричні показники: RR = 0,86c., RQ= 0,15., СП = 43%, QRS = 0,12 c., QT 
= 0,34 с.; 

В другому етапі дослідження хворих як основної, так і контрольної груп 
проходили комплекс реабілітаційних методик. У представників основної групи 
спостерігалися більш суттєві зміни, ніж у контрольній групі. Вірогідно 
покращилися результати за такими показниками: артеріальний тиск систолічний 
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(t=2,65), діастолічний (t=3,65); електрокардіографічні: СП (t=2,20); загальний 
аналіз крові: тромбоцити (t=2,36), ШЗЕ  (t=2,01). 

По закінченню реабілітаційних заходів проведено повторне дослідження, 
результати якого наведені в таблицях 3.4 – 3.9. 

З таблиць видно, що на фоні застосованих методик спостерігалося 
покращення основних показників, як в основній, так і в контрольній групах.  

Комплексні реабілітаційні методики для хворих 40-50 років на інфаркт 
міокарда на санаторному етапі мають єфективний вплив на серцево-судинну 
систему хворих і можуть бути рекомендовані для реабілітації таких хворих. 

Література. 
1. Анатомический синдром // Риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Приложение к жерналу «Здоровие» сер. Для тех, кто лечит. – М., 2005. – 63с. 
2. Епифанов В.А., Мошков В.Н., Антуфьева Р.И. и др. Лечебная физическая 
культура: Справочник // Лечебная физкультура в кардиологии. М. -Медицина, - 
2000. – С. 234-265. 
 

Кононенко Анна 
магістрант фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.б.н., доцент Богдановська Н.В. 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ З УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ, ЩО ЧАСТО ХВОРІЮТЬ 

Формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку, його охорона, 
зміцнення та відновлення як стрижнева в навчально-виховному процесі закладів 
освіти було й залишається досить актуальним. 

За даними провідних педіатрів, кількість дітей шкільного віку (6-15 років) із 
хронічними захворюваннями складає 17-20 %. Число дітей молодшого шкільного 
віку, які мають недостатній фізичний розвиток, збільшилось із 8,8 % до 12,4 % 
(недостатня вага), з 2,2 % до 4,2 % (низький ріст) [1]. 

Рівень захворюваності дітей у молодшому шкільному віці дуже високий. 
Перше місце в системі захворювань (65 % усієї патології) посідають 

хвороби органів дихання, серед яких 90 % – гострі респіраторні захворювання й 
грип [1].  

Найбільша кількість перенесених гострих захворювань припадає на дітей, 
які часто хворіють: у 2-4 рази частіше, ніж у тих учнів, які рідко хворіють. 

Діти, що часто хворіють - проблема соціальна і медична. 
Критерії віднесення дітей до таких, що часто хворіють [1]: 

Вік дітей  Частота ГРЗ (епізодів/рік) 
1-го року життя 4 і більше 

До 3-х років 6 і більше 
4-5 років 5 і більше 

Старші 5 років 4 і більше 
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Такі  діти на фоні ослабленого імунітету хворіють ГРЗ, які, в свою чергу, ще 
більше ослаблюють імунітет. У результаті підвищеної чутливості організму до 
різноманітних інфекцій і зниження захисних механізмів, велика вірогідність 
розвитку хронічних інфекційних і неінфекційних захворювань. Наявність 
хронічних інфекцій може призводити до затримки фізичного розвитку. Крім того 
у дітей, що часто хворіть можуть розвиватися і різноманітні психологічні 
проблеми. Неможливість через часті захворювання жити повноцінним для свого 
віку життям може призвести до соціальної дисадаптації. 

Відповідно до сучасних епідеміологічних даних, розповсюдженість хвороб 
органів дихання у дітей і підлітків у 6 разів вище, ніж у дорослих [1,3]. Щорічно у 
світі реєструється більш як мільярд випадків гострих респіраторних інфекцій 
(ГРИ), питома вага яких у структурі інфекційних хвороб у дітей складає 90% [3]. 

Мета дослідження. 
Розробити та запровадити в умовах школи комплекс реабілітаційних заходів 

для покращення здоров’я учнів молодших класів, які часто хворіють. 
Завдання та методи дослідження  
Перед дослідженням нами були поставлені наступні завдання:  

1. Вивчити науково-методичну літературу по заданій темі. 
2. Ознайомитися з медичними картками молодших школярів з метою 

виявлення дітей, що часто хворіють.  
3. Дослідити стан здоров’я та певних фізіологічних показників школярів 

молодшого шкільного віку, що часто хворіють.  
4. Розробити та запровадити в умовах школи комплекс реабілітаційних 

заходів для покращення здоров’я учнів. 
5. Визначити характер впливу розроблених заходів на стан здоров’я  дітей.  
Методи дослідження. 

1. Аналіз досліджень і публікацій.  
2. Аналіз медичних документів. 

3. Педагогічний експеримент. 
4. Контрольні тести.  

5. Метод математичної обробки даних. 
Організація дослідження  
Дослідження проводилося в загальноосвітній школі № 75 м. Запоріжжя. 

Були відібрані експериментальна та контрольна групи кількістю по 10 дітей 1-4 
класів, що часто хворіють. З експериментальною групою проводилися додаткові 
заняття щоденно тривалістю 45 хвилин. Дослідження почалось 1 жовтня 2011 
року і закінчилось 25 січня 2012 року. На початку і в кінці дослідження 
вимірювались наступні показники: довжина тіла, вага тіла, частота серцевих 
скорочень, життєва ємність легенів, артеріальний тиск, а також виконувались 
проби Штанге та Генче, кількість піднімань тулуба з положення лежачи на спині у 
положення сидячи. 

Нами був запропонований комплекс реабілітаційних заходів як  засіб 
покращення здоров’я та імунітету дітей, як превентивний засіб, а також для 
покращення фізичного розвитку і підготовки, вдосконалення рухових якостей. 

Запропоновані нами нововведення полягали в наступному:  
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- Повітряні ванни – перебування на свіжому повітрі 5-6 хвилин після 
кожного навчального заняття (щоденно); 

- Водні  процедури: обтирання вологим рушником обличчя, рук; контрастні 
ванни для ніг; вмивання холодною водою; полоскання рота і горла настоями 
лікарських рослин – евкаліпту, ромашки, зверобою, календули, чистотілу – 
кімнатної температури (щоденно). 

- Інгаляції з лікарськими рослинами – ромашкою, евкаліптом, сосною (2 
рази на тиждень). 

- Точковий масаж по імунним точкам (щоденно) [4]. 
Точка 1. На середині грудини, на рівні прикріплення до неї 5 –ого ребра.  
Точка 2. В центрі яремної впадинки грудини.  
Точка 3. На рівні верхнього краю щитовидного хряща, біля переднього краю 

грудинно-ключично-сосцевидного м’язу.  
Точка 4.  У поглибленні, утвореному потиличною кісткою, ближче до 

хребта.  
Точка 5. Розташована в області 7-го шийного і 1-го грудного хребців.  
Точка 6. На середині відстані між носогубною складкою і серединою крила 

носа.  
Точка 7.  Пов'язана із слизовою оболонкою гратчастих утворень порожнини 

носа і лобових пазух, а також з лобовими відділами головного мозку.  
Точка 8. Біля переднього краю хряща вушної раковини, на рівні 

міжкозелкової вирізки.  
Точка 9. На тильній стороні кисті, на вершині м'язового валика, що 

утворюється при приведенні великого пальця до вказівного.  
-  Вправи з дихальної гімнастики Стрельнікової [2]; 
- Фізичні вправи: для правильної постави, для окремих м'язових груп (для 

шиї та голови,  для поясу верхніх кінцівок, для поясу нижніх кінцівок, для 
тулуба), для розвитку рухових якостей (сили, гнучкості, координаційних 
здібностей, витривалості, швидкості). 

У оцінці ефективності проведених лікувально-оздоровчих заходів основним 
критерієм є динаміка рівня захворюваності кожної часто хворіючої дитини 
протягом експерименту порівняно із захворюваністю за попередній рік.  

Для оцінки ефективності оздоровлення діти підрозділяються на чотири 
групи:  

I група - дитина перейшла з групи дітей, що часто хворіють, в групу тих, що 
епізодично хворіють або не хворіють (одужання);  

II група - дитина перенесла на 2 і більш захворювання менше, ніж до 
оздоровлення, але по кількості перенесених захворювань залишилася в групі 
часто хворіючих дітей (поліпшення); 

III група - рівень захворюваності дитини до і в період оздоровлення 
однаковий (без змін);  

IV група - після оздоровлення число гострих захворювань стало більше, ніж 
до того (погіршення). 

Про ефективність проведених заходів судили по кількості дітей в цих 
чотирьох групах (у відсотках) до кінця оздоровлення.  
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Крім того ефективність оздоровлення часто хворіючих дітей оцінюється за 
наступними показниками: 

- позитивна і відповідна віку динаміка ростовесових показників; 
- стійка нормалізація показників функціонального стану організму (пульс, 

артеріальний тиск, проби Штанге, Генче, життєва ємність легенів, поліпшення 
емоційного стану, хороше самопочуття, відсутність скарг);  

- відсутність ускладненого перебігу гострих захворювань;  
- зменшення числа днів, пропущених по хворобі одним учнем за рік.  
Висновки  
Проаналізувавши функціональні показники до запровадження 

запропонованих заходів та після завершення експерименту можна зробити 
наступні висновки: 

1. Антропологічні показники, а також рівень частоти серцевих скорочень та 
артеріальний тиск у дітей досліджуваної групи відповідають віковим нормам; 
життєва ємність легенів, результати дихальних проб покращились у обох групах, 
але з переважним покращенням у експериментальній. 

2. Отримані нами результати підтверджують необхідність проведення 
протягом року додаткових профілактичних і оздоровчих заходів у школі для 
дітей, що часто хворіють у позаурочний час, тому що покращення досліджуваних 
показників відбулося у всіх досліджуваних у різній мірі. 

3. У процесі реабілітації дітей, які часто хворіють, необхідно додержуватися 
таких принципів: 

-раннього виявлення дизонтоґенетичних факторів ризику, створення 
оптимальних умов для розвитку дитини; 

-комплексного підходу із застосуванням системи лікувально-
профілактичних заходів, медичних, психолого-педагогічних, логопедичних, 
фізичних та інших засобів реабілітації; 

-пріоритетності використання немедикаментозних методів оздоровлення; 
-адекватності використаних методів фізіологічному стану учнів, ступеню 

функціональних змін у їхньому організмі; 
-індивідуальний та диференційований підхід до призначення всіх 

оздоровлювально-реабілітаційних заходів; 
-неперервності, поетапності, поступовості і достатньої тривалості 

реабілітаційних впливів. 
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НАДЛИШКОВА МАСА ТІЛА І СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 

 За даними ВООЗ про стан харчування населення, проведених з 2000р. по 
2010р., ожиріння і надмірна вага стали проблемою суспільного здоров'я. 
 Людство зіткнулося з проблемою боротьби з однією з найбільш небезпечних 
епідемій за всю історію існування - зростанням серцево-судинних захворювань. 
Статистичні матеріали показують, що в Україні смертність від серцево-судинних 
захворювань зросла з 247,3 в 2000р. до 337,9 на 100тис. населення в 2010р. (47%). 
Частота інфаркту міокарда в 2010г. зросла в 2 рази в порівнянні з 2000 роком 
[1,2]. 
 Аналогічна динаміка спостерігається в багатьох країнах світу. Однією з 
провідних причин епідемії серцево-судинних захворювань в економічно 
розвинених країнах є надмірне харчування. Надлишкова маса тіла є фактором 
ризику цілого ряду захворювань серцево-судинної системи (ССС), значно 
знижуює рівень здоров'я, фізичну працездатність і, в подальшому, тривалість 
життя. В середньому на Україні особи з надмірною масою тіла складають 32% [3]. 
 Для проведення програми по оздоровленню населення, зокрема, щодо 
корекції маси тіла, необхідна оцінка зросто-вагових показників населення. 
Безпосереднє вимірювання зросту і маси із залученням людей на обстеження 
займає багато часу та грошових витрат. Дослідження зарубіжних і вітчизняних 
авторівдемонструють, що можлива оцінка зросто-вагових показників самими 
обстежуваними [4,5]. 
 Актуальність. В літньому віці в органах і системах людини здійснюються 
зміни, пов'язані зі старінням організму. Якщо ж цей процес пов'язаний ще й з 
гіподинамією і надлишковою вагою тіла, то наступає патологічне старіння, яке 
характеризується різким зниженням рівня функціонування життєво важливих 
систем, прискоренням зносу окремих органів, значним падінням працездатності . 
 Вивчення залежності надлишкової ваги та патології ССС є актуальною 
проблемою поточного сторіччя. 
 Мета роботи. У даній роботі ми проаналізували можливість використання 
маси тіла і росту, отриманих методом поштового опитування у жінок віком після 
50 років для виявлення осіб з надлишковою масою тіла з метою обстеження ССС 
з точки зору вікової норми. 
 Протягом 2011р. була обстежена група жінок, які працюють на Запорізькій 
цукерковій фабриці (15 осіб) віком від 52 до 55 років. Методом анкетування були 
отримані скарги на роботу серця. За допомогою вимірювань АТс, АТд, АДп і 
ЧСС, використовуючи таблицю Єгорова М.Н. (Табл.1), був проведений  аналіз 
анкетування. 
 За результатами анкетування група жінок виявилася неоднорідною. Тільки 2 
жінки (13, 3%), згідно з таблицею Єгорова М.Н., мали результати в межах норми: 
при зрості 160 см маса тіла дорівнювала 62,2 кг, при зрості 168 см - 67,7 кг (індекс 
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Кетле (ІМТ) від 23 до 24).  При показниках АТ - 130/80, АДп - 50 мм.рт.ст., ЧСС – 
73 уд/хв. ці жінки не мали  скарг на роботу серця. 
 У 8 жінок (53,3%) при коливанні показників зросту від 166 до 174 см вага 
знаходиться в межах від 86 до 89,6, що свідчить про надмірну вагу тіла (ІМТ від 
29 до 30). При АТ 145/90, АТп – 55 мм.рп.ст та ЧСС 92 уд/хв. ці жінки часто 
звертались до кардіолога зі скаргами на роботу серця. 
 У 5 жінок (33,3%) при коливанні показників зросту від 164 до 176 маса тіла 
знаходиться в межах 87,5-95,6 кг, що свідчить про ожиріння (ІМТ від 29 до 31). 
При показниках  АТ – 150/93, АТп – 58-61 мм.рт.ст., ЧСС – 90 уд/хв., ці жінки 
мали проблеми з роботою серця (діагноз кардіолога – ІХС). 
 Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, що метод анкетування 
дозволяє оцінити відповідність маси тіла, віку, зросту та самопочуття 
обстежуваних та  дає можливість провести самооцінку стану здоров'я і визначити 
небезпеку потрапляння в групу ризику з серцево-судинних захворювань. 
Таблиця 1. Визначення нормальної маси тіла в кг при при нормальній середній 
статурі в залежності від віку та зросту (за Єгоровим М.Н.) 

Вік, роки 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
Стать 

 
Зріст, 
см 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
148 50,8 48,4 55,0 52,5 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2 
150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58,0 55,7 57,3 54,8 
152 51,3 51,0 58,7 55,0 61,5 59,9 61,1 57,6 60,3 53,9 
154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 63,4 63,8 60,2 61,9 59,0 
156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9 
158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4 
160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 
162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,2 68,7 69,1 66,5 
164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,0 
166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5 
168 70,8 68,5 76,3 73,7 79,6 78,2 77,8 74,8 76,0 73,3 
170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,8 76,8 76,9 75,0 
172 74,4 72,8 79,3 77,0 82,4 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3 
174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,6 79,4 79,3 78,0 
176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,0 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1 
178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 
180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 
182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9 
184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8 
186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3 
188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8 
190 97,1 93,3 99,5 95,6 100,0 97,4 99,4 95,6 94,8 92,8 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ  У ПОСТІНФАРКТНОМУ ПЕРІОДІ 

Актуальність дослідження. Серцево-судинні захворювання відносяться до 
найбільш поширених як у нашій країні, так і за кордоном. Серед цих захворювань 
найбільш часто зустрічається ішемічна хвороба серця, яка є причиною смертності 
та інвалідизації осіб різного віку, в тому числі і працездатного. Дані Всесвітньої 
організації охорони здоров'я свідчать, що близько 2,5 мільйонів чоловік щорічно 
йдуть з життя в результаті ішемічної хвороби серця, з них в 70% випадків 
діагностується таке ускладнення ІХС, як інфаркт міокарда [1, 38]. 

Негативною особливістю ішемічної хвороби серця і, зокрема, інфаркту 
міокарда в останні роки є той факт, що вони все більше вражають осіб молодого 
віку. За даними ВОЗ, серед померлих від ішемічної хвороби серця третю частину 
становлять особи працездатного віку. Інфаркт міокарда у осіб у молодому віці 
діагностується в 5-10% від загального числа хворих цим захворюванням, і ця 
тенденція продовжує посилюватися [1, 26; 3, 77]. 

Питання лікувальної фізичної культури для осіб з інфарктом міокарда на 
різних режимах та етапах (стаціонарному, санаторному, амбулаторному) 
розглядаються в роботах багатьох фахівців. Пропонуються різні варіанти 
лікувальної гімнастики, дозованої ходьби, бігу підтюпцем, дихальних вправ; 
навантаження аеробного і зі статичним компонентом анаеробного характеру; 
комплексні підходи, які включають поєднання фізичних вправ, психорегулюючих 
та медико-біологічних засобів впливу [1, 56; 2, 89]. 

Висновок. У нашій країні смертність від захворювань серцево-судинної 
системи в два рази вище, ніж в європейських країнах. Досвід розвинених країн 
показує, що поліпшення організації допомоги хворим і застосування нових 
технологій лікування і реабілітації дозволяє знизити смертність від інфаркту 
міокарда та ступінь інвалідизації і дає можливість більшості хворих 
продовжувати трудову діяльність. Серед цих технологій важливе місце займають 
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немедикаментозні засоби, до яких відноситься, зокрема, фізична реабілітація. 
Відповідно до думки фахівців, при інфаркті міокарда фізичні вправи можуть бути 
вирішальним фактором у боротьбі організму за життя. Рання рухова активізація 
хворих сприяє розвитку колатерального кровообігу. Строгодозоване фізичне 
тренування серця активізує в ньому процеси метаболізму і покращує регуляцію 
коронарного кровообігу. Фізичні вправи сприяють посиленню скоротливої 
функції міокарда [3, 156]. 
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ВІДСУТНІСТЬ ВПЛИВУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Актуальність. Проблема "Сонце - Земля" є на сьогоднішній день 
актуальною з багатьох причин. По-перше, це проблема альтернативних джерел 
енергії на Землі. По-друге, це вплив сонячної активності на земну атмосферу і 
магнітне поле Землі.[1] По-третє, це проблема "Сонце – людина". В результаті 
вивчення властивостей крові: числа лейкоцитів, швидкості згортання крові та 
інші, були доведені зв'язки серцево-судинних захворювань людини з сонячною 
активністю. [1,4]  

На даний момент все більше зростає вплив сонячного опромінення на 
людину. Це пов’язано з багатьма факторами, і в першу чергу з антропогенним 
фактором. Поява озонових дір спричинена людською діяльністю викликає 
стривоженість вчених усього світу. Населення світу стає беззахисним від 
негативного впливу сонячної активності. [2,4]  

Саме в цьому, на наш погляд, полягає  актуальність і практична значимість 
в реалізації дослідження. Важливо виявити ступінь та вірогідність спричинення 
органічних змін в організмі людини під впливом сонячної  активності. 

Вченими було доказано, що кількість народження дітей з хворобою Дауна 
зростає під час інтенсивного сонячного випромінювання, а також залежність 
тривалості життя від сонячної активності. [4,6] 

 У нашій роботі ми опиралися на дослідження таких науковців: академіка Ф. 
И. Комарова, професора С. И. Рапопорта,  А. Л. Чижевського. [6] 
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Новизна. У роботі вперше проведена спроба проаналізувати вплив 
геліогенних факторів в період року народження дитини на її стан здоров’я у 
майбутньому.  

Метою наших досліджень було виявлення залежності між сонячною 
активністю у рік  народження та станом здоров’я  на момент обстеження. 

 У роботі було поставлене завдання виявити вплив сонячної активності на 
стан здоров’я дітей шкільного віку. 

Гіпотеза: ми припустили, що на стан здоров’я дітей шкільного віку  може 
вплинути рівень сонячної активності у рік народження.  

Для організації дослідження впливу сонячної активності на здоров’я дітей 
шкільного віку було використано методику інтегральної оцінки стану здоров’я 
«ШВСМ» та показника сонячної активності, число Вольфа. [3,5] 

Для порівняння було використано середнє значення числа Вольфа (82) за 
період спостереження, що дозволило сформувати 2 групи школярів різного віку.  

Для дослідження було обстежено 468 школярів віком від 7 до 16років, з 
яких 207 хлопчиків та 261 дівчинка. [3,5] 

Таблиця 1 
Стан здоров’я школярів в залежності від рівня сонячної активності в рік їх 
народження 

Хлопчики Дівчата 
Сонячна активність, ω 

№  
Показник, у.о. 

>82 <82 >82 <82 
1 Фізичне здоров’я 46,0±2,56 40,8±2,4 38,2±2,3 33,8±2,2 

2 Фізична 
підготовленість 

40,8±2,61 35,8±2,14 45,1±2,76 45,6±1,95 

3 Функціональний 
стан ССС 

63,2±2,1 70,2±2,8 58,4±1,8 62,3±2,4 

4 Функціональний 
стан дих. системи 

45,8±2,1 49,84±1,9 48,9±2,1 44,3±1,96 

5 Адаптаційний 
потенціал 

1,85±0,2 1,96±0,15 1,92±0,2 1,74±0,1 

      Відмінності показників в залежності від сонячної активності недостовірні 
(Р>0,05)  

Таким чином, можна зробити висновок про відсутність залежності  між 
сонячною активністю у рік народження та станом здоров’я на момент обстеження. 
Також можна зробити припущення щодо  інформативності обраної методики 
обстеження стану здоров’я.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
В ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ 

 Проблема боротьби з пияцтвом і алкоголізмом продовжує залишатися 
однією з найбільш  актуальних соціальних проблем у більшості країн миру. На 
Україні алкоголь також є найбільш популярною і розповсюдженою 
психоактивною речовиною. Незважаючи на значний ріст наркоманії, хронічний 
алкоголізм залишається домінуючим наркологічним захворюванням у нашій 
країні [1, 2]. Для лікування тривожних станів при алкоголізмі звичайно 
використовують фармакологічні засоби, однак їхнє застосування не завжди 
безпечно, оскільки більшість із них має високу ймовірність розвитку паралельної 
залежності. Крім того, вони можуть викликати й цілий ряд побічних ефектів [3]. 

 Сказане робить актуальним впровадження у загальну систему боротьби з 
алкоголізмом інших методів, у тому числі фізичної реабілітації, можливості якої у 
даної категорії хворих використовуються у неповному обсязі. На всіх етапах 
реабілітації хворих алкоголізмом лікувальна фізкультура є важливим елементом 
більш швидкої реабілітації. Призначення хворому дозованих фізичних вправ 
підвищує впевненість його в успішному результаті, відволікає від повернення у 
хворобу, сприяє усуненню тривоги й поліпшує нервово-психічний стан. Фізичні 
вправи сприяють виникненню позитивних емоцій в осіб, що стають на шлях 
тверезого образа життя, тому що лікувальні вправи стимулюють і підвищують 
загальну працездатність організму, його імунітет до спиртного. У зв'язку з цим 
зрозуміло, що використання оздоровчих фізичних вправ у складі комплексних 
програм буде сприяти підвищенню реабілітаційних заходів [4, 5]. 

З метою вивчення впливу оздоровчого фізичного тренування на 
функціональний стан центральної нервової системи осіб з алкогольною 
залежністю під нашим спостереженням знаходилось 21 чоловік 30-40 років, що 
хворіли на хронічний алкоголізм першої стадії, тривалість ремісії не менше 
одного місяця:10 чоловік основна і 11 – контрольна група. Чоловіки обох груп 
проходили курс реабілітаційних заходів на базі спеціалізованого центру „Надія” 
м. Павлоград.  Основу реабілітаційної програми складали методи психологічної 
реабілітації, які використовувались у хворих обох груп, а саме: індивідуальна 
психотерапія, групова психотерапія, сімейна психотерапія, інформаційні заняття 
за концепцією залежності й видужанню, участь у групах взаємодопомоги. 
Додатково чоловіки основної групи за власним бажанням проходили курс 
фізичної реабілітації, який включав вправи оздоровчої гімнастики, силову 
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гімнастику у тренажерному залі, дихальну гімнастику, масаж і самомасаж, 
спортивні ігри. 

В ході дослідження було показано, що для хворих з алкогольною залежністю 
характерним є виражене погіршення функціонального стану ЦНС, яке 
проявляється зниженням результатів функціональних проб, порушенням майже 
всіх ланок судинної системи головного мозку, наявністю дифузних змін 
біоелектричної активності. Після проведених реабілітаційних заходів позитивна 
динаміка показників функціонального стану центральної нервової системи в 
основній та контрольній групах склала: покращення статичної координації на 
96,49 % і 42,12 %, зменшення коефіцієнту асиметрії кровообігу – 46,27 % та 19,04 
%,  нормалізація домінуючого ритму мозкових хвиль – 34,6 % і 15,8 %, 
зменшення дезорганізації форми хвиль – на 23,4 % і 15,9 % в основній та 
контрольній групах відповідно.   

Таким чином, наш досвід дослідження невеликої групи хворих переконливо 
показує, що застосування оздоровчого фізичного тренування у складі комплексної 
програми значно підвищує ефективність лікувально-реабілітаційної допомоги 
особам з функціональними порушеннями центральної нервової системи, 
викликаними зловживанням алкоголем. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КОРЕКЦІЇ 
СПАСТИЧНОСТІ У ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

Реабілітація хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) продовжує 
залишатися однією з найактуальніших проблем сучасного суспільства. ДЦП 
поєднує групу непрогресуючих неврологічних розладів, що виникають у 
результаті недорозвинення й ушкодження головного мозку в пренатальному, 
натальному і постнатальному періодах [1, 2]. 

Основною характерною рисою ДЦП є порушення розвитку психомоторних 
функцій дитини. Рухові розлади проявляються у вигляді паралічів, парезів, 
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насильницьких рухів, порушення координації рухів. Ці симптоми нерідко 
супроводжуються затримкою психомовного розвитку аж до глибокої дебільності 
й повної відсутності мови, судорожними припадками, порушеннями зору, слуху, 
чутливості, різною патологією з боку внутрішніх органів. 

Причиною ДЦП вважають порушення формування мозку на ранніх етапах 
онтогенезу, вплив шкідливих факторів, а також постнатальні поразки мозку, що 
виникли внаслідок інфекційних захворювань, черепно-мозкових травм і інших 
патологічних станів [3]. 

Відомо, що центральна нервова система у дітей має великі резерви і 
пластичні можливості, і, навіть при наявності значних структурних уражень мозку 
дитини, може відбутися відносно нормальний моторний та конгитивний розвиток. 
Враховуючи пластичність мозку, розвиток нових сучасних технологій відновної 
реабілітації з раціональним поєднанням усіх методів традиційного і 
нетрадиційного лікування можна досягнути успіху реабілітації, сприяти адаптації 
хворих до життя і пристосуванню їх до трудової діяльності [4]. 

Метою даного дослідження було вивчення ефективності комплексної 
реабілітації з застосуванням спеціалізованих фізичних вправ в корекції 
спастичності у дітей з церебральним паралічем. 

Дослідження проходило з вересня 2011 по квітень 2012 року на базі 
Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру для дітей з 
наслідками поліомієліту та церебрального паралічу м. Запоріжжя.  

Під нашим спостереженням знаходилось дві групи дітей зі спастичною 
формою ДЦП віком від 7 до 10 років – 8 дітей в основній та 8 – у контрольній 
групах. Переважаючою формою поразки була спастична диплегія середнього 
ступеня важкості (56%), спастичний геміпарез (19%) і спастичний тетрапарез 
(25%).  

Діти обох груп отримували комплексну реабілітацію в умовах 
реабілітаційного центру, яка включала раціональний режим дня, лікувальну 
фізкультуру, масаж, фізіотерапію, заняття з логопедом, психологом. В основній 
групі додатково застосовувався комплекс вправ на зниження тонусу м’язів, який 
проводився у комплексі заняття ЛФК 5 разів на тиждень [5]. 

У рамках медико-біологічного обстеження у всіх дітей, реєстрували наступні 
показники: оцінка спастичності за модифікованою шкалою Ашфорта, оцінка 
рухової активності за „Шкалою оцінки великих моторних функцій ”, обстеження 
амплітуди рухів у суглобах. 

На початку дослідження сумарні середні показники м'язового тонусу при 
оцінці сьомих м’язових груп  у дітей основної групи (ОГ) та контрольної групи 
(КГ) не мали статистично вірогідної різниці (р>0,05). Так, по правій стороні тіла 
різниця у виразності м’язового тонусу склала 0,62 бала за тестом Ашфорта, по 
лівій стороні – 0,87 бала, тобто за цим показником групи були однорідні. 

Середні показники амплітуди активних рухів у дітей обох груп на початку 
дослідження також не мали статистично вірогідної різниці: найбільший показник 
різниці між групами спостерігався у відведенні плеча і складав 9,14º (р>0,05). В 
обох групах амплітуда рухів у досліджених суглобах була нижче середньовікових 
норм, що свідчить про наявність функціональних суглобових контрактур. 
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Для дітей з ДЦП обох груп характерний середній ступінь порушення великих 
моторних функцій, меншою мірою – сидіння, більшою – стояння та ходьба. Діти 
зазнають істотних труднощів при здійсненні багатьох моторних актів: їм важко 
стояти, переступати перешкоди, робити повороти, стрибки. 

Повторне обстеження дітей обох груп було проведено нами через 6 місяців 
застосування реабілітаційних заходів. Вивчення динаміки показників шкали 
Ашфорт у дітей основної групи дозволило констатувати, що на тлі проведених 
реабілітаційних заходів відбулося достовірне (р<0,05) зниження м'язового тонусу 
в середньому на 2 бали, і склало з правої сторони 12,08 бала, з лівої – 13,15 балів 
(сумарний показник сьомі груп м’язів), що в середньому на один м’яз складає 2 
бали  –  тобто м'язовий тонус зменшився на один рівень шкали Ашфорт. 

У дітей контрольної групи наприкінці дослідження також була відзначена 
позитивна динаміка у зниженні м’язового тонусу, але зміни були достовірно 
нижчі, ніж у дітей основної групи. 

Амплітуда активних рухів у досліджених суглобах зросла в обох групах. У 
суглобах верхньої кінцівки зафіксовано незначний приріст амплітуди рухів, дані 
приросту не мають статистично вірогідної різниці між групами. Так, у дітей ОГ 
показник відведення плеча збільшився на 3,71 %, в КГ – на 3,40 %; згинання ліктя 
–  3,46 % і 3,22 %, розгинання променево–зап'ясткового суглобу – 3,57 % і 3,19 % 
відповідно.  

Середні показники оцінки функцій «сидіння» та «стояння» не мали 
статистично достовірної різниці (р>0,05), хоча слід зазначити що за показниками 
«сидіння» приріст середнього результату в ОГ склав 0,77 балів, а по контрольній 
– 0,72 бала, за показником «стояння» – 1,78 та 1,36 відповідно. 

 Отримані результати дозволили констатувати значну ефективність 
застосування комплексної безперервної реабілітаційної роботи, що включає 
масаж, фізіотерапевтичні заходи, ортопедичну корекцію та систематичне 
застосування спеціалізованих фізичних вправ, спрямованих на корекцію 
спастичності, для дітей з дитячим церебральним паралічем, і рекомендувати дану 
форму реабілітації при роботі з даним контингентом дітей. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
З НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ 

Нейроциркуляторна дистонія – захворювання функціональної природи, 
переважно психогенного або невротичного походження що  виявляється багато 
чисельними серцево-судинними, респіраторними і вегетативними розладами 
астенізацією, поганою переносимістю стресових ситуацій та фізичних 
навантажень. Захворювання тече хвильообразно проте має добрий життєвий 
прогноз, оскільки при нім не розвивається кардіомегалія та серцева недостатність.  

Нейроциркуляторна дистонія є самостійною нозологічною одиницею. Проте 
в частині випадків нейроциркуляторну дистонію належно розглядати як синдром, 
якщо її ознаки зустрічаються при якомусь іншому захворюванні (наприклад при 
артеріальній гіпертензії розладах, викликаних впливом струмів надвисокої 
частоти при захворюваннях інших органів та систем). Деякі хвороби можна 
охарактеризувати декількома словами [2, 3]. 

Спроби описати нейроциркуляторну дистонію в одній, вдвох, втрьох і навіть 
багатьох фраз все одно страждають недостатньою і повною її неточністю.  

Нам представляється, що нейроциркуляторна дистонія містить межі багатьох 
хвороб що існують у людини. Це жива модель розладу усіх систем організму сума 
усіх суб'єктивних порушень тих, що існують у природі. У цьому вже виявляється 
одна з основних ознак хвороби – різноманіття симптомів. Добре відомі 
безсимптомні хвороби, інколи хвороба виявляється лише однією суб'єктивною 
ознакою. При нейроциркуляторній дистонії «болить все». Якщо «болить» лише 
серце і більш нічого, то це ще не нейроциркуляторна дистонія.  

Нейроциркуляторна дистонія – дуже поширене захворювання (у загальній 
структурі серцево-судинних захворювань ця патологія виявляється у 32-50 % 
випадків). Зустрічається у людей самого різного віку переважно у жінок.  

По суті і в даний час залишається відкритим питання: до чиєї компетенції 
відносяться хворі нейроциркуляторною дистонією?  

Причини розвитку хвороби точно не встановлені. Нейроциркуляторна 
дистонія – полі етіологічне захворювання. Багаточисленість і переплетення різних 
причин створюють значні труднощі в виявленні ведучих. В даний час можна 
говорити лише про вірогідну причину хвороби. Серед етіологічних чинників 
виділяють сприятливі і що викликають, причому їх розмежування достатнє 
складне і може бути лише умовним. Сприяючими чинниками є спадково-
конституційні особливості організму: особливості особи, несприятливі соціально-
економічні умови, періоди гормональної перебудови організму[4, 20]. 

Різні зовнішні і внутрішні дії ведуть до порушення на будь-якому рівні 
нейрогормонально-метаболічній регуляції серцево-судинної системи, причому 
провідною ланкою стає поразка гіпоталамічних структур що здійснюють 
коордінаторно-інтегральну роль. Порушення регуляції виявляються, раніше 
всього у вигляді дисфункції симпатіко-адреналової і холінергичеської систем і 
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зміни чутливості відповідних периферичних рецепторів. У  тканинах, особливо у 
міокарді, активізуються так звані тканинні гормони (гистамін, серотонін та інші), 
що приводять до розладу метаболізму та розвитку дистрофії.  

Болі в області серця при нейроциркуляторній дистонії зазвичай супроводжує 
тривога, неспокій, зниження настрою, слабкість. Нападоподібний і сильний біль 
супроводжується страхом і вегетативними порушеннями у вигляді відчуття 
нестачі кисню, серцебиттям, пітливістю, відчуттям внутрішньої дрожі. 

Хворі пред'являють скарги на серцебиття, відчуття  посилених скорочень що 
інколи супроводжуються відчуттям пульсації судин шиї голови, що з'являються у 
момент навантаження або хвилювання, а інколи у спокої, ніччю, що заважає 
спати. Серцебиття провокується хвилюванням, фізичним зусиллям, їжею, 
тривалим перебуванням у вертикальному положенні, гіпервентиляцією.  

У багатьох хворих наголошується астенічний синдром у вигляді відчуття 
фізичній слабкості, постійній втоми, що супроводжується зниженням настрою. 
Астенічний синдром визначає зниження фізичної працездатності. 

Периферичні судинні порушення виявляються головним болем, «мигтінням 
мушок» перед очима, запамороченнями, відчуттям похолодання кінцівок. Хворі 
можуть повідомити про тих, що наголошувалися раніше коливання артеріального 
тиску [4, 26]. 

Хворі нейроциркуляторною дистонією погано переносять різкі перепади 
температури; вони погано відчувають себе у холодних приміщеннях, мерзнуть. 
Спеку переносять теж погано, вона викликає загострення багатьох симптомів. В 
частини хворих відмічається періоди субфебрилітету від декількох днів до 
багатьох місяців. Зазвичай це слідує за якою-небудь інфекцією, найчастіше 
гострим респіраторним захворюванням або грипом і збігається із загостренням 
основних скарг. Температура тіла не перевищує 37,2-37,7 і не супроводжується 
появою гостро фазових лабораторних показників. 

Хворі відзначають зниження розумової працездатності, швидку 
втомлюваність. Частину пацієнтів пред'являють скарги на різні діспептичні 
розлади: блювоту, обумовлену розладами моторної функції шлунку або 
істеричного походження, відрижку повітрям, гикавку. У деяких пацієнтів 
спостерігається зниження ваги тіла, болі в животі всілякої локалізації та 
виразності.  

Нейроциркуляторна дистонія – захворювання з хорошим прогнозом, проте це 
не знімає з повістки дня засобів для профілактик, як первинною так і вторинною, 
цього захворювання. В цілому вся проблема функціональної патології вимагає ще 
більших зусиль в уточненні багато неясних питань [2, 28]. 

Була розроблена робоча гіпотеза, згідно з якою реабілітація засобами 
«біорезонансної діагностики і терапії» осіб з діагнозом нейроциркуляторна 
дистонія, має місце бути чинником поліпшення функціонального стану систем 
організму і підвищення працездатності.  

Після проходження курсу медикаментозного лікування проводилася 
реабілітація за допомогою «біорезонансної терапії».  

Перед початком реабілітації за допомогою методу «біорезонансної терапії» 
групі досліджуваних, була проведена програма «Експрес тест» за допомогою якої 
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реєструються частотні характеристики хвильових процесів в організмі пацієнта 
згідно з сегментарними зонами шкірної проекції органів і систем. Для цього 
використовується шість стандартних відведень (6 електродів: 2 лобових, 2 
ручних, 2 ножних).  

Тривалість діагностування складає від 45 до 50 хв, після чого всі дані 
реєструються у діаграму. За допомогою діаграми оцінюється міра 
функціонального стану органів та систем. В середньому тривалість 
терапевтичного сеансу складає 20-30 хв і визначається індивідуально, виходячи зі 
стану досліджуваного на даному етапі відновлення.  

Терапевтична програма за рахунок виникнення резонансних ефектів 
взаємодії з електоромагнітними полями головного мозку служить стимулу для 
відновлення нормальної роботи центральної та вегетативної нервової системи, що 
має велике значення при НЦД. Так само за допомогою терапевтичного комплексу 
дозволяє проводити без медикаментозну симптоматичну терапію, профілактику і 
реабілітацію даного захворювання[1, 18]. 

Для проведення дослідження були підібрані пацієнти з діагнозом 
нейроциркуляторна дистонія по змішаному типу, у яких спостерігалася різна 
ступінь важкості. У дослідженні брали участь випробувані в кількості 30 осіб: 20 
– жіночої статі і 10 – чоловічої статі, в віковій категорії від 18 до 27 років. 

При дії на органи і системи необхідно враховувати які показники вищі за 
норму або нижчі, від цього і залежить спрямованість терапевтичної дії.  

Норма показників в (у.о.); 
▪ мозковий кровообіг – 60 у.о.; 
▪ серцева діяльність – 80у.о.; 
▪ вегетативна нервова система – 50-60 у.о.; 
▪ резерви адаптації – 66-75 у.о.; 
При нейроциркуляторній дистонії для досліджуваних було застосовано час 

дії на:  
▪ мозковий кровообіг – від 3 до 5 хв; 
▪ серцева діяльність – 6 хв;  
▪ вегетативна нервова система – від 5 до 8 хв; 
▪ резерви адаптації – 6 хв;  
Кожному з досліджуваних один раз на тиждень проводився сеанс 

«біорезонансної терапії». Кількість першого курсу складає 10-12 сеансів після 
чого необхідно зробити трьох тижневу перерву і потім знову повторити 10 
сеансів. 

Проаналізувавши показники функціонального стану організму систем, як у 
чоловіків так і у жінок спостерігається приріст у мозковому кровообігу як зліва 
також з с правої сторони, серцевої діяльності та резервів адаптації. Показники 
вегетативної нервової системи відмічається зниження показників що для цієї 
системи є гарним показником. 
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Таблиця 1.1 
Приріст показників функціонального стану організму серед чоловіків і жінок 

в результаті застосування “біорезонансної терапії”  
Показники % приросту  

у чоловіків 
% приросту  

у жінок 
Мозковий кровообіг зліва  

117,95±1,19 111,66±1,65 

Мозковий кровообіг c права 
105,81±1,11 139,88±1,59 

Серце зліва  
74,35±1,15 71,54±1,25 

Серце c права 
98,27±1,21 89,05±1,3 

Вегетативна нервова система 
-14,23±1,26 -10,74±1,33 

Резерви адаптації 
110±1,16 111,45±1,31 

Література 
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Е.Л. Бабіцкий // Лікарська справа. – 1993. – №4. – С. 25-28. 
3. Шварков С.Б. Сучасна концепція про вегетативні розлади і їх класифікація / 
С.Б. Шварков // Педіатрія. – 2003. – №2. – С. 108-109. 
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АБРЕВІВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ 
СФЕРИ МЕДИЦИНИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

Останніми роками одним з найпопулярніших методів утворення 
морфологічних неологізмів є словоскорочення. Скороченням (shortening of words, 
abbreviation) називається морфологічне словотворення, при якому певна частина 
звукового складу вихідного слова опускається. В англійській лексиці багатьох 
сфер, у тому числі медичної, скорочення широко використовуються. 

Про абревіатури можна говорити лише до тих пір , доки в мові наявний 
прототип, тобто те слово з якого абревіатура утворилась. 

У ряді випадків абревіатура і прототип співвідносяться, як структурні 
варіанти, як лексичні різновиди одного і того ж слова, так як при зовнішній 
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відмінності тотожність їх речового значення не порушується. Але стилістичне 
значення абревіатури відрізняється від лексичного значення вихідного слова. Але 
це не робить їх різними словами, як стверджує Смирницький [4]. 

У момент виникнення абревіатура виступає тільки варіантом прототипу, не 
враховуючи відмінність стилістичної забарвленості. У ряді випадків абревіатура з 
часом перестає бути стилістичним варіантом прототипу і стає окремим словом. 

У даній статті ми будемо розглядати певний тип скорочень, а саме 
абревіатури. Абревіатура (італ. abbreviatura від лат. Brevis - короткий) – будь яке 
скорочене слово чи словосполучення. У мові викристувується велика кількість 
термінів, що позначають це лексичне явлення: ініціальні абревіатури, ініціалізми, 
алфавітізми, графолексичне скорочення, складно ініціальне скорочення, а в 
англійських джерелах –initialism, alphabetism, abecedism [2]. 

В англійській мові абревіатури утворюються шляхом скорочення: 
1) кінцевої частини слова (фінальне скорочення). 
2) початку слова (ініціальне скорочення). Ob / Gyn <Obstetrician / 

Gynecologist, glu < glucose, Gyn < gynecology. 

3) початку и кінця слова (ініціально-фінальне скорочення) phos< 
phosphorus [3]. 

Англійські медичні абревіатури поділяються на лексичні та графічні. 
Графічні скорочення − це скорочення слів або групи слів. Графічні  скорочення не 
є словами й використовуються лише на письмі. На відміну від абревіатур, 
графічні скорочення обов'язково розшифровуються і читаються повністю. 
Графічні абревіатури можуть являти собою початкові літери основ і слів, першу і 
останню букви слова або поєднання приголосних. Графічні абревіатури можуть 
ставати словами. Це відбувається в тому випадку, якщо графічні скорочення 
починають вживатися в усному мовленні поряд зі словами. Наприклад, wt<weight, 
y/o<years old. 

Лексичні абревіатури – складноскорочені слова, утворені шляхом 
вилучення частини літер, що входять до їхнього складу, або з частин слів. 
Абревіатури, в свою чергу, можна поділити на декілька типів. 

1.Ініціалізми утворюються внаслідок скорочення словосполучення до 
початкових літер слів, які входять до складу цього словосполучення. Зовнішньою 
ознакою ініціалізмів є те, що пишуться вони великими літерами і не розділяються 
крапками. Наприклад: certified home health agency >CHHA, azidothymidine >AZT, 
American International Health Alliance >AIHA.  

Вони поділяються на: 
а. ініціалізми звукового типу, або їх ще називають акронімами. Акроніми 

- послідовність звуків, позначених початковими літерами, які читаються як 
звичайне слово. Наприклад, analysis of variance >ANOVA. Існують також 
анакроніми – акроніми, що давно не сприймаються мовцями як скорочення): 
SWOT, ELISA > enzyme-linked immunoabsorbent assay. 

Великого поширення в даний час отримують так звані омоакроніми, тобто 
акроніми, омонімічнi звичайним словам. HEAR >hospital emergency ambulance 
radio – 'рація лікарняної карети невідкладної медичної допомоги' і to hear 'чути'; 
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TOP >termination of pregnancy – 'передбачуваний термін пологів' і a top – 
'найвища точка чогось', PEARL >pupils equal and reactive to light – зіниці рівні і 
реагують на світло i ‘pearl’ перлина. 

б. ініціалізми літерного типу, тобто читаються як ряд букв, вірніше, назв 
букв, наголос у такій абревіатурі падає на останній склад, наприклад: Academy for 
Educational Development > AED, bacterial vaginosis > bv. Літерні термінологічні 
скорочення складають основну масу термінологічних скорочень. Решта типів 
скорочень в науково-технічної термінології знаходять обмежене застосування. 
Такі абревіатури у своєму складі могут мати цифри: K-12 > kindergarten through 
12th grade. 

Абревіатури такого типу можуть бути багатозначними так: ER (1) emergency 
room – кімната [відділення] надання екстреної допомоги; (2) estrogen receptor – 
рецептор до естрогенів. GI (1) gastrointestinal – гастроінтестинальний; (2) 
gastroenterology – гастроентерологія. 

в.  альфабетізми, де кожна буква читається як в алфавіті: DTP (diphtheria-
tetanus-pertussis) vaccine, intraocular pressure >IOP. 

2. Абревіатури складового типу, тобто складені з початкових складів слів, 
що складають словосполучення, наприклад: AfriCASO bacterial vaginosis. 

3. Абревіатури змішаного типу, що поєднують елементи двох попередніх. 
4. Змішані  - абревіатури  з поєднання початкової частини (літери) слова з 

цілісним словом, не зазнали скорочення, наприклад gammaglobulin >g-globulin, p-
value, D factor, X-ray. 

5. Абревіатури з поєднання початку першого слова з початком і кінцем 
другого або тільки з кінцем другого. 

Не можна забувати і про змішаний тип лексичних абревіатур, які при 
перекладі стають або полуалфавітізмамі, або полуакронімамі: DDSO [di: di: sou] 
>diamino-diphenylsulphoxide – 'діамін-дифеніл сульфоксид'; TRITC [tri: ti:. Si:] 
>tetramethylrhodamine isothiocyanate –'тетраметілродамін изотиоцианат'. 

Бувають випадки, коли абревіатура відрізняється від свого прототипа за 
формою вираження , як наприклад: BCG >Calmett-Guerin vaccine, noc > Night. 

Скорочення синтаксичного типу – еліпси: vitals < vital signs „ознаки 
життяʼ, cord < spinal cord „хребетʼ, section <  Cesarean section „кесарів розтинʼ  
кесарево, donation < blood donation, infection < silent infection. Еліпси 
характеризуються пропуском одного зі складових частин словосполучення. 
Еліпса зазвичай піддаються атрибутивні словосполучення (A + N). Однак тут 
можливі два результати. У першому випадку відбувається опущення іменника і 
субстантивації прикметника. При цьому значення всього словосполучення 
конденсується в атрибуті: abdominal (N) (<abdominal case) 'захворювання (органу) 
черевної порожнини'; attending (N) (<attending physician) 'лікуючий лікар'; central 
(N) (<Central Emergency). 'Головний пункт швидкої медичної допомоги ", 
epidemic(N) ) (<epidemic world).  

Окремий тип абревіатур, які на мають паралельних відповідностей у 
російській мові, це ті, які прийшли з латинської мови. Вони не вимовляються як 
латинські слова, але замінюються англійськими еквівалентами. Наприклад, a.c. 
<ante cibum, before meals ‘перед їжою’; b.i.d. < bis in die, twice a day ‘два рази на 
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день’; p.o. < per os, orally ‘переорально’; ad lib < as desired, freely ‘за бажанням’; 
q.d. < quaque die ‘кожного дня’: q.i.d. > quater in die ‘чотири рази на день’. 

Отже, абревіатури один з найпоширеніших способів творення слів термінів, 
так як задовольняю тенденцію до економії мовних зусиль. Англійські медичні 
абревіатури складну  типологічну класифікацією. Медичні абревіатури бувають 
двох видів: графічні та лексичні, які теж поділяються на ініціалізми, акроніми, 
поскладові абревіатури і змішаний вид. В англійській мові найбільш 
продуктивною є ініціальна абревіація. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 
У РОМАНІ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА КЕРРІ» 

Останніми десятиріччями однією з галузей лінгвістичної науки, що 
привертала до себе пильну увагу мовознавців, стала фразеологія. Якщо у 50-ті рр. 
про неї писали, що вона ще перебуває у стані "прихованого" розвитку, то нині 
можна сказати, що фразеологія по праву посіла місце самостійної лінгвістичної 
дисципліни. Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у 
працях таких мовознавців, як наприклад,  В.В. Виноградов [1], М.Л. Ковшова [4], 
О.Б. Ларін [3] ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, а 
також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів. 

Фразеологічні одиниці слід вивчати не самі по собі, не ізольовано, а в 
тісному зв'язку з іншими одиницями мови. Сполучаючись у процесі мовлення зі 
словами, словосполученнями, вони виступають органічними елементами цілісної 
комунікативної одиниці, беруть активну участь у формуванні її змісту, надають їй 
особливої виразності, яскравого стилістичного забарвлення [5, с. 61]. 

Не менш важливою під час дослідження функціонування фразеологізмів у 
художньому тексті є роль контексту.  Реалізація семантики фразеологічної 
одиниці відбувається повною мірою лише на рівні понадфразової єдності, а тому 
досліджувати фразеологізми потрібно невідривно від тексту, у якому вони 
функціонують.  

Для дослідження нами було обрано роман Теодора Драйзера «Сестра 
Керрі». Нами було проаналізовано 135 фразеологічних одиниць з точки зору 
їхнього функціонального навантаження.  
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Систематизувавши погляди провідних вчених, таких як Д.М. Шмельов, Р.М. 
Попов, М.Л. Ковшова щодо функціонування фразеологізмів у художньому тексті, 
ми у слід за О.О. Ільїнським виокремлюємо наступні  функції ФО: 

- номінативна функція, тобто називання предметів та явищ дійсності; 
- комунікативно-прагматична функція, тобто застосування в письмовій 

діалогічній мові, у репліках персонажів (тут ФО можуть виступати засобом 
розкриття характерів, їх життєвих принципів); 

- емоційна функція, тобто використання ФО в якості засобу передачі 
почуттів та емоцій героїв; 

- когнітивна функція, тобто вербалізація картини світоустрою [2]. 
Розподіл фразеологізмів саме за такими функціями проілюструємо на 

прикладі роману Теодора Драйзера  «Сестра Керрі». 
"She knew its dull, little round by heart. Here was the great, mysterious city 

which was still a magnet for her. ... Now to turn back on it and live the little old life out 
there she almost exclaimed against the thought" [6, с. 73-74]. 

Фразеологічна одиниця - "turn one's back on smth,"- в даному випадку 
відображає світогляд героїні (Кароліни Міббер – Сестри Керрі) та її ставлення до 
перспективи зміни місця проживання. Як бачимо, в цьому прикладі фразеологізм 
виконує когнітивну функцію. 

Прикладом емоційної функції фразеологізму може слугувати наступне 
речення "He stopped as if slapped in the face. In an instant his persuasive, conciliatory 
manner fled. He was on the defensive at a wink and puzzled for a word to reply" [6, с. 
237]. Функціональне навантаження ФО "a slap in the face" полягає у наданні 
виразу емоційності та виразності, і виражається негативна емоція неприємного 
здивування та обурення . 

Але найчастіше фразеологізми виконують не якусь одну окрему функцію, а 
поєднують у собі ряд функцій, що становлять собою нероздільну єдність . 

Наприклад, фразеологізм "take the wind out of one's sails" ("The answer was so 
cool, so rich in bravado, that somehow it took the wind out of his sails…")[6, с. 174] 
виконує кілька функцій. По-перше, він тут слугує засобом характеристики 
персонажу, а саме Герствуда (головного героя романа), якому дружина 
влаштувала сімейну сцену через його невірність. По-друге, ФО вжито задля 
збільшення емоціойного забарвлення і передачі гнітючого психологічного стану 
героя. Цей фразеологізм виконує емоційну та когнітивну функції. 

Іноді зміст та експресивна забарвленість ФО, як наприклад, фразеологізму 
"with a high hand" зрозумілий виключно з контексту: дружина Герствуда 
обвинувачує його в тотальному гордовитому і свавільному контролі над її 
життям. У цьому прикладі фразеологізм ілюструє домінування чоловіка над 
жінкою, проти якого вона повстає. В данному випадку ФО виконує когнітивну та 
комунікативно-прагматичну функції. 

Подвійне функціональне навантаження носить фразеологізм у реченні "Her 
fancy plunged recklessly into privileges and amusements which would have been much 
more becoming had she been cradled a child of fortune" [6, с. 32]. Метафорична 
фразеологічна одиниця "child of fortune" покликана виконувати в художньому 
тексті емоційну та когнітивну функції. За допомогою її письменник демонструє 
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ставлення головної героїні до людей, які вищі за неї по соціальному статусу, а 
тому викликають захоплення і навіть заздрість. 

Підсумовуючи вищевикладене, зауважимо, що фразеологічні одиниці, 
використані Т. Драйзером в своєму творі забезпечують наочність і пластичність 
поетичних образів та стилістичних прийомів. Вони уможливлюють появу ефекту 
живого потоку мовлення у діалогах персонажів. У деяких випадках ФО 
допомагають авторові стисло передати певну думку.  

Зобразимо за допомогою наочної діаграми, як саме кількісно 
співвідносяться ФО, використані у творі Т. Драйзера у різних функціях:. 

                                                                                                               Таблиця 1 
Функціональний розподіл ФО у романі Теодора Драйзера "Сестра Керрі" 

номінативна

комунікативно-
прагматична

емоційна

когнітивна

 

Отже, відповідно до отриманих у ході дослідження результатів 
найчастотнішою функцією фразеологічних одиниць у творі американського 
класика Т. Драйзера є когнітивна функція, тобто передача світоглядних принципів 
героїв або авторської позиції письменника, вкладеної у вуста персонажів. Другою 
за кількістю випадків використання є емоційна функція, завдяки якій 
увиразнюється характеристика героїв, а у читача виникають позитивні або 
негативні емоції по відношенню до діючих осіб твору. Зовсім нечасто ФО 
виступають у номінативній функції, а також у комунікативно-прагматичній. 
Завдяки останній увиразнюється діалогічне мовлення. Втім, оскільки в романі 
Теодора Драйзера не так багато діалогів, то й використання фразеологічних 
одиниць в цій функції є доволі обмеженим. 

 Більшість з проаналізованих фразеологічних структур виконує когнітивну 
та емоційну функції, тобто передають емоції, психологію характерів та 
віддзеркалюють ставлення автора до тих чи інших осіб, подій чи явищ 
суспільства. Певні ФО сприяють лаконічній передачі громіздких конструкцій. Т. 
Драйзер майстерно увиразнює діалоги персонажів за допомогою розмовних 
фразеологізмів, завдяки чому створюється ефект безпосереднього спілкування 
героїв. Таким чином, у вживанні фразеологізмів відображується  оригінальний 
авторський стиль. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПРО МОВНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ) 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики особлива увага приділяється 
комунікативному аспекту мови, що є зовсім закономірно: існує потреба осягнути 
сутність мови та її динаміку через ті її елементи, що пов’язані з її численними 
особливостями та функціями, що проявляються у мовленнєвій взаємодії. Такі 
пояснення мові лінгвісти намагаються знайти у характеристиках сутності її носія 
– людини.   

Категорія особистості торкається великої кількості питань і являє собою 
одну з найбільш актуальних тем сучасного мовознавства. Ця проблема знайшла 
своє втілення у багатьох наукових роботах, але, була розглянута лише в деяких 
ракурсах, обмежуючись розглядом певних аспектів, які в тій чи іншій мірі є 
компонентами категорії особистості.  

Об’єктом нашого дослідження є функціонально-семантична категорія 
особистості (та її мовна реалізація у сучасній французькій мові), під якою 
розуміється репрезентація людиною самої себе як суб’єкта, що мислить, відчуває і 
діє. Багатогранність цієї категорії пов’язана з її здатністю репрезентувати 
особистість людини через мовні одиниці різних рівней (в межах слова, речення, 
тексту). 

Предмет дослідження – лексичні одиниці і граматичні форми, які 
репрезентують дану  категорію у французькій мові. 
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Прагнення пізнати саму себе є одним з найбільших прагнень людини, яке 
вона намагається задовольнити протягом століть. Багато відомих філософів 
зверталося до цієї проблеми. Ми бачимо роботи Гегеля, Кона, Сартра, Юнга, які 
вважаються актуальними й у наші часи, тому що самопізнання є одним з 
найважчих завдань людини.  

Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально 
виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними 
властивостями. Особистість виникла й розвинулася у процесі суспільно-
історичного розвитку людства, у процесі роботи. 

Належність особистості до певного суспільства, до певної системи 
суспільних відносин визначає її психологічну та соціальну сутність. Особистість 
— соціальна істота, суб’єкт Пізнання, активний діяч суспільного розвитку. 
Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості, виконувані нею 
суспільні ролі, суспільно корисна спрямованість її діяльності. 

Структуру особистості розглядають по-різному. Одні вважають, що в ній 
доцільно розглядати лише психологічні компоненти (пізнавальні, емоційно-
вольові, спрямованість), інші виокремлюють у ній ще й біологічні аспекти 
(типологічні особливості нервової системи, вікові зміни в організмі, стать), які не 
можна ігнорувати у процесі виховання особистості. Однак протиставляти 
біологічне соціальному в особистості не можна. Природні аспекти та риси 
існують у структурі особистості як соціально зумовлені її елементи. Біологічне та 
соціальне у структурі особистості утворюють єдність і взаємодіють. 

Розвиваючи свою теорію особистості К. Г. Юнг вводить поняття самості, 
що означає архетип цілісності особистості, самість об’єднує свідоме і несвідоме, 
що взаємно доповнюють одне одного до цілісності. За Юнгом, самість означає 
всю особистість. Але вся особистість людини не піддається опису, тому що її 
несвідоме не може бути описане. З його точки зору, розвиток самості — головна 
мета людського життя, тому що самість об'єднує всі вияви душі [4]. 

Г. В Гегель, розмірковуючи над цим питанням, визначає людське Я як «для-
себе-буття». Він вважає, що саме цей аспект відрізняє людину і підвищує її над 
тваринами та природою взагалі. Людина знає себе як «Я», тоді як природа завжди 
є лише буттям для іншого [1]. 

В свою чергу, І. С. Кон стверджує, що усвідомлення самого себе містить в 
собі двояке «Я»:  

1) Я як суб’єкт мислення; 
2) Я як об’єкт сприйняття [2]. 
Сукупність психічних процесів, через які індивід усвідомлює себе в якості 

суб'єкта діяльності, називається самопізнанням, а його уявлення про самого себе 
складаються у певний «образ Я». Не дарма психологи розмежовують знання 
людини про саму себе та її самоусвідомлення. Відносини «Я – Моє» – все рівно, 
чи йдеться про самопізнання, самоконтроль, оцінку результатів своєї діяльності 
чи констатацію належності чогось до свого «Я», – є відношення суб’єктивно-
об’єктивне; перетворюючи певну сукупність своїх властивостей на об'єкт 
пізнання, індивід розглядає їх немов би збоку і намагається опанувати їх так само, 
як він опановує інші речі. Його особиста суб’єктивність залишається зовні цих 
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відносин. Інша справа – відношення «Я – Я», тобто автокомунікація, коли індивід 
звертається сам до себе як до суб'єкта чи співрозмовника (внутрішнє мовлення, 
інтимний щоденник). 

Самоусвідомлення відбувається за участі іншого.  За словами Ж. П. Сартра, 
«..Я должен получить от другого признание моего бытия»; «Бытие –для-другого 
оказывается необходимым условием моего бытия для меня» Отже, Я нерозривно 
пов’язане з Ти [3]. 

Взагалі ж, поняття особистості, персони, індивіда, а також роль 
самопізнання та самоусвідомлення, тлумачаться неоднозначно — залежно від 
того, який підхід реалізується дослідником, та які цілі він має. Отже, неможна 
категорично аргументувати одну точку зору та спростовувати іншу, тому що 
кожне визначення, кожна ідея, відкривають для нас лише одну з численних граней 
важкого механізму людського Я. 

Звернення сучасної науки про мову до проблеми мовної реалізації 
особистості не є випадковим. За останні десятиріччя спостерігається активне 
зближення лінгвістики з рядом інших наукових дисциплін, що до теперішніх часів 
завершилося формуванням нової дисципліни – «когнітивної науки». Лінгвістика в 
межах цього напрямку зробила своїм здобутком нові категорії та дослідницькі 
методи, таким чином, узброївши себе для осягнення глибинної суті думки, що 
людина має про саму себе. Але передусім, мова визначилася в цих умовах як 
найближче джерело необхідних відомостей, на базі яких може бути визначена 
структура самоусвідомлення її носіїв та конкретна семантика окремих 
структурних компонентів образу «Я». 

Та обставина, що людина може володіти уявленням про своє Я, безкінечно 
підвищує її над усіма іншими істотами, які мешкають на землі. Завдяки цьому 
вона є особистістю, і в силу єдності свідомості при всіх змінах, які вона може 
зазнавати, вона є одна й та сама особистість, тобто істота, за своїм становищем і 
гідністю цілком відмінне від речей, якими є нерозумні тварини, з якими можна 
поводитися і розпоряджатися як завгодно. Це справедливо навіть тоді, коли 
людина ще не може вимовити слово Я: адже все ж має його в думках; і в усіх 
мовах, коли говорять від першої особи, завжди потрібно мислити це Я, хоча б це 
усвідомлення самого себе і не було виражено окремим словом. Ця здатність (а 
саме, здатність мислити) і є розумом. 

Людина не може використовувати мову, уникаючи свого відображення у 
своєму ж мовленні. Чітко виражена чи прихована присутність мовця виявляється 
в кожному реченні. Суб’єкт речення й думки можуть збігатися, коли 
предикативна ознака приписується першій особі. Мовець може бути адресатом дії 
або її об’єктом. Його присутність може виявлятись на рівні вставних і вставлених 
компонентів, часток тощо. 

Ясакова Н. Ю. вважає, що сутність семантичної категорії персональності 
полягає у протиставленні першої, другої й третьої особи, які перебувають у 
тісному зв’язку, не можливі одна без одної. «Ця категорія,  каже вона, відображає 
структурованість світу і водночас засвідчує його єдність завдяки постійному 
зв’язку між членами опозиції.  Мовець і співрозмовник конкретизуються у 
просторі й часі відносно одне одного й третьої особи (предмета)» [5]. 
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Сучасна мова виділяє морфологічні та лексичні засоби реалізації 
особистості. Морфологічні засоби мовної реалізації особистості торкаються 
категорії зворотності (займенник/частка se та зворотні дієслова) і категорії 
персональності (особа дієслова). Вони акцентують направленість суб'єкта на 
самого себе та своє Я. Серед лексем, що відображають у мові людське Я, 
виділяють ядерні та периферійні компоненти. До ядерних компонентів 
відносяться займенники je і moi, що є найбільш вживаними засобами мовної 
реалізації особистості. В свою чергу, до периферійних компонентів відносяться 
лексеми типу homme, femme, тобто ті, які в різноманітних контекстах виражають 
категоріальне значення особистості, але є значно менш вживаними і з 
мінімальним функціональним навантаженням.  

Отже, особистість – це складний і багатогранний феномен, що має велику 
роль у всіх сферах людського життя. В мові він виражається за допомогою 
функціонально-семантичної категорії особистості. У французькій мові категорія 
особистості виражена, перш за все, особовими займенниками je і moi, а також 
зворотним займенником/часткою se. Для подальшого вивчення представляють 
інтерес інші форми вираження даної категорії, в тому числі, імпліцитні. 
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КОМПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВЕРБАЛІЗАТОРА КОНЦЕПТУ "КОСМОС" 
В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ КАРТИНАХ СВІТУ 

У наш час все більш актуальним у лінгвістиці постає питання вивчення 
ментальних образів, які стоять за певними номінаціями. Іншими словами, замість 
об’єктів та ситуацій предметного світу, які номінуються мовними знаками і є їх 
денотатами, все більшу увагу займають ментальні (розумові) сутності, що 
відображають прямо чи опосередковано ці реалії, і які отримали назву концепти. 
Проблемами взаємодії мови зі свідомістю та мисленням, характером розумових 
процесів, об’єктивним світом та номенклатурою, що позначає його елементи 
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вивчають філософія, антропологія, нейробіологія, психологія, семіотика, теорія 
штучного інтелекту, а також когнтивістика, гілкою якої є когнітивна лінгвістика.  

Дослідженню концептів було присвячена досить велика кількість робіт. Так, 
зокрема, А.А. Сусов звертав увагу на загальні особливості концептосфери, як 
складової мовної картини світу, Ю.С. Степанов розглядав питання структури 
концепту та зв’язку назви концепту з культурою, в якій він функціонує, С.Г. 
Воркачов досліджував методологічні основи лінгвоконцептології [3; 2; 1]. Не 
зважаючи на існування досить великої кількості робіт, присвячених дослідженню 
різного роду концептів, на сьогоднішній день практично немає наукових праць, 
які були б спрямовані на  компаративне дослідження вербальної репрезентації 
концепту "космос" в англійській та українській мовах.  

Актуальність роботи полягає в тому, що дослідження даного концепту 
робить внесок у вивчення концептосфери в цілому, яка безпосередньо пов’язана з 
мовною картиною світу, і допомагає більш повно дослідити зв’язок мислення 
людини з мовою, якою вона користується. Дана робота також  вносить вклад у 
виявлення етнічних особливостей мислення людей шляхом компоративного 
аналізу репрезентації концепту в двох мовах..  

Об’єктом дослідження є власне концепт "космос" в англійській та 
українській мовах. 

Предметом дослідження є вербалізатори концепту "космос" в англійській та 
українській мовах.  

Метою статті є визначення спільних та відмінних рис у вербальній 
репрезентації концепту "космос" в двох мовах.     

У концепті, як одиниці знання про світ, елементі пам’яті, фіксується велика 
кількість предметів із схожими властивостями, ним охоплюється клас реалій. 
Концепт, таким чином, може характеризуватися за обсягом класу реалій, які він 
відображає, тобто за своїм екстенсіоналом, та за ступенем абстракції [3, 16]. 
Одним з найбільш абстрактних та найбільш широких за ступенем охоплення є 
концепт, що позначає позаземне середовище – англ. space або укр. космос. Однак, 
з самого початку слід зробити застереження стосовно того, що в англійській мові 
концепт "космос" не вербалізується окремою лексичною одиницею, яка б 
використовувалася лише для позначення даного концепту. Слово space має ряд 
інших значень, перше з яких – це простір. Таким чином, концепт "космос" в 
англійській мові є складовою більш ширшого за охопленням концепту "простір" 
взагалі, і практично завжди розглядається в його рамках, що і є однією з 
особливостей англомовної картини світу.  

Не зважаючи на свій великий ступінь охоплення, номінативне поле 
концепту "космос" є досить не великим. Безперечно, ключовим вербалізатором 
(словом-репрезентантом) даного концепту в англійській мові є слово space. Ця 
лексична одиниця є найбільш вживаною для позначення міжпланетного простору 
та найбільш продуктивна щодо утворення дериватів. Український еквівалент 
слова-репрезентанта є відповідно космос. Однак, якщо  в українській мові слово 
космос однозначне і позначає "сукупність усіх форм матерії як єдине ціле; уся 
система світобудови", то в англійській мові слово-репрезентант space 
багатозначне, причому його перше значення "простір" – "a continuous area or 
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expanse which is free, available, or unoccupied"[4], а вже друге – аналог 
українського слова космос. "the physical universe beyond the earth's atmosphere". 

Взагалі, при дослідженні концепту дуже важливо вивчити усі значення 
слова-репрезентанта та зрозуміти як вони співвідносяться між собою в свідомості 
людини на образно-понятійному рівні. Отже, слово space має 4 значення, першим 
з яких, є "простір", а друге "космічний простір". Як бачимо, відбулося звуження 
значення, конкретизація, коли навколишній простір почав асоціюватися з 
міжзоряним простором. В межах цієї семантеми виділяється і ряд інших сем, які 
пов’язані з простором і утворилися завдяки метафоричному переносу вихідного 
значення на іншу ситуацію, що схожа на прототипну, при цьому до цієї 
семантеми імпліцитно додалася характеристика "вільний", наприклад "місце для 
сидіння" (вільний простір для сидіння), "пробіл" ( вільний простір між словами у 
рядку), "місце друку на шпальтах газети" "відкритий простір" (вільний від 
будівель, насаджень). 

Третім значенням слова space є "інтервал часу", значення, що ніяким чином 
не відображається в слові-репрезентанті концепту космос в українській мові. 
Однак існування цього лексичного значення в англійській мові на ряду зі 
значенням "простір" не є випадковістю. Поняття "час" нерозривно пов’язане з 
поняттям "простір" і вони разом складають онтологічну єдність. Тому, 
розглядаючи концепт "космос" в англійській мові, очевидним постає той факт, що 
він нерозривно пов’язаний з концептом "час", і їхній взаємозв’язок створює 
онтологічну єдність  

Поєднання значень "простору" та "часу" в межах однієї лексичної одиниці в 
англійській мові відбулося ще й тому, що вони мають спільну визначальну рису, 
яка, до речі, властива лише їм – нескінченність. Не можна уявити нічого, щоб 
існувало поза простором та часом, так само як і не можна визначити їхній початок 
та кінець. Простір та час є одними з фундаментальних одиниць категоріальної 
сітки людської свідомості? за допомогою яких людина структурує об’єктивний 
навколишній світ. Цими двома поняттями оперують і властиві людині апріорні 
форми мислення, що уможливлюють її розумову діяльність.  Саме завдяки своїй   
нероздільності, значення "простір" та "інтервал часу" імпліцидно представлені в 
лексичній одиниці space, і це дозволяє зробити припущення, що в англомовній 
картині світу простір та час складають більш єдину сутність аніж в 
україномовній. 

 Четвертим значенням слова space є "свобода думки, способу життя": "the 
freedom to live, think, and develop in a way that suits one". Як відомо, простору 
притаманні такі риси як: безмежність нескінченність, безкрайність. А ці 
характеристики завжди асоціювалися у свідомості людей з волею, свободою, тому 
слово-репрезентант концепту "космос" в англійській мові включає в себе також і 
значення "свобода", яке виникло завдяки метафоричному переносу, тобто 
асоціаціям, що викликає перше значення цього слова - "простір". 

Важливо підкреслити той факт, що слово-репрезентант концепту космос в 
англійській мові використовується часто і для інших номінацій у вищезгаданих 
значеннях. Таким чином, на відміну від української мови, в англійській мові 
немає лексичної одиниці яка б використовувалася для номінації лише даного 
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концепту, що і складає певні труднощі під час дослідження даного концепту, і 
пояснює практично відсутність робіт, присвячених розгляду конкретно даного 
питання. Концепт "космос" в англійській мові мислиться в рамках простору 
взагалі, і за допомогою спеціалізації утворився семантичний дериват для 
позначення окремо міжпланетного простору, тобто відбулося звуження значення.  

В українській мові слово-репрезентант даного концепту має лише одне 
значення: "сукупність усіх форм матерії як єдине ціле; уся система світобудови", і 
поняття простір лише імпліцитно включається в концепт "космос", позначаючи 
лише міжпланетний простір, тобто окрему його частину. 

Така відмінність в репрезентації концепту "космос" в англійській та 
українських мовах відображена і в етимології вербалізаторів даного концепту в 
двох мовах. Так, зокрема, українське слово космос має грецьке походження (грец. 
kosmos), де в вихідній мові воно мало значення "стрій", "порядок", "світ", 
"Всесвіт". В працях Піфагора  космос, як чітко організована система 
протиставлявся хаосу. Потім слово "космос" перейшло в науку і стало позначати 
позаземний простір, тобто простір, з якого виключається Земля з її атмосферою. 
Позначаючи позаземний простір, і, таким чином, протиставляючи його Землі з 
атмосферою, дана лексична одиниця таким чином наслідує свій давньогрецький 
етимон, що протиставляв гармонію (космос) хаосу. Отже, іманентною рисою 
концепту космос в українській мові є "протиставлення" чогось близького, 
відомого віддаленому, неосягненому.  

Англійське слово space має латинське походження spatium, що означало 1) 
простір, місце; 2) величина, розміри; 3) проміжок (в тому числі і проміжок часу). 
Таким чином, всі ці значення латинського етимону збереглися прямо чи 
опосередковано в сучасній лексичній одиниці space. Так, її першим значенням і 
залишилося значення "простір", яке послугувало основою для подальшої 
семантичної деривації і призвело до утворення лексико-семантичного варіанту 
"космічний простір"; збереглося також і значення "проміжок часу". Значення 
"величина", "розміри" не представлені прямим чином в інтенсіоналі сучасної 
лексичної одиниці, але вони включені до нього імліцидно, і входять до складу 
семантичного прототипу концепту, оскільки простір, а тим паче космічний 
простір асоціюється з великими розмірами та протяжністю. На базі латинського 
значення "проміжок" за допомогою спеціалізації виникло значення "пробіл" 
(вільний проміжок між словами на папері).  Інші значення латинського етимону, а 
саме: "іподром"; "місце для прогулянок"; "міра, розмір" не відтворені в сучасному 
слові space, що свідчить про те, що в екстенсіоналі даної лексичної одиниці 
відбулися суттєві трансформації. З плином часу та зі зміною об’єктивних 
чинників, характеру екстралінгвістичної ситуації непотрібні значення зникли, в 
той час як на основі семантичної деривації виникли нові: "вільне місце" (для 
сидіння), "свобода думки (способу життя)".  

Таким чином, порівнюючи репрезентацію концепту "космос" в англійській 
та українських мовах на основі його слів-репрезентантів ми дійшли  висновку, що 
в англомовній картині світу, на відміну від україномовної, даний концепт не є 
представленим окремо. Він включається до концепту більш загального порядку, 
або до концепту з більш широким ступенем охоплення, тобто до концепту 
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"простір". Разом з тим в англійській мові до цього концепту, судячи з його слова-
репрезентанта, імпліцитно включаються ряд характеристик, що не притаманні 
українському аналогу, а саме: зв’язок з часом ( значення "проміжок часу") та 
ознака "вільний" (вільний простір, вільне місце).  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В РОМАНІ 
Т.ПРАТЧЕТТА “WYRD SISTERS” 

Проблема інтертекстуальності привертає увагу багатьох дослідників. Однак 
її інтенсивне вивчення призводить не до зменшення, а, навпаки, до збільшення 
кількості дискусійних питань, оскільки вчені, розглядаючи різні аспекти 
інтертекстуальності, на матеріалі різних текстів та в рамках різних розділів 
лінгвістики, розробляють власні концепцію, класифікацію та термінологічний 
апарат, які часто суперечать уже існуючим. 

Так, окрім терміну «інтертекстуальність», існує група суміжних понять. 
Розрізняють, наприклад, «інтердискурсивність», під якою зазвичай розуміють 
діалог дискурсів, взаємодію різних сфер людського знання та практики; а також 
«інтеріконічність» та «інтермедіальність». Останні два терміни  позначають такі 
ситуації комунікативної взаємодії, коли в основі створення подальшого 
вербального тексту лежить вихідний текст не вербального, а візуального 
характеру (інтеріконічність) або текст, створений будь-якою знаковою системою 
(інтермедіальність) [5, с. 209]. 

Співвідношення понять інтертекстуальність – інтердискурсивність – 
інтермедіальність не є чітко встановленим. На нашу думку, інтердискурсивність є 
найбільш широким поняттям, інтертекстуальність – вужчим, інтермедіальність 
може  входити до складу як інтертекстуальності, так і інтердискурсивності, а 
інтеріконічність є видовим по відношенню до інтермедіальності поняттям. 

Говорячи про теоретичні основи нашого дослідження, слід зазначити, що 
інтертекстуальність розумілась не як універсальна властивість усіх текстів, а як 
«зумисне маркована інтертекстуальність», як умисне включення автором у свій 
текст елементів інших текстів [1, с. 346]. 
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Серед текстів, що стають джерелом інтертекстуальних включень, виділяють 
групу прецедентних текстів, значимих для мовній особистості в пізнавальному та 
емоційному відношенні, таких, що відомі її широкому оточенню, включаючи  
попередників та сучасників [2]. Розрізняють також прецедентні феномени, які 
включають як вербальні (прецедентне ім'я, прецедентна ситуація, прецедентне 
висловлювання) так і невербальні феномени: твори живопису, скульптури, 
архітектури, музики тощо [7, с. 89]. 

Інтертекстуальні посилання можуть проявлятись на різних рівнях орга-
нізації тексту: лексичному, графічному, словотворчому, фонетичному; на рівні 
орфографії та пунктуації [4, с. 53]. Вони можуть також входити до складу тропів 
[4, с. 50]. 

Існує чимало класифікацій інтертекстуальності. Наталі Пьєґе-Ґро, 
наприклад, поділяє інтертекстуальні зв’язки на такі, що засновані на відношенні 
співприсутності декількох текстів (цитата, ремінісценція, алюзія) та такі, що 
засновані на відношеннях похідності (пародія, травестія та стилізація), а також на 
імпліцитні та експліцитні інтертекстуальні зв'язки [3, c. 32]. 

Поняття про останні частково збігається з поглядами В.Є.Чернявської, яка 
розрізняє марковані (такі, що позначені за допомогою загальноприйнятих 
графічних знаків та бібліографічних посилань, лапок, зміни шрифту, підкреслення 
тощо) та завуальовані інтертекстуальні посилання, що здійснюються за 
допомогою натяку. В цьому випадку автор використовує такі маркери, як 
заголовок, епіграф, вибір показових імен, повтор текстової форми (структури, 
ритму), окремих лексичних засобів тощо [6, c. 200]. До маркерів відноситься і 
зміна мовного коду (включення іншомовних, іншостильових, архаїчних тощо 
елементів у розповідь), зміна форми тематичного розгортання (науковий стиль 
посеред реклами), зміни на рівні архітектоніки та композиції [6, c. 202]. 

І.П. Смирнова класифікує види інтертекстуальність з точки зору її ролі в 
літературному творі. Науковець розрізняє реконструктивну інтертекстуальність, 
коли автор лише підкреслює спільність свого і чужого текстів, та алюзію – 
конструктивну інтертекстуальність, коли запозичені елементи стають вузлами 
зчеплення семантико-композиційної структури нового тексту. До 
реконструктивної інтертекстуальності вчений відносить, наприклад, цитату, а до 
конструктивної – алюзію. [4, c. 20]. 

Інтертекстуальність вважають однією з основних рис літератури 
постмодернізму. Широке використання інтертекстуальних посилань характерне, 
зокрема, для творчості Террі Пратчетта – одного з найбільш цікавих письменників 
сучасності, що працюють у жанрі фентезі. Він є всесвітньо відомим автором 
циклу романів про Плаский світ, що відрізняється блискучим гумором та 
зверненням до актуальних проблем світу реального.  

Не зважаючи на значний творчий доробок письменника, критичних праць, 
що йому присвячені, небагато. Зокрема, нами не було знайдено роботи, яка б 
детально зупинялась на особливостях інтертексту роману «Wyrd Systers». 
Виявлення цих особливостей і стало метою нашого дослідження. 

D. Langford виокремлює такі особливості стилю Т.Пратчетта, як еклектизм 
та нетиповий для фентезі зв'язок із реальністю, що реалізується у формі посилань 
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на тексти (вербальні та невербальні) та явища реального світу [8]. 
Інтертекстуальність у творах письменника має такі особливості: переважне 
використання американської культури у якості джерел посилань; вживання 
виключно прецедентних текстів  та феноменів у якості претекстів; 
конструктивний характер інтертекстуальності; посилання не на сам претекст, а на 
фонові, «білі» знання людей про нього. 

Вищезазначені риси властиві і роману “Wyrd Sisters”. Особливістю його є 
те, що хоча для стилю Т.Пратчетта в цілому характерні посилання на 
американську культуру, у даному творі домінують посилання на культуру 
британську.  

У романі наявні як інтертекстуальні, так і інтермедіальні посилання. 
Інтермедіальними є алюзії на фільми жахів, на комедії Чарлі Чапліна, на фільми, в 
яких знімались коміки Лорел і Харді (Laurel and Hardy) та брати Маркс (the Marx 
Brothers), на мюзикл «Привид опери».  

До власне інтертекстуальних належать посилання на п’єси В.Шекспіра 
«Ромео та Джульєтта», «Гамлет», «Річард ІІІ», «Король Лір», «Сон літньої ночі» 
«Дванадцята ніч», «Макбет», а також на п’єси інших авторів («The Importance of 
Being Earnest» О.Уайлда, «Очікуючи Годо» Семюеля Беккета), казки («Білосніжка 
та семеро гномів», «Спляча красуня», «Гензель та Гре-тель») та літературу для 
дітей («Чарівник країни Оз» Л.Ф.Баума, «Аліса в За-дзеркаллі» Л.Керролла).  

У творі присутні практично всі види інтекстів: цитати, алюзії, пародії, 
стилізації. Серед інтекстів, заснованих  на відношеннях деривації, у романі 
переважає пародія, яка часто містить в своєму складі дрібніші інтексти – алюзії 
або неатрибутовані цитати.  

Серед інтекстів, заснованих на відношеннях співприсутності, найчастіше 
зустрічаються алюзії. Оскільки роман написаний у жанрі гумористичного фентезі, 
то в основному вони мають гумористичне забарвлення. 

Таким чином, інтертекстуальні включення у творі, за класифікацією 
І.П.Смирнова, мають конструктивний характер. Інтертекстуальні включення 
стають складовими сюжету, тем, мотивів, образів персонажів. 

Усі інтексти, знайдені в романі, належать до імпліцитних. Такий показник є 
характерним для художнього твору. 

Інтертекстуальність проявляється в основному на лексичному рівні, рі-дше 
– на граматичному чи словотвірному. Відсутність інтекстів на графічному рівні 
можна пояснити тим, що у прозовому творі можливості для проявів 
інтертекстуальності на цьому рівні обмежені, на відміну від поетичного твору. 

Серед маркерів інтертекстуальності, що зустрічаються в романі, можна 
виділити заголовок, імена персонажів, повтор текстової форми, окремих лек-
сичних засобів, зміна жанрових ознак. 

Отже, роману Т.Пратчетта “Wyrd Sisters” властиве широке використання 
інтертекстуальних посилань у найрізноманітніших формах.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти сприяли усвідомленню 
суспільством необхідності володіння однією або двома іноземними мовами. Це 
зумовлює оновлення ролі сучасної  середньої школи у підвищенні ефективності 
навчання засобами використання нових форм організації групового  навчання.  
Метою вивчення іноземної мови є оволодіння іншомовною комунікативною 
компетенцією, що передбачає вивчення не тільки системи мови, а й практичне 
оволодіння усіма видами іншомовної мовленнєвої діяльності (слуханням, 
говорінням, читанням та письмом). Тому завданням вчителя іноземної мови є 
забезпечення активної групової роботи протягом усього уроку та  максимальне 
збільшення часу іншомовної комунікації усіх учасників навчання.  

На думку багатьох дослідників, зокрема фахівців з розвивального навчання, 
ще у початковій школі варто говорити про «вирощування» групової роботи, 
точніше, розвитку умінь дітей, необхідних для здійснення успішного спільного 
пошуку [2,4]. Результатом цього процесу стає здатність в учнів організовувати 
роботу групи (планування дій; розподіл ролей; дотримання норм співпраці, 
задуманого; представлення висновків у вигляді моделі, схеми тощо), а також 
здатність свідомо обирати зручну та ефективну форму роботи із отриманими 
завданнями. Саме тому для успішного виконання отриманих завдань на уроках 
іноземної мови використовують групову форму роботи. 

Мета даних тез – розглянути можливості організації різних форм групової 
роботи учнів середньої школи на уроках іноземної мови. 

Проблема групового навчання вивчалася багатьма дослідниками: Близнюк 
О. І., Бухаркина П.В., Усейнова Н.В., Ярошенко О. Г. [1, 2, 3, 4] . У роботах  
кожного з них висвітлено різні форми групової роботи учнів, надано методичні 
рекомендації щодо підготовки та застосування на уроках групових форм 
навчання, наведено конкретні приклади застосування групових методів навчання, 
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доведено доцільність їхнього використання, на різних етапах уроку з урахуванням 
вікових особливостей учнів.  

Групова навчальна діяльність на уроках англійської мови створює 
сприятливі умови для формування позитивної мотивації учіння школярів. Деякі 
дослідники вважають, що позитивна мотивація відбувається саме в тих групах, де 
створено умови доброзичливості, чуйності, оволодіння учнями формами 
взаємодопомоги [2, с. 3]. Як свідчить шкільна практика, під час групової роботи 
активізується діяльність всіх без винятку її виконавців. Психологи пов’язують  це 
з однією найважливішою характеристикою поведінки людини в групі, коли вона 
звертається до своєї групи як до джерела орієнтації у навколишній дійсності. 

У груповій навчальній діяльності формується колективізм, моральні, 
гуманні якості особистості. Важливу роль у формуванні цих якостей відіграють 
особливості організації групової роботи; розподіл функцій і обов'язків між 
учасниками діяльності, взаємоконтроль і взаємооцінка,  обмін думками, взаємна 
вимогливість і допомога, 

Існує думка, що групову навчальну діяльність школярів можна 
застосовувати на всіх етапах процесу навчання  [1, с. 193]. Проте на етапах 
первинного сприйняття нового матеріалу належний рівень цієї діяльності 
досягається лише за умови, що всі учні класу характеризуються високим та 
середнім рівнем навчальних можливостей, добре володіють навичками 
самостійної роботи і виявляють велику працездатність. Для молодших школярів 
найбільші можливості групової навчальної діяльності виявляються на етапах 
закріплення, поглиблення, систематизації знань.  

Основні види групової роботи на уроках англійської мови передбачають:           
- органiзaцiю iгрових форм навчальної діяльності;  
- застосування проектної  методики;  
- органiзацiю роботи в малих группах.  
Використовуючи зазначені види групової роботи як засіб активізації 

вивчення англійської  мови учнями середньої школи, можна виділити основний 
методологічний принцип навчання іноземної мови – принцип комунікативності. 
Цей принцип передбачає таку організацію процесу навчання, за якої моделюються 
ознаки реального процесу комунікації в дидактичних та рольових іграх (див. 
табл. 1). 

 Таблиця 1. 
Види групової роботи учнів середньої школи 

Ігрові форми 
навчання 

Проектна методика Навчальна 
діяльність 

1. Дидактична 
(навчальна) гра; 

 
 
2. Рольова гра. 

 

- Метод інтерв’ю; 

- Дискусія: «Круглий стіл», «Засідання експертної 
групи», «Форум», «Дебати», «Засідання суду», 
«Акваріум».  

- Обговорення; 

- Ділова гра. 

1. Робота в малих 
групах; 

2. Робота в парах; 

3. Робота в тріадах. 



246 

Дидактична(навчальна) гра - це гра за правилами, підпорядкованими 
досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату. Ця цілеспрямована гра 
передбачає момент змагання. Різновидом навчальної гри є рольова гра.  

Рольова гра — це спонтанна поведінка школяра, його реакція на репліки 
інших людей, які беруть участь у даній ситуації. Саме у грі учень вільно 
імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника. Тому рольова гра 
найкраще забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності учнів на 
уроках. 

Навчальні ігри використовуються на всіх етапах навчання. Ігрова діяльність 
успішно поєднує навчальну діяльність і спілкування. Навчальні ігри розвивають 
навички і вміння учнів на основі багаторазового і різноманітного виконання 
мовних або мовленнєвих дій, операцій.  

Іншим видом групової роботи можна вважати проектну методику. Розробка 
спільних проектів позитивно впливає на вивчення іноземної мови. Спільні 
проекти сприяють розвиткові творчої пізнавальної діяльності учнів, формують 
уміння самоосвіти, яке вкрай необхідне в майбутньому. Мета спільних проектів 
полягає у виконанні творчих завдань англійською мовою, результати яких 
презентуються усно у формі, яку обирають учні; вчитель є консультантом з мови 
та організатором роботи над спільним проектом.  Робота над спільним проектом 
може також включати ділові ігри, метод інтерв’ю, дискусії та обговорення. У 
процесі роботи над проектом учні спілкуються англійською  мовою у різні 
способи: обговорюють проблеми, опрацьовують автентичний аудіо та відео 
матеріал, читають, складають письмові доповіді. 

Дискусію можна розглядати як один з видів проектної методики.  Групова 
дискусія — це спільне обговорення проблемних питань, що дає змогу виявити або 
змінити думки, позиції та установки учасників групи в процесі безпосереднього 
спілкування. Вона може використовуватися з метою надання учням можливості 
побачити проблему з різних боків, визначити власне ставлення до складних 
багатогранних явищ природи, науки, суспільства. Цю навчальну форму роботи із 
учнівським  колективом не потрібно перетворювати у псевдо обговорення, псевдо 
пошук тих завдань, які відомі вчителеві. Дискусія повинна бути проблемною. 
Світовий педагогічний досвід накопичив цілу низку прийомів організації обміну 
думок, які є згорнутими формами дискусії. До таких форм належать: «круглий 
стіл» (бесіда, у якій на рівних обмінюються думками невелика група учнів (до 5 
чоловік)), "засідання експертної групи" та "форум" (спільне обговорення 
висунутої проблеми учасниками групи з 4-5 учнів), "дебати", "засідання суду", 
тощо. Серед форм навчальної дискусії можна виділити і "техніку акваріуму" - 
особливий варіант організації групової взаємодії, що робить акцент саме на 
процес презентації  власної  точки зору та її аргументації [2, с. 3]. 

Наступним важливим прийомом проектної методики є інтерв’ю, яке може 
використовуватись як у режимі парної, так і групової роботи. Головними 
характеристиками такого навчання є спрямованість уваги на зміст, а не на форму 
висловлювання та необхідність комунікативної взаємодії для виконання завдання. 

Роботу в малих групах, можна вважати одним з видів групової навчальної 
діяльності, що  дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та 
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співпраці, а також стимулює роботу в команді. Це доводить, що використання 
рідної мови є частиною природного спілкування між учнями і надає можливість 
чітко зрозуміти завдання і засоби їхнього виконання та веде до ефективнішого 
комунікативного іншомовного спілкування в процесі досягнення кінцевого 
результату.  

Кооперативне навчання можна здійснювати не тільки в групах, а й у парах. 
Пара є різновидом навчального колективу, де відбувається взаємонавчання. 
Роботу в парах можна застосовувати і як окрему технологію навчання, і як 
підготовчий етап до роботи в групах. За умов парної роботи всі діти в класі 
можуть говорити, висловлюватися. Сама робота в парах дає учням час подумати, 
обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. 
Вона сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватися і критично 
мислити, вміння переконувати й вести дискусію. 

Перевагами групової роботи можна вважати грамотність організації роботи 
в групі, робота на збереження психічного і фізичного здоров'я учня, формування 
навичок спілкування, співробітництва, взаємодопомоги. В результаті спілкування 
досягається взаєморозуміння, яке необхідне для розвитку особистості. Часте 
застосування навчання у групах вчить брати участь і контролювати свою участь в 
роботі групи, поважати цінності та правила, прийняті групою, обґрунтовувати 
свою думку і відстоювати власну позицію. У кожного учня є можливість висунути 
і реалізувати свої ідеї. Для успіху у вирішенні більшості завдань необхідна робота 
всієї групи, адже якою б неоднорідною не була група, вона зробить більше, ніж 
одна людина. Групова робота покращує творче мислення, вчить самооцінці та 
самоповазі.  

Доречно також зазначити певні проблеми, що заважають ефективній 
організації групової роботи.  

Важливою проблемою роботи у групах є  недостатня активність деяких 
учнів.  Іншим недоліком  групової роботи можна вважати використання рідної 
мови замість англійської. Деякі вчителі не хочуть, щоб учні використовували 
рідну мову під час групової роботи, оскільки вважають, що на уроках треба 
використовувати тільки англійську мову. Інші вчителі зважають лише на кінцевий 
результат, але  не на засіб його досягнення. Використання рідної мови групою є 
частиною природного спілкування між учнями і надає їм можливість зрозуміти 
процес навчання та веде до більш ефективного іншомовного спілкування. 

Таким чином організація групової роботи на уроці англійської мови 
допомагає активізувати мовленнєві навички учнів, спонукає розвиток логічного 
мислення та пам’яті учнів, а також допомагає активізувати навички читання з 
метою отримання головної інформації з тексту. Учні, які приймають участь у 
груповій роботі, є більш активними та мають гарну уяву, яка допомагає їм думати 
логічно, розширювати словниковий запас з даної теми. Під час групової роботи на 
уроці англійської мови в учнів активно розвиваються когнітивні і творчі навички, 
а також практика мовленнєвих вмінь.  
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АРГУМЕНТАЦІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Політична діяльність завжди грала особливу роль в житті суспільства. 
Проте важливу роль у визначенні іміджу країни грає спосіб її презентації 
політичними лідерами цієї держави. За допомогою виступів політики мають 
можливість звернутися як до міжнародного співтовариства, так і до громадян 
своєї країни. 

Аналізуючи промови політичних діячів, можна виявити стратегії і тактики 
аргументації, використані ними з метою переконання аудиторії. 

У західній і нашій вітчизняній літературі існують різні погляди на 
відношення аргументації до переконання (Бєлова А. Д., Кунцевич С. Є., Курачек 
О. Ф., Джонстон М., Jensen J.V., Johnston D.P., Lucas S. та ін.). Не дивлячись на те, 
що засоби аргументації цікавили людей ще з глибокої давнини, вони й досі не є 
достатньо вивченими. 

Згідно з поширеною в теорії інформації моделлю, побудованої К. Шеноном 
і У. Уівером, в системі комунікації виділяються п'ять частин, що здійснюють 
наступні спеціальні функції : 

1) джерело інформації, яке робить повідомлення для передачі; 
2) передавач, що перетворює повідомлення в сигнали, які передаються по 

каналах зв'язку; 
3) канал зв'язку, що служить для передачі сигналів; 
4) одержувач або приймач інформації, який робить операцію по 

перетворенню сигналів в повідомлення; 
5) адресат, якому повідомлення було адресовано[5, с. 3]. 
Хоча інтенціональність комунікації в цілому все ще викликає суперечки, але 

в процесі переконання вона представляється цілком очевидною. Адже в ході 
суперечки, дискусії або ж при ухваленні рішень з якого-небудь питання кожна 
людина має намір в чомусь переконати іншого, а отже, комунікація набуває явно 
вираженого інтенціонального характеру. 

Що стосується психологічних, моральних, стилістичних і інших аспектів 
класичної риторики, то вони отримали подальший розвиток за допомогою 
спеціальних наукових методів аналізу в загальній теорії комунікації, огляд яких є 
наданим в ґрунтовному керівництві по риторичній і комунікативній теорії, а 
також в дослідженнях по соціології, етиці, загальній і соціальній психології і 
деяких інших гуманітарних наук. 
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Торкаючись відношення між поняттями комунікації, переконання і 
аргументації, багато західних учених вважають переконання і аргументацію 
необхідними складовими єдиного комунікативного процесу. Думки ж з приводу 
відношення аргументації і переконання розходяться. 

В працях М. Джонстона виражено такий підхід до аргументації, в якому він 
підкреслює, що звернення до аргументації припускає таку форму переконання, 
при якій інша людина "розглядається як та, що знаходиться поза сферою 
жорсткого управління" [7, с. 1]. Їй надається можливість "протидіяти нам, і коли 
ми позбавляємо її такої можливості, то ми вже не аргументуємо". 

У теорії аргументації нерідко переконання ототожнюють з істинністю або 
доведеністю судження. Але у такому разі украй звужується сама сфера 
аргументації, бо з неї виключаються хоча і обґрунтовані, але недедуктивні форми 
міркувань. Між тим саме недедуктивні типи міркувань грають домінуючу роль в 
реальній аргументації, ухваленні рішень і практичних виводах. 

Переконання в широкому сенсі - різнорідні види інтелектуально-вербальної 
діяльності, метою якої є досягнення певного стану розуму. 

Різні жанри віддають переваги тій або іншій специфіці аргументації, але в 
якості особливої соціальної дії переконання проявляє загальні стратегії, що 
стереотипізовані, у рамках шести типів аргументів: прямий логіко-причинний, 
прямий авторитарний, прямий емоційний, непрямий логіко-причинний, непрямий 
авторитарний, непрямий емоційний.  

Для аналізу комунікативних стереотипів переконання також враховуються 
методи аргументації, що проявляються в структурі переконливого дискурсу [4, с. 
170]: аналогії та опозиції, дедукції та індукції, міри експлікації змісту. 

Переходячи до розгорнутого обговорення природи аргументації, слід ще раз 
підкреслити, що вона є специфічною формою комунікативної діяльності, 
нерозривно і органічно пов'язаною з процесом переконання. Тому аргументацію 
слід розглядати в першу чергу з точки зору діяльного підходу. Згідно з таким 
підходом, у будь-якому процесі аргументації необхідно розрізняти, по-перше, 
суб'єкт аргументації, тобто особу або групу осіб, що намагаються впливати на 
інших людей і переконати їх в істинності або, принаймні, обґрунтованості своїх 
тверджень, припущень і рішень; по-друге, об'єкт, або адресат аргументації, якому 
вона призначена; по-третє, схему або структуру діяльності, яка включає до свого 
складу мету аргументації і можливі способи її реалізації; по-четверте, засоби, 
методи і прийоми дії на об'єкт аргументації, за допомогою яких досягається 
переконання аудиторії та її згода з висуненими твердженнями, тезами або 
рішеннями. 

Кінцева мета суб'єкта або аргументатора полягає в тому, щоб добитися 
згоди або прийняття об'єктом або респондентом (аудиторією слухачів, читачів, 
глядачів або окремими особами) не лише висунених тверджень, тез або рішень, 
але і тих аргументів, або доводів, які їх підкріплюють, підтверджують або так чи 
інакше обґрунтовують. Цей процес взаємодії аргументатора і респондента, 
оратора і аудиторії, опонента і пропонента, що завершується отриманням згоди 
респондента з аргументами і твердженнями аргументатора, і що спирається на 
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раціонально-критичні форми обґрунтування, має істотне значення для 
правильного розуміння характерних особливостей аргументації. 

Прийняття аргументації аудиторією вносить суб'єктивний момент в її 
розуміння, але без цього неможливе ніяке переконання. 

Перш ніж дати визначення аргументації, необхідно звернути увагу на те, що 
в російській мові і вітчизняній літературі згідно з логікою термін "аргументація" 
вживається для позначення сукупності аргументів, приведених на користь якого-
небудь твердження, а слово "аргумент" використовується як синоніми таких слів, 
як "довод" або "підстава" [1, с. 54; 3, с. 49]. Ми ж надалі розумітимемо під 
аргументацією процес міркування, який включає до свого складу, по-перше, 
висунення тверджень, які можуть виступати у формі тез, заяв, припущень, гіпотез 
або рішень; по-друге, доводи або аргументи, які обґрунтовують твердження; по-
третє, погодження або непогодження аудиторії з висуненими твердженнями і 
аргументами. 

Багато дослідників будують свої визначення аргументації за допомогою 
ряду положень :  

 1) аргументація є соціальною діяльністю;  
 2) аргументація є інтелектуальною діяльністю;  
 3) аргументація є вербальною діяльністю;  
 4) аргументація відноситься до питання думки;  
 5) метою аргументації є виправдання або спростування думки;  
 6) аргументація складається з набору тверджень;  
 7) аргументація спрямована на отримання схвалення від аудиторії [2, с. 17].  
Отже, аргументація - це "соціальна, інтелектуальна і вербальна діяльність, 

яка служить тому, щоб виправдати або спростувати думку, що складається з 
набору тверджень і спрямована на отримання схвалення від аудиторії". 

Дискурсом називають текст в його становленні перед уявним поглядом 
інтерпретатора [6, с. 18]. Дискурс складається з пропозицій або їх фрагментів, а 
зміст дискурсу часто, хоча і не завжди, концентрується навколо деякого 
"опорного" концепту, що називається "топіком дискурсу", або "дискурсним 
топіком".  

Політична мова відрізняється від звичайного тим, що в ній: 
- "політична лексика" термінологічна, а звичайні, не чисто "політичні" мовні 

знаки вживаються не завжди так само, як в звичайній мові;  
- специфічна структура дискурсу - результат іноді дуже своєрідних мовних 

прийомів,  
- специфічна і реалізація дискурсу - звукове або письмове його оформлення. 
Політичний дискурс може розглядатися як мінімум з трьох точок зору :  
- чисто філологічною - як будь-який інший текст; проте, "бічним зором" 

дослідник дивиться на фон - політичні і ідеологічні концепції, пануючі у світі 
інтерпретатора,  

- соціопсихолінгвистичний - при вимірі ефективності для досягнення 
прихованих або явних, - але поза сумнівом політичних - цілей промовця,  

- індивідуально-герменевтичною - при виявленні особових сенсів автора 
і/або інтерпретатора дискурсу у визначених обставинах. 
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У системі аргументації найбільший інтерес представляють наступні 
стратегії:  

а) апеляції до авторитету, посилання на дослідників і статистику : 
Today, even with the recent decline, 34% of teenage girls become pregnant at 

least once before their 20th birthday, and the US has the highest teen pregnancy rate of 
any industrialised country. By the way, 7% of American women who don't use 
contraception account for 53% of all unintended pregnancies. 

б) риторичні питання, що реалізовують контактоустанавливающую 
функцію, а також функцію персоніфікації. За допомогою риторичних питань 
оратор може активізувати увагу аудиторії і акцентувати важливі положення: 

So where do these clients go to receive the services they need? What is the proper 
role of government in making decisions? How is it possible that women who have been 
victimized by violence can be again victimized by ideology? How can we reduce the 
number of unwanted pregnancies if we lose this opportunity to help women who may 
have had an unwanted pregnancy physically forced upon them? 

в) створення очевидності і загальновідомості фактів, використовуючи 
асертиви «it’s evident, certainly, we all agree that». 

На рівні стилю традиційно аналізуються наступні мовні засоби: 
пом’якшення, повторювання, оцінювальні слова. На рівні локальної семантики 
мовні засоби реалізуються, наприклад, за допомогою явного заперечення (apparent 
denial). Позитивно забарвлена пропозиція у складі складного контрастує з його 
частиною, що залишилася : 

Women shouldn’t be forbidden to participate fully in political and social lives of 
their countries, if they want freedom and democracy to thrive and endure. 

Підводячи підсумки, хотілося б підкреслити, що, маючи психологічну 
природу, стратегія переконання є визначальним чинником для формування 
семантичного змісту мови, а також для композиційного і стилістичного її 
оформлення. 

Аналіз промов показав, що вони поєднують в собі як аргументативні 
тактики, так і елементи логічної аргументації. Текст насичений аргументами, 
логічними доводами, перерахуваннями, міркуваннями з опорою на фактично-
статистичну інформацію. 

В цілому аналіз аргументативної комунікації дозволяє визначити позиції 
політичного діяча, встановити способи впливу на аудиторію і простежити 
структуру побудови аргументів, щоб певним чином впливати на свідомість 
слухачів. 
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ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 
СЛЕНГІЗМІВ СФЕРИ БІЗНЕСУ 

Будь-яка сфера використання лінгвальних засобів тісно пов’язана з таким 
поняттям як „перенесення значення”. Залежно від того, за якими ознакам 
виконується перенесення значення з одного предмета на інший, розрізняють 
декілька типів перенесення значень слова, а саме метафоричне та метонімічне 
перенесення. 

Метафора і метонімія, як засоби збагачення мовної системи, розкривають 
особливості реальної та потенційної семантичної деривації лексичних одиниць, 
особливості когнітивних процесів мовців та асоціативність різнорівневих реалій і 
об’єктів у кожній лінгвокультурі. Перенесення значення невід’ємно характеризує 
мовну систему і всі її підсистеми. Бізнесовий сленг у цьому не є виключенням.  

Сленг - це різновид мовлення, що використовується переважно в усному 
мовленні певною соціальною групою, об’єднаною на основі професій, 
соціального статусу, віку тощо [1]. 

Таким чином, бізнесовий сленг – це набір мовних засобів, що переважно 
використовується бізнесменами в усному мовленні.  

Перенесення значення буває двох видів: метафора і метонімія.  
Метафора – найпродуктивніший креативний засіб збагачення мови, вияв 

мовної економії, семіотична закономірність, що виявляється у використанні 
знаків однієї концептуальної сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь 
відношенні [2, с. 326]. Традиційно метафора зв’язувалась зі стилістичними 
фігурами, або, так званим, перетворенням фрагментів мови [5, с. 187]. Схожість 
предметів, що отримують спільну назву може проявлятись по-різному. Це може 
бути подібність за певними якостями предметів (gadfly – надокучливий інвестор, 
elephants – великі компанії), схожість за формою (hockey stick bidding – графік, що 
нагадує хокейну ключку), за функцією (alligator property – неприбуткова 
нерухомість) та інші.  

У свою чергу існує кілька видів метафори. Стерта (генетична) метафора – 
загальноприйнята метафора, фігуральний характер якої вже не відчувається. 
Когнітивна метафора – це метафора, що не виконує орнаментальної й 
експресивної функції [2, с. 328]. Вона полягає у перенесенні ознаки предмета на 
подію, процес, ситуацію, факт, думку, ідею, теорію концепції та інші 
абстрактні поняття. Вона також визначає мовні логічні предикати, що позначають 
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послідовність, причинність, цілеспрямованість, виводимість, обумовленість, 
допустово [3, с. 253].  

 Як щодо бізнес сленгу, то у ньому налічується велика кількість одиниць, 
утворених метафоричним шляхом.  

Так, наприклад, сленгізм alligator property є метафорою, яка означає 
нерухомість, загальні витрати на яку, перевищують прибуток. Подібно до 
алігатора, вона „з`їдає” увесь прибуток господаря. Подібний за структурою  
термін alligator spread - це неприбутковий спред (різниця між цінами на  
придбання та продаж цінних паперів та валют), які характеризуються великими 
комісіями за операцію. Подібно до попереднього сленгізму, цей спред „з`їдає” 
увесь прибуток дільця. 

Капітал, який піддався раптовому падінню, зазвичай, через реакцію 
інвесторів на погані новини, має назву air pocket stock, що є прикладом 
когнітивної метафори. Назву утворено за аналогією до повітряних ям (air pockets), 
у які потрапляє літак. Подібним чином утворено й метафору boneyard, один із 
лексико-семантичних варіантів якої що позначає місце зберігання речей, які вже 
не можна використати. У сленгізмі відчувається порівняння місця зберігання цих 
предметів з кладовищами (boneyard).  

Метафорична одиниця zombie bank номінує банк, який не має можливості 
надавати грошові позики, оскільки заборгованість перевищує його активи. Такий 
банк ніби штучно оживили (zombie) і він існує лише завдяки підтримці держави. 
Подібним до нього є сленгізм zombie stock, який позначає компанію, яка існує 
попри свою неплатоспроможність або майже повне  банкрутство. У свою чергу, 
метафорична одиниця zombie debtor позначає споживача-боржника, який витрачає 
усі гроші на щомісячну виплату боргу. 

Деякі сленгізми запозичені до сфери бізнесу зі спорту. Термін farm team 
позначає компанію, працівники якої, отримавши досвід, переходять до інших, 
зазвичай, більших компаній. Сленгізм був запозичений з бейсболу, де маловідомі 
місцеві команди (farm teams) готують гравців для вищої ліги. У той же час 
сленгізм hockey stick bidding представляє пропозицію учасником ринку дуже 
сильно завищеної ціни за невеликий об’єм товару. Метафора походить від 
графічного зображення подібного прийому, яке нагадує хокейну ключку (hockey 
stick). Сленгізм career coach позначає людину яка допомагає іншим розвивати 
свою кар’єру. Одиницю утворено при залученні лексеми coach, що позначає 
спортивного тренера.  

Метафорична одиниця super bowl indicator позначає показник, згідно якому, 
перемога у фіналі чемпіонату з американського футболу (Super Bowl) команди зі 
старої Американської футбольної ліги (AFL), пророкує спад на ринку акцій у 
поточному році. Якщо перемагає команда із Національної футбольної ліги (NFL) 
–  на ринок очікує підйом. Інший популярний сленгізм, що утворився при 
запозиченні бейсбольного терміну, має назву touchdown center, тобто місце в 
якому бізнесмен може отримати доступ до Інтернету або зробити дзвінок по 
телефону.  

Військова сфера та назви зброї стали основою для перенесення значення і 
формування нових лексико-семантичниї варіантів в одиницях. Сленгізмом 
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boomerang позначають робітника, який після звільнення подібно до бумерангу, 
вертається на колишнє місце роботи. Сленгізм torpedo розкриває некомпетентного 
службовця, який перейшов працювати до конкурента. Тобто, його, подібно до 
торпеди, запустили з метою знищення ворога. Одиниця gunslinger позначає 
брокера, який керує інвестиціями клієнта. Цей працівник застосовує складні та 
дуже ризиковані прийоми інвестування. 

Література стала джерелом для формування великої кількості сленгізмів. 
Так виконавчого директора або керуючу верхівку, чиї лідерські навички 
піддаються великому сумніву, жартівливо називають mad hatter. Одиниця є 
алюзією на Шляпника – героя казки Льюїса Керрола „Пригоди Аліси у Диво 
країні”, який був несповна розуму (Mad Hatter). 

Бізнес сленгізм Icarus factor „запозичено” з міфу про Ікара, який поплатився 
життям за свою зухвалість. Мовний знак використовується при описанні ситуації, 
в якій керівники провалюють амбіційний проект. Одиницею Leprechaun leader 
позначається „невловимий” менеджер корпорації, який тримає значні суми 
грошей на офшорному рахунку. Сленгізм є алюзією до ірландського 
міфологічного створіння Лепрекона, якого було теж вкрай важко спіймати і який 
ховав своє золото у важко доступних місцях. 

Не менш продуктивними джерелом для утворення метафоричних сленгізмів 
є й явища культури. Так, ситуація, в якій компанія, яку прагне „поглинути” 
інша, у свою чергу робить теж саме називається складним словом pac man, що є 
алюзією на комп’ютерну гру Pac Man, в якій подібний прийом є єдиним шляхом 
до перемоги. Сленгізм godfather offer, який було запозичено з популярного фільму 
„Хрещений Батько”, позначає дуже щедру пропозицію, згідно з якою, компанію 
купують на дуже вигідних умовах.  

Метонімія, як і метафора, є найпродуктивнішим креативним засобом 
збагачення мови, виявом мовної економії, проте її семіотичною закономірністю, є 
те, що вона виявляється у перенесенні позначень одного компонента події на 
інший, імені класу об’єктів на об’єкт цього класу, позначення частини на ціле й 
цілого на частину за суміжністю в межах однієї ситуації [2, с. 346].  

У порівнянні з метафорою, метонімія займає менш помітне місце у 
формуванні сленгізмів сфери бізнесу. Різновидом кількісної метонімії є 
синекдоха, яка є засобом позначення цілого найменуванням частини, яка 
сприймається як найбільш значима й суттєва, або знака родового поняття знаком 
видового і навпаки, а також уживання однини замість множини і навпаки [2, с. 
538].  

Так, наприклад, знаменита вулиця Wall Street у результаті метонімійного 
перенесення починає позначати фінансовий центр Нью Йорка та усі біржі 
розташовані в на цій вулиці. Ця назва стала дуже популярною у масовій культурі, 
тому досить передбачувано, що за аналогією до неї утворились інші подібні 
сленгізми. Фінансовий центр Індії, у місті Бомбей, позначається одиницею Dalal 
Street.  

Фінансовий центр Канади знаходиться у Торонто, а генералізуючою 
номінацією всіх фінансових установ регіону, є одиниця Bay Street. Американський 



255 

ринок цінних паперів позначають узагальненою назвою Yankee Market, яка 
особливо популярна поза межами США.  

У Великобританії банки, що працюють з фізичними особами та мають 
багато відділень мають назву High Street Bank, що підкреслює їх по впливовість, 
оскільки головні офіси розташовані у дорогих приміщеннях на центральних 
вулицях. Подібною основою формування характеризується американський термін 
Main Street. Таку узагальнену назву носять брокери та усі хто певним чином 
пов’язаний з фінансовою біржею, оскільки вони розташовані, зазвичай, на 
головних вулицях міста. 

Якщо у фінансових колах або в пресі згадують компанії, що займаються 
розробкою електронної техніки та програмного забезпечення, такі як Intel, 
Microsoft, Apple або Dell, то їх позначають сленгізмом Tech Street. У цьому 
випадку асоціативність уже не базується на реально просторових 
характеристиках, вона відбувається на основі діяльності компаній в одному 
секторі економіки. 

Таким чином, одиниця  Street, яка позначає „частину міста з будівлями по 
обидва боки” розширює свою семантичну структуру і позначає „фінансові 
компанії, розташовані в цьому регіоні”. На цьому етапі розвиток значення не 
закінчується і одиниця набуває ще одного новітнього значення „компанії, що 
спеціалізується на одному секторі економіки”. 

Проаналізувавши сленгізми сфери бізнесу, утворені в результаті 
метафоричного і метонімічного перенесення, можна зробити висновок, що 
способи їхнього формування є доволі неоднорідними. Кількість метонімічних 
сленгізмів значно поступається кількості метафоричних. Джерелом метафоричних 
сленгізмів можуть бути військова техніка (torpedo), спорт (farm teams), явища 
культури і техніки (Leprechaun leader), вони можуть характеризуватися наявністю 
зооморфного компоненту. Метонімія, хоч кількісно і поступається метафорі, є 
досить репрезентативною в бізнесовому сленгу. У результаті її дії відбувається 
дворівнева деривація одиниці Street. Дослідження не є вичерпним і відкриває 
широкі перспективи когнітивних і культурологічних досліджень сленгу сфери 
бізнесу. 
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 «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ 

МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЧЧИНИ» 

Предметом аналізу у представленому дослідженні є не узуальні, 
лексикалізовані варіанти тієї чи іншої фразеолексеми, які існують паралельно з 
основним варіантом, а трансформації "оказіонального типу" [2, с. 210], тобто не 
лексикалізовані "свідомі й цілеспрямовані трансформації та контекстуально 
обумовлені варіації" [3, c. 5-7], які використовують механізми і варіативні 
можливості фразеологізмів залежно від комунікативних настанов мовця. 

Трансформація стійких словосполук завжди зумовлена певними 
стилістичними завданнями. Залежно від ставлення авторів до мови та до 
описуваної проблеми відбувається відбір певних стилістичних засобів, серед яких 
є й оказіонально перетворені стійкі сполуки, основне призначення яких – 
підсилити виразність контексту, його гумористичне або сатиричне звучання. 
Фразеологічні трансформації встановлюють межі для словесної гри: 
фразеологічна основа визначає, яким чином можуть здійснюватися ті чи інші 
трансформації, а сама мовна гра виникає шляхом переносу синтаксичної рамкової 
структури базової формули на трансформовану фразеолексему. При цьому можна 
констатувати наявність чотирьох основних типів фразеологічних модифікацій:  

1) опускання одного з компонентів 
Männer unter dem Pantoffel ihrer Frauen? ← Männer stehen unter dem Pantoffel 

ihrer Frauen 
2) розширення компонентного складу 
Aus dem olympischen Verkehr ziehen ← Aus dem Verkehr ziehen  
Übung macht den Meisterkoch ← Übung macht den Meister 
Glanz und Gloria statt Ach und Krach ← Glanz und Gloria; Ach und Krach 
Mit Ach und Krach in Engpässen ← Mit Ach und Krach  
BH-Umbau ist fertig, Einbahn am Anger fix ← Fix und fertig sein 
3) перестановка  
Ohne Dornen keine Rose ← Keine Rose ohne Dornen 
Vom Fall zum Knall ←  Knall und Fall 
4) заміна компонентів  
Unter Aufsicht klingen ← Unter Aufsicht stehen 
„Miss Deutschland über alles“← Deutschland, Deutschland über alles 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste ← Vorsicht ist die Mutter des 

Chemikalienschranks 
umworbene Generation ← verlorene Generation 
Головною диференційною ознакою, яка дозволяє розділити всі способи 

перетворень на дві великі групи, є ознака зміни лексико-синтаксичної структури 
фразеологізму, що виражається в тих чи інших відхиленнях від закріпленого у 
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мові порядку слідування, складу і кількості компонентів. Оскільки будь-яка зміна 
структури майже завжди тягне за собою порушення стабільності звороту на 
семантичному рівні, то прийоми, марковані цією ознакою, можна назвати 
структурно-семантичними (або трансформаціями), в той час, коли прийоми, в 
яких ця ознака є відсутньою, можна вважати власне семантичними [1, c. 98-101]. 

Перша диференційна ознака, що виділяється в складі групи структурно-
семантичних перетворень ФО, визначається зокрема тим, що при індивідуально-
авторських трансформаціях компонентний склад ФО може або підлягати різним 
змінам, або залишатися незмінним.  

У другому випадку трансформація виражається у семантично та 
стилістично значимому порушенні традиційного порядку розміщення окремих 
компонентів у структурі фразеологізму, тобто в їх перестановці чи переміщенні 
відносно одне до одного. 

Tat und Rat ← mit Rat und Tat  
Семантико-стилістична релевантність подібної трансформації зумовлена 

тим, що в звичайних умовах використання ФО їх складові елементи завжди 
розміщуються в одній і тій самій лінійній послідовності. Семантичним наслідком 
перестановки компонентів частіше за все є зміна смислу вихідної одиниці на 
протилежний, а стилістичним - виникнення ефекту парадоксальності. 

Fehl und Adel ← Ohne Fehl und Tadel 
Трансформовані фразеологізми служать у мас-медійному дискурсі засобом 

збільшення образності й виразності мови, надають їй яскравості й гостроти, 
вживаються для конкретизації значення, збільшення семантичного обсягу, 
створення іронічного, саркастичного, гумористичного ефектів.  

 wie begossene Präsidentenpudel stehen  ← wie begossene Pudel stehen 
Zertifiziere sich wer kann, wenn nicht jetzt wann dann? ← Rette sich, wer kann 
Fehl und Adel ← Fehl und Tadel 
Stumm wie eine Eiche ← Stumm wie ein Fisch 
Більше того такі трансформації є дієвим засобом оновлення мови преси й 

публіцистики, пропонуючи читачам чи слухачам нестандартний, “свіжий” погляд 
на зображувані події.  

Wer Bach sagt, muss auch Bacchus sagen; Wer Kosovo sagt, muss auch 
Palästina sagen ← Wer A sagt, muss auch B sagen  

Die Seele blutet, der Abschied schmerzt ← Das Herz blutet 
Сатиричне відображення дійсності вимагає створення комічного ефекту, 

який оголював би внутрішні суперечності явищ, подій. Сама суть комізму полягає 
в тому, що ці суперечності виражають невідповідність між явищами, котрі 
існують в дійсності, й тими, на що вони претендують, за що себе хочуть видати 
[1, c. 96]. 

Jedem Tierchen sein Bierchen ← Jedem Tierchen sein Pläsierchen 
 Саме вони й створюють у мові невідповідність прямого й переносного 

значень фразеологічної одиниці при каламбурі, допомагають глибше розкрити 
суть фактів і явищ, виявити їх потаємні зв'язки, часто приховані й несподівані. 
Цьому сприяє зміна не тільки семантики, але й структури фразеологізмів, яка 
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полягає в заміні або випущенні компонентів, поширенні лексичного складу, 
контамінації чи руйнуванні структури фразеологічної одиниці. 

Besser vergiftet als gar keinen Geschmack ← Besser der Spatz in der Hand als 
der Taube auf dem Dach 

Blaue Karte ziehen ← Blauen Brief ziehen 
Glanz und Gloria statt Ach und Krach ← Glanz und Gloria; Ach und Krach 
Подвійне кодування, яке є суттєвим для словесної гри, стає можливим лише 

за умови залучення метафоричного значення і контексту. Тому в цьому випадку 
задля забезпечення розуміння адресантами застосовуються, як зауважує Б. 
Вотьяк, метакомунікативні маркери sozusagen, gewissermaßen тощо.  

Die Deutsche Mark ist gewissermaßen ihre Atomstreitmacht 
До семантичної мовної гри залучаються обидва плани мовного знаку, в той 

час, коли формальні трансформації можуть обмежуватися планом вираження. 
Тому в першому випадку правомірно говорити про пародію, а в іншому про 
натяк. Враховуючи це, можна навіть стверджувати, що переважне використання 
відповідно семантики або структурної стабільності фразеологізмів у тих чи інших 
текстах може розглядатися як своєрідний критерій для типологічної класифікації 
останніх [3, c. 125-130]. 

Nicht alle die dich aus dem Pech ziehen sind deine Freunde, und nicht alle die 
dich bescheißen sind deine Feinde ←  Laute Freunde sind oft leise Feinde 

Через те, що трансформовані фразеологізми є у переважній більшості 
випадків емоційно забарвленими і супроводжуються певною авторською оцінкою, 
або модальністю, вони сприяють створенню у реципієнтів усталених, однак по 
новому співвіднесених один з одним концептів, і тому можуть бути ефективним 
засобом ідеологічного  впливу, пропаганди.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІЗМІВ 
У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ( НА МАТЕРІАЛАХ BBC NEWS) 

Метою даної роботи є дослідження перекладу евфемізмів у політичній 
сфері. Завданням даної роботи є дослідження лексичних одиниць, що виникли в 
англійській мові у політичній сфері; виявити труднощі з якими стикається 
перекладач під час перекладу евфемізмів на українську мову. Об’єктом нашого 
дослідження є особливості перекладу евфемізмів в політичній комунікації на 
матеріалах BBC News. Предметом даного дослідження є матеріали BBC News. 

В англійській мові, зокрема американському її варіанті, в останні 15 років 
значного поширення набуло явище політичної коректності (political correctness), 
яке стало одним з домінуючих джерел виникнення евфемізмів.  

Отже, евфемізм (грецьк. euphemismos, від еu — добре maphemi — кажу) — 
благозвучне слово або вираз, вжите для заміни непристойних, небажаних чи 
заборонених. 

Сучасні словники евфемізмів фіксують евфемізми-неологізми, викликані  
прагненням мовців бути політично коректним, політично коректна лексика є 
об’єктом дослідження як вітчизняних, так і західних мовознавців.  

Характерною особливістю сучасної політичної лексики є її дещо незвичне 
використання - не лише з метою повідомлення інформації, а й з метою її 

приховування або викривлення. Тобто не лише для того, щоб привернути 
публічну увагу, а й для того, щоб відвернути її або значно послабити. Сьогодні 
політична мова іноді відіграє роль прямо протилежну тій, яка історично 
призначена політичній риториці. Сучасна політика - це сфера, де фальсифікація 
фактів та хибні уявлення є частими явищами. І в демократичних, і в тоталітарних 
державах політична мова містить в собі багато евфемізмів, що вживаються з 
метою пом’якшити неприємні повідомлення та переконати електорат чи 
представників опозиції. Властивість мови виступати ефективним засобом 
вторгнення концептуальних конструкцій у когнітивну систему реципієнта, досить 
часто без усвідомлення останнім цього процесу , особливо помітна у прагматиці 
ідеологічних евфемізмів, які відносимо до лексико-семантичного розряду 
евфемізмів політичної діяльності людини поряд з евфемізмами військово-
політичної термінології та евфемізмами імпліцитних політичних діалектів. Під 
ідеологією розуміємо систему ідей і поглядів: політичних, правових, 
філософських, моральних, релігійних, естетичних, що виражають корінні інтереси 
класів, соціальних груп . Вживання ідеологічних евфемізмів в сфері політики має 
на меті досягнення схвалення певної організації суспільства через пропаганду та 
нав’язування  поглядів, вигідних пануючим політичним режимам, а також 
прикриття їх не правових діянь проти народу. 

Щодо саме політичних евфемізмів, то їх первинною сферою вживання є 
політичний дискурс. Політичний дискурс може бути визначений як сукупність 
усіх мовленнєвих актів у політичних дискусіях, а також правил публічної 
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політики, які оформилися згідно з існуючими традиціями та отримали перевірку 
досвідом. Основними характеристиками сучасної політичної комунікації є 
наступні: вона, у першу чергу, орієнтована на аудиторію, має жорсткі обмеження 
у часі, базується на досягненні певної мети , важливу роль відіграють засоби 
масової інформації. Таким чином, через свою інтенціональність на досягнення 
певного прагматичного ефекту та орієнтованість на аудиторію, сучасна політична 
комунікація є неможливою без вживання евфемізмів та так званого "doublespeak", 
що набули значного поширення через засоби масової інформації. Сукупність 
евфемістичних засобів мовлення, що вживаються представниками політичних кіл 
задля пом'якшення негативних аспектів реальності чи приховання політичних 
помилок, переконання електорату, представників опозиції чи пересічного 
реципієнта, будемо вважати політичним евфемістичним жаргоном і 
ототожнюватимемо з поширеним у західній лінгвістиці терміном "імпліцитно-
натяковий діалект". 

Американський уряд має декілька імпліцитно-натякових мовних діалектів: 
officialese, official jargon, bureaucratese, Federal prose, State та gobble-dygook, а 
офіційною мовою Міністерства Оборони США є діалект Pentagonese, відомий ще 
під абревіатурою DOD. У Великобританії такий діалект знають під назвами 
Whitehallese та Obscuranto. Жаргони типу bureaucratese характеризуються двома 
прагматичними особливостями: 1) мотиваційний чинник їх вживання – прагнення 
виключити з групи людей, що до неї не належать; 2) щоби підвищити свій статус, 
політики, використовуючи, зокрема, запозичені одиниці, вживають різноманітні 
синоніми, маючи на меті заплутати прості повідомлення та надати їм важливості. 
Таким чином, політичні евфемізми спотворюють інформацію та стають 
незрозумілими пересічному реципієнтові. Х.Роусон [3] подає цілу низку 
евфемізмів імпліцитного мовлення політиків: вбивство політичного діяча 
подається як executive action, незгода між опозиційними партіями –як exchange of 
views; економічний термін depression (криза) вважається терміном-табу, тому він 
відомий як deflation, disinflation, , а безробіття як наслідок кризи евфемізується 
лексемою under utilization; хабар у політичних колах номінується одиницями 
baksheesh (запозичення з перської), contribution, kick back чи commission, а 
нелегальне присвоєння грошей –лексемою expropriation. 

Without the means to devalue," he wrote, "they [those countries] are in for a long 
period of mass unemployment and slow, grinding deflation.(BBC News, 7 March 2012) 

Opposing views Clarin and La Nacion have described the move as an underhand 
attempt to expropriate private property.(BBC News, 22 December 2011) 

Як зазначає Х.Вайнріх, "для політиків та дипломатів неправда пов'язана з 
професією. Вона перетворюється на мистецтво" [1, с. 44-87.]. Саме функція 
евфемізмів пом'якшувати, завуальовувати прикру небажану дійсність робить їх 
привабливими для тих політиків, які часто не бажають говорити правду про сферу 
своєї діяльності, і створили цілий арсенал евфемічної лексики для введення в 
оману реципієнта. Оскільки узуальні політичні евфемізми в процесі популяризації 
через ЗМІ інколи втрачають свій евфемістичний потенціал, для політиків стало 
характерним вживання контекстуальних (ситуативних) евфемічних субститутів, 
що є "джерелом творення мовної експресії" . Вони виявляють свій евфемістичний 
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зміст лише в певній мовленнєвій ситуації, отже є одиницями вторинної номінації 
мовленнєвого характеру, тобто "оказіональними використаннями лексичних 
значень у невластивій для них номінативній функції". Прагматичною специфікою 
вживання оказіональних евфемізмів є небажання мовцем того, щоби слухач 
пов'язав номінативну одиницю із денотатом, який евфемізується, що часто веде до 
неадекватного сприйняття інформації адресатом. Інакше кажучи, такі 
евфемістичні звороти свідомо генеруються політичними колами для введення в 
оману пересічних громадян чи приховування важливої інформації. 

Більшість із евфемічних сполучень прямих номінацій, пов'язаних із 
неправдою, є бінарними словосполученнями, і позитивний прагматичний ефект 
висловлювання досягається за рахунок позитивної чи нейтральної семантики слів, 
що входять до них: opposition research – пошук інформації, яка би 
скомпрометувала політичного конкурента; comparative campaigning – публічний 
обман, наклеп на політичного опонента чи підрив передвиборчої кампанії 
конкурента. 

Політики, котрі систематично практикують обман, евфемізуються 
епітетичними сполученнями economical with the truth, terminologically inexact чи 
less than candid, а їх неправдиві чи помилкові дії та документи характеризуються 
як factually challenged чи inoperative. 

He agreed with Lord Justice Leveson that he had been "economical with the 

truth" when it came to applying for the jobs in order to write the stories.( BBC News, 
6 February 2012). 
Часто евфемістичний ефект досягається за допомогою одиниць з 

абстрактною семантикою, до яких належать лексеми thing, situation та it: the 
executive privilege thing (приховування інформації), Vietnam situation (війна у 
В'єтнамі), Watergate situation (Уотергейський скандал) тощо: 

It's a Vietnam situation - there is no real way out.( BBC News, 4 February, 2005) 
Деякі політичні евфемізми утворюються способом абревіації. У політичній 

лексиці евфемістичні абревіатури вживаються з метою оправдання помилкових 
дій уряду, приховування чи применшення невдалих політичних акцій чи вказівок. 
Наприклад, у британському варіанті англійської мови акронім UDI – unilateral 
declaration of independence (одностороння заява про незалежність) фактично 
означає політичний бунт чи революційні дії проти законного уряду держави, а 
австралійський евфемізм a U-turn (an unexpected turn) евфемізує відмову від 
прийнятої раніше політичної точки зору. 

Smith's government had declared unilateral independence (or UDI). (BBC News, 
1 August 2011) 

U-turn in north Norfolk Dudgeon wind farm cable decision. (BBC News, 9 March 
2012). 

Отже, поповнення політичної лексики ідеологічними евфемізмами 
переважно відбувається за рахунок використання власних мовних ресурсів 
шляхом переосмислення значень існуючих одиниць та фразеологізації вільних 
словосполучень, лише незначна кількість евфемізмів утворюється внаслідок 
прямих запозичень. В політичних документах, промовах лідерів та засобах 
масової інформації окремі лексеми та вільні словосполучення із звичним для 
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реціпієнта семантичним навантаженням починають вживатися для позначення 
негативних понять та явищ, і, набуваючи нового переосмисленого значення,   
перетворюються на евфемізми.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ВІДОНІМНИХ ТЕЛЕСКОПІЗМІВ 
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У сучасній англійській мові спостерігаються активні процеси збагачення її 
словника й інвентарю засобів словотворення, удосконалення механізмів 
вербокреації. Як зазначають науковці, "поповнення словникового складу –  
це один з процесів пристосування мовної системи до нових умов комунікації у 
зв'язку зі змінами у позамовному середовищі" [1, с. 4]. 

Головним шляхом збагачення лексикону сучасної англійської мови  
є формування нових слів з власного мовного матеріалу з використанням власно 
мовних способів та засобів словотворення. Творення неологізмів відбувається 
головним чином на базі вже існуючих у мови лексичних одиниць, зазвичай тих, 
що належать до класу загальних назв. Проте не лише загальні, але й власні імена 
слугують базою для формування похідних лексем.  

Власною назвою, або онімом, називають слово, словосполучення або 
речення, яке слугує для виділення об'єкту, що називається, із ряду подібних, 
індивідуалізуючи та ідентифікуючи цей об'єкт [2]. Оніми, хоча й складають 
менший порівняно із загальними іменниками клас лексичних одиниць, проте 
відіграють важливу роль у номінації об’єктів Буття. Окрім того, що власні назви 
самі є одиницями номінації окремих осіб, предметів, явищ, вони також слугують 
основою для формування нових лексичних одиниць, беручи участь в актах 
словотворення. 

Найпродуктивнішим способом утворення відонімних неологізмів у сучасній 
англійській мові є афіксація. Другим за продуктивністю способом формування 
нових лексем на базі власних імен є телескопія. Ceред неологізмів, утворених 
способом телескопії, можна виокремити цілу групу лексичних одиниць, які є 
неофіційними назвами різних географічних об’єктів, серед них: Mexifornia < 
Mexico + California, Calexico < California + Mexico, Chindia < Cina + India, 
Chindonesia < China + Indonesia, Eurabia < Europe + Arabia, Minnewisowa < 



263 

Minnesota + Wisconsin + Iowa, Nork < North + Korea, Taxachusetts < Taxas + 
Masachusetts. 

Many whites worry that the state is becoming Mexifornia (there is already 
a border town called Calexico); that the great Californian melting pot cannot absorb 
the number of immigrants now washing in. (The Economist, May 1, 2004). 

Republicans will convene in Minneapolis, the largest city in "Minnewisowa". 
That neologism refers to the contiguous states of Minnesota, Wisconsin and Iowa, 
which have 27 electoral votes. (Washington Post, Nov. 5, 2006). 

Why the United States is fairer to Muslims than "Eurabia" is.  
(The Economist, Sept. 1, 2007). 

Indonesia’s exports to Chindia made up 14 % of its total export last year, more 
than those to America (10%). (The Economist, September 12, 2009). 

Nick Cashmore of the Jakarta office of CLSA, an investment bank, has coined a 
new term to describe this symbolic relationship: "Chindonesia". (The Economist, Sept. 
12, 2009).  

Цікавим, на нашу думку, є походження слова Londongrad – "назва столиці 
Великої Британії, що вживається росіянами, що живуть там; район Лондона, 
заселений виходцями з Росії". Це слово утворилося у результаті злиття астроніма 
(назви міста) London й компоненту -grad, що є фрагментом назв російських міст 
Ленінград, Сталінград, Зеленоград тощо (графічні відповідники в англійській мові 
Leningrad, Stalingrad, Zelenograd). 

The world remains in love with all things English, not least of all London, 
affectionately known as "Londongrad" by our Russian admirers. (Telegraph, Dec. 1, 
2007). 

Відонімні телескопізми утворюються не лише на базі топонімів, але й 
антропонімів. Наприклад, Billary < Bill + Hillary – телескопізм, що позначає 
подружній та політичний тандем Білла та Хілларі Клінтон, або Bradgelina < Brad 
+ Angelina – телескопійна лексема, що об’єднує прізвища подружжя акторів Бреда 
Пітта та Анджеліни Джолі. 

Серед телескопі змів є й неологізми, що позначають свята – геортоніми. 
Наприклад, Chrismukkah < Christmas + Hanukkah – "відзначення свята, яке 
об'єднує елементи як Різдва, так і свята Ханука, особливо у змішаних сім'ях, де 
сповідують християнство й іудаїзм ", Falloween < fall + Halloween – "сезон 
роздрібної торгівлі, який триває з початку осені до Хеллоувіна і далі до Дня 
подяки". 

Серед неологізмів є чимало телескопізмів, створених у результаті злиття 
фрагментів оніма й іменника із загальним значенням, наприклад, Lolicom < Lolita 
+ complex – "потяг старих чоловіків до молодих дівчат". Саме таким способом 
було створено декілька телескопізмів за участю оніма Frankenstein – прізвища 
головного героя роману Мері Шеллі. Наприклад, Frankenfood (Frankenstein + 
food) – "синтетичні продукти харчування, одержані за новими біотехнологіями", 
Frankenfish (Frankenstein + fish) – "генетично модифікована риба", 
Frankenmedicine (Frankenstein + medicine) – "синтетичні ліки, створені з 
генетично модифікованих інгредієнтів". 
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Frankenfish and the hunt for invasive species. A thriving newcomer may threaten 
beloved bass, sparking a search-and-destroy mission. (The Christian Science Monitor, 
Aug. 19, 2004). 

Activism and media coverage painted gene-splicing discoveries as dangerous 
Frankenmedicine and a moral crime against the natural order. (Newsweek, July 27, 
2009). 

Отже, хоча кількість відонімних дериватів, створених способом телескопії, 
не є такою численною, як число афіксальних неологізмів, тим не менш телескопію 
теж можна вважати досить продуктивним способом словотворення на базі 
власних назв. Відонімні телескопізми формують здебільшого в результаті 
стягнення фрагментів топонімів, антропонімів та геортонімів . 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: 
ПРИРОДА ТА ЗАСОБИ 

Процеси трансформації все активніше входять в коло проблем, котрі 
досліджуються сучасними лінгвістами. Про це свідчать праці A.M. Мелерович, 
В.М.Мокіенко, А. Литовкіна, В. Мідер, Н.Н. Федорова, об’єктом аналізу котрих є 
структурно-семантичні трансформації фразеологізмів, паремій та жаргонізмів. 
Однак поза видимою зоною як співвітчизників, так і закордонних дослідників 
залишаються явища трансформації в області запозичень. Виключенням є 
німецький вчений Фолкер Пель, котрий розглядає линво-психологічний аспект 
“неправильних іншомовних слів ”. Разом з тим, як вказує аналіз сучасної преси 
Німеччини( “Spiegel“, “Eulenspiegel“, “Titanic“ та ін.), трансформації запозичень 
стають своєрідним трендом багатьох друкованих  матеріалів. Це ставить перед 
дослідниками завдання виявити природу та засоби трансформації запозичень у 
сучасній німецькій мові.  

Трансформацію (від лат. transformare - перетворювати) будемо розуміти 
вслід за Федоровою Н.Н. як перехід мовної одиниці в рамках прагматичної 
установки виказувань, що визиває прирощення або зміну її смислів [4, с. 583-586]. 

Використання запозичень є результатом когнітивної діяльності людини. Але 
що становить причину їх трансформацій? Логічно припустити, що саме в 
когнітивній діяльності суб’єкта відбувається збій, результатом котрого стає 
когнітивний диссонанс (КД) за термінологією Л.Фестінгера(тобто  стан людини, 
котрий виникає при зіткненні у його свідомості протилежних знань,переконань) 
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[3]. У свою чергу КД транспортується до ментального лексикону суб’єкта, що 
викликає в ньому також збій, а надалі – дисонанс. 

За справедливим зауваженням В.З.Дем’янкова, ментальний лексикон(МЛ), 
будучи одним з центральних понять психолінгвістики, це метафора, котра 
позначає велику частину мовних знань, включає знання елементарних носіїв 
мовного значення, їх форми і ментальної організації [1, c.147-153]. 

Розуміння МЛ як метафори дозволяє в рамках когнітивного підхода 
прийняти точку зору Серебренікова Б.А. [2, с. 87-108], котрий розглядає метафору 
як механізм, котрий призводить до взаємодії та пізнавальних процесів, а також 
емпіричний досвід і культурне  надбання колективу, його мовну компетенцію, 
щоб зробити уявною картину світу – зробити її мовну картину за рахунок 
вербально-образних асоціацій, слів і виразів. Дана теза підтверджує наше 
припущення про те, що МЛ суб’єкта формується  в тому числі і на певному 
лінгво-культурному фоні. У випадку збоїв  у лінгво-культурному фоні, котрий 
виникає із-за неспівпадінь двох лінгвокультурних  когніций(знань) індивіда, 
виникають процеси, котрі позначені у даній статті як трансформація  запозичення.  

Таким чином, все вище сказане дозволяє розглядати трансформовані 
запозичення як продукт лінгво-культурного диссонансу (ЛКД). 

Аналіз текстів сучасної преси Німеччини дозволив виділити найбільш 
релевантні засоби трансформації запозичень: орфографічні, фонологічні, 
семантичні та логічні. За допомогою прикладів розглянемо більш детально кожну 
з них. 

Орфографічні ТЗ пов’язані з  нормами правопису іншомовних слів. Можна 
зустріти наступні розповсюджені засоби трансформації: 

Збереження закінчення запозиченого слова - ein Antibiotika замість 
Antibiotikum, abgespaced(англ.закінчення) замість abspacen. 

Подвоєння приголосної - Emmanzipation замість Emanzipation, Assis замість 
вірного "Asis"( "Asoziale"), а не "Assozialen" або "Assistenten".  

Зміна голосної/приголосної в середині слова – Reperatur замість Reparatur, 
Pangsion замість Pension [8]. 

Фонологічні ТЗ розповсюджені в усіх мовах, бо комунікантам простіше 
вимовляти іншомовні слова, спираючись на фонетику рідної мови. Тому не 
рідкістю є наступні трансформації:  

Неправильний наголос – Der Bauunternehmer hat die Baugrube mit [Bitumén] 
verfüllt [вірне Bitúmen]. 

Утрата голосної в середені – назва кави Latte Macchiato(вірне промовляння 
Latte Makkiato, а не Latte Makkato). 

“Відкидання” букв у слові – назву страни Gnocchi часто промовляють як 
“Gnokki”, “Gnotschi”, “Nokki”, але єдине вірне – “Njokki”. 

Приглушення приголосної всередині – назва макаронів Spaghetti( правильно 
говорити - S-pagettі, а не Spadschetti), Chemical Brothers(часто кажуть як в 
англ.Tschämickel замість вірного Kämickel) [11]. 

Семантичні ТЗ 
Найбільшу частину випадків семантичної трансформації запозичень можна 

звести до наступних типів: 
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Часткова або повна зміна значення запозичених слів - Präsidium(президія)   - 
не співпадає значення з іспанським -  presidio(в’язниця).    

Reporterdödel: "Wann haben sie realisiert, daß Sie das Rennen gewonnen 
haben?"  
Sportlerdodel: "Das habe ich bis jetzt nicht realisiert. Wahrscheinlich werde ich das erst 
in den nächsten Tagen". 

Запозичене з англійської Public Viewing використовується німцями для 
позначення “подивитись разом футбол на великому екрані”, американці ж 
називають цим виразом публічне поховання. 

Розширення значення вихідного слова – Spekulant(спекулянт) з англ. 
„speculator” - біржевий делець/економічне лице, котре займається спекуляцією [6]. 
Warehouse(з англ. означає склад) та Warenhaus(нім.) - Lager(halle), Großmarkt.   

Назви предмету,якості,характеристики людини за суміжністю - Lapidar - 
лапідарний, короткий, виразний(про стиль) запозичене з лат. lapidārius 
«камінний», «вигравіюваний на каменях»). 

„Frau XYZ ist ein Unikat!” Unikat – єдиний екземпляр(про якусь річ), Unikum 
(лат. ūnicus “єдиний”, unus “один“)- унікальний, неповторний [5]. 

Логічні ТЗ  пов’язані перш за все з: 
Нерозумінням значення запозиченого слова(неосмислені логічні ТЗ) - Bei 

uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten.Das nennt man Monotonie. 
Monotonie(одноманітність) замість Monogamie(моногамність). 

Mein Papa ist ein Spekulatius. Der verdient ganz viel Geld an der Börse. 
Spekulatius(назва печива) замість Spekulant(спекулянт) [11]. 

Грою слів(каламбур або осмислені логічні ТЗ) –  
O Gott, Нerr Müllrich, sie leiden ja an Pixelausfall, damit ist nicht zu spassen. 
Pixel (англ.pixel) – частина, елемент зображення комп’ютерної графіки. 
Weißt du, was Metaboliten sind? Rumänische Geistliche? Nein, das sind 

Meteoriten. 
Metaboliten(речовина) – Meteoriten(метеорити) [6, с. 60]. 
Отже, частина запозиченої лексики з різних мов(найбільш англіцизми) 

зазнають у приймаючій німецькій мові орфографічні, фонологічні, семантичні та 
логічні  трансформації. Найбільш розповсюдженим явищем є семантичні 
трансформації. Вони пов’язані з частковою або повною зміною значення слова, 
розширенням семантики слова.  

Зроблений аналіз засобів трансформації запозичень у сучасній німецькій 
мові дозволяє сподіватися, що це явище поступово стане об’єктом  пильної уваги 
та глибокого аналізу лінгвістів. 
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КАЛАМБУР ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ 
СТЕРЕОТИПІВ В АНГЛОМОВНИХ АНЕКДОТАХ 

Каламбур, який ґрунтується на навмисному зіставленні мовних одиниць із 
подібним чи тотожним звучанням, але різним значенням, належить до досить 
поширених лексико-стилістичних явищ мови. Комічний ефект в анекдоті виникає 
тоді, коли в тексті використовуються омоніми (явище омонімії), багатозначні 
слова (явище полісемії) та пароніми (явище парономазії).  

Обігравання в одному контексті різних омонімічних значень є досить 
поширеним семантико-стилістичним явищем у мові гумористичних жанрів. Слід 
зазначити, що комічний ефект в анекдоті може створюватися як завдяки 
лексичним, так й іншім різновидам омонімів: омоформ, омофонів, омографів. 

Як наприклад в анекдоті, в якому комічний ефект ґрунтується на 
використанні омофонів : As they left the restaurant, the man plucked up the courage 
to ask her for a kiss. “Oh yes,” she agreed. As they kissed and cuddled, the man then 
asked the big question. “Would you like to come back to my place?” he said nervously. 
“Oh, would I?” she enthused. “What!”  he exclaimed angrily, “what gives you the 
right to call me wood eye, you fat bitch!”[5, с. 139]. Саме обігравання слів “would I” 
та “wood eye” у даному прикладі створює комічний ефект. Дівчина перепитує у 
хлопця “Oh, would I?”, що означає «чи хотіла би я?», хлопець в свою чергу 
розуміє ці слова як те, що вона обізвала його «дерев’яним оком».  

Роль полісемії значно потужніша, ніж роль омонімії, оскільки слів-омонімів 
у мові набагато менше, ніж лексико-семантичних варіантів полісемічних слів. 
Саме при обіграванні значень полісемічного слова найповніше реалізуються два 
позиційні вияви гри слів – одночасна реалізація в контексті двох значень одного 
слова і перехід від одного значення слова до іншого в межах невеликого 
контексту. 

A blonde was giving details of a car accident she’d had a day before. “Now, 
Miss, can you tell me what gear you were in at the time of the collision?” “Oh yes,” she 
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replied, “a beautiful blue trouser suit with matching shoes and handbag in navy 
blue.”[5, с. 52].  

В цьому анекдоті номінація «blonde» одразу ж викликає в пам’яті адресата 
узагальнені уявлення, які відносять до білявок. В англійській лінгвокультурі, так 
само як і в російській та українській, білявки сприймаються як красиві, але не 
дуже розумні, легковажні дівчата, які турбуються тільки про свій зовнішній 
вигляд. Тому вони є об’єктом висміювання за свої не високі інтелектуальні 
здібності. У даному прикладі  слово “gear” має декілька значень. Білявка розуміє 
це слово як одяг, вбрання, в якому вона була під час аварії. Офіцер поліції має на 
увазі швидкість, на якій вона їхала, коли зіткнулася з іншою машиною.  

Необхідно зауважити, що не тільки білявки висміюються за свої невисокі  
інтелектуальні здібності, але й всі жінки взагалі. Розум жінки протиставляється 
красі. Існує стереотип, що красива жінка не завжди є розумною. Таким прикладом 
може бути анекдот: At an evening party, a self-made business man was chatting with a 
pretty woman. “You know, I sometimes feel ashamed of my failure to keep abreast of 
modern science,” he said. “Take the electric light, for example. I must confess I haven’t 
the least idea how it work./”The pretty young thing gave him a patronizing smile. “Why, 
it’s very simple, really,” - she replied. “You can just turn a switch and the light comes 
on. That’s all there is to it.”[4, с. 92] Чоловік, використовуючи словосполучення 
“electric light” має на увазі поняття «електричний струм», жінка, не розбираючись 
в цьому, в свою чергу, розуміє це словосполучення як світло взагалі. Саме тому 
запитання чоловіка здається їй безглуздим. На цьому і заснований комічний ефект 
цього анекдоту.  

У наступному прикладі висміюється невідповідність жінки стереотипному 
уявленню  про її роль берегині домашнього вогнища: Two men were discussing 
married life. Said one to another, “I have an excellent wife. She is at home in literature, 
at home  in music, at home in art, at home in science. In fact she at home in everything 
except…” “Except what?” questioned the second man. “Except at home,” was the sad 
reply [3, с. 83]. Словосполучення “to be at home in something” означає бути 
обізнаним у чомусь, добре розумітися в чомусь. У цьому анекдоті в останньому 
реченні це словосполучення використовуються в прямому значенні, що означає, 
що жінка ніколи не буває вдома, а значить не відповідає ролі берегині 
домашнього вогнища.  

Сфера шлюбних стосунків є  найпоширенішим об’єктом висміювання в 
анекдотах. Наприклад в анекдоті: Every wife likes her husband to have something 
tender about him., especially legal tender [2, с. 67]. Підкреслюється те, що жінка 
завжди намагається знайти заможного чоловіка. Слово “tender” має декілька 
значень. Комічний ефект в цьому анекдоті створюється завдяки тому, що перший 
раз слово “tender”  використовується у значенні «ніжний, тендітний». Мається на 
увазі, яким повинен бути чоловік у відносинах зі своєю дружиною. Другий раз 
сполучення “legal tender” використовується у значенні «законний “платіжний 
засіб”», тобто мається на увазі, що у чоловіка повинні бути гроші для того, щоб 
він міг сплачувати рахунки дружини. Каламбур у даному випадку підкреслює 
стереотип того, що для жінки саме гроші є найголовнішими у шлюбних 
відносинах.  
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Ще одним об’єктом висміювання є безхарактерні чоловіки, які після 
одруження стають «підкаблучниками», не мають своєї власної думки: A wife and 
her henpecked husband are in restaurant. The waiter comes over to take their order. 
“I’ll have the lamb steak with garlic butter,” says the woman. “And the vegetable, 
madam?” asks the waiter. “oh, he’ll have the same as me.”[4, с. 98]. У цьому 
прикладі офіціант має на увазі те, чи буде дружина замовляти овочі, а дружина 
розуміє це слово, як звернення до її чоловіка, який в її розумінні просто «овоч», 
що не в змозі прийняти рішення.  

У наступному анекдоті висміються зрада чоловіка дружині і навпаки : A 
couple were sitting in the living room watching TV. The phone rang, so the husband 
picked it up. He listened for a moment, and then said, in a sarcastic tone of voice, “I 
have no idea. Why don’t you call the weather center?” and hung up. “What was that all 
about” asked his wife. “Oh, I don’t know,” replied the husband. “Some idiot wanted to 
know if the coast was clear.”[3, с. 72]. В цьому анекдоті обігрується 
словосполучення “the coast was clear”, яке може використовуватися як у прямому, 
так і в переносному значенні. Комічний ефект тут заснований на тому, що чоловік 
розуміє це словосполучення у прямому значенні, а саме, яка сьогодні погода, чи 
немає хмар на небі. Саме тому йому здається дивним, що якийсь незнайомець 
телефонує йому додому і запитує це. Насправді чоловік, який телефонує, як ми 
розуміємо, є коханцем дружини. Запитуючи це, він має на увазі зовсім інше, а 
саме: чи немає перешкод для того, щоб прийти до його дружини.  

Наступний приклад відображає негативне стереотипне відношення до тещі  
та свекрухи: Generally speaking, mothers-in-law are generally speaking [5, с. 67]. У 
цьому анекдоті словосполучення “generally speaking” має два значення. У 
першому випадку воно використовується у значенні «чесно кажучи», а у другому 
випадку в прямому значенні, що означає «балакучі». Цей приклад гри слів 
відображає стереотипне уявлення того, що теща і свекруха сприймаються як 
балакучі, набридливі жінки, які завжди втручаються у шлюбне життя своїх дітей.  

Таким чином, в текстах англомовних анекдотів, які відображають гендерні 
стереотипи, гра слів або каламбур заснований на омонімії, паронімії є одним із 
найпоширеніших лексико-стилістичних прийомів. За результатами нашого 
дослідження нами було встановлено, що за допомогою цього лексико-
стилістичного прийому висміюються білявки за свої невисокі інтелектуальні 
здібності, а отже за неспроможність розуміти багатозначність слів, також шлюбні 
відносини, а саме зрада, негативне відношення чоловіка до тещі і навпаки, 
дружини до свекрухи, чоловіки-підкаблучники та жінки, які намагаються вийти 
заміж за заможного чоловіка.  
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ЕДГАРА ПО У НОВЕЛІ 
«ПАДІННЯ ДОМУ АШЕРІВ» 

Безсумнівно Едгар Алан По є одним з найбільш відомих та талановитих 
письменників романтизму ХІХ століття. Відомо, що він також був першим 
професійним літературним критиком. Його оцінки художніх творів відрізнялися 
своєю глибиною та безпомилковими судженнями, які й досі являють літературну 
цінність. В історію американської літератури він увійшов як творець новелістики, 
адже завдяки йому новела склалася як національний літературний жанр США. 
Оригінальність та майстерність Едгара По найяскравіше виразилася через його 
«страшні» оповідання. Тим самим він оновив естетику готики, осучаснив цей 
жанр, вніс дещо нове взагалі у літературу жаху.  

Творчість Едгара По привертала значну увагу багатьох дослідників, таких 
як: Е.П. Горенко [2], І. Карабутенко, О. Лалексеєнко, Ю.В. Ковальов [3],                     
Е. Брандис, Р. Емерсон, Дж. Хілл, Л. Кендал, Д.Г. Лоуренс. Роботи 
вищезазначених авторів висвітлюють різні аспекти творчого доробку відомого 
письменника, однак широке коло питань залишається дискусійним, що і 
обумовлює актуальність подальшого вивчення особливостей художнього стилю 
Е. По. 

Мета нашого дослідження полягає у  визначенні специфіки поєднання у 
творах Е. По традицій готичного роману та новаторських підходів автора. 

Методи дослідження: описовий, контекстуально-інтерпретаційний, метод 
дискурсивного аналізу. 

Матеріал дослідження: новела «Падіння дому Ашерів» 
Тяжіння Едгара По до катастрофічних сюжетів, похмурих подій, зловісної 

обстановки, загальної атмосфери безнадійності і відчаю, до трагічних 
трансформацій людської свідомості, охопленої жахом, що втрачає контроль над 
собою – всі ці риси його прози дають підстави критикам трактувати його 
творчість як те, що може існувати поза часом і простором [3,с. 571]. 

Варто зауважити, що звуковий рівень стилю відіграє важливу роль для    Е. 
По. Він пов’язує звук з музикою, і тому фонематичний музичний рівень 
сприйняття імені домінує майже в усіх його прозових і поетичних творах. Імена 
стають тими звуковими оболонками, що повністю перетворюються на розгорнуті 
образи, але не в площині фабульній, сюжетній, а в площині ідеї, художнього 
втілення, естетичного трактування [2, с. 224]. Пошуки письменником вдалого 
слова, яке водночас відповідає певним вимогам (створити спеціальний емоційний 
ефект, передати настрій і тональність твору, викликати певні естетичні почуття) є 
аналогічним пошукам вдалого імені. Аннабель Лі, Лігейя, Мейделін, Ровена – ці 
мелодійні імена стали самодостатніми образами, втіленням вишуканих 
естетичних уподобань автора [2, с. 232]. 

Центральною категорією художнього стиля Е. По стає його «тотальній 
ефект» (установка на емоційно-психологічну дію будь-якого твору), досягненню 
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якого мають бути підпорядковані усі компоненти твору. Проте якщо в поезії 
ефект будувався на принципі невизначеності, то в прозі ефект передбачався 
визначеним і однозначним. Ефект, на думку Е. По, був інтегральною сумою 
численних компонентів, включаючи доцільність усіх ланок сюжету, єдність 
предмета і гармонійну єдність стилю. Характерними рисами такого ефекту є: 
сугестивність (що досягається за допомогою частково логічного, але головним 
чином емоційного підтексту), принцип невизначеності (відсутність просторових, 
часових та інших описів, що надають змісту визначеність і конкретність), 
принцип достовірності (присутність автора у творі, увага до опису деталей). 
Завдання письменника полягало в тому, щоб стимулювати уяву читача та 
виключити все, що могло б його обмежити. Але читацька свідомість не повинна 
була занурюватися в стихію анархічної, безконтрольної свободи [1, с. 575]. 

Для досягнення емоційного ефекту Е. По приділяв значну увагу 
нагромадженню образів і тропів, їх наростанню аж до надмірності. Наприклад, на 
початку новели «Падіння дому Ашерів», автор дає чіткий опис природи та 
місцевості, використовуючи різні стилістичні прийоми: «During the whole of a dull, 
dark, and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hung oppressively 
low in the heavens…» [5, с. 64]. Е. По використовує саме декілька епітетів для 
більш детального опису осінньої природи. Наростання епітетів можна порівняти з 
наростанням чогось незвичного та страшного, на що очікує читач. Цікавим є 
останній епітет «soundless», який вже дає нам зрозуміти, що місцевість, в яку 
автор потрапив, є беззвучною, а отже «мертвою», де не має ніяких ознак життя, 
навіть хмари надвисають «гнітюче» низько, ніби «тиснуть» на душевний стан 
оповідача. 

Розповідна структура багатьох психологічних новел Едгара По спирається 
на традиційну в романтичній прозі пару: оповідач – герой. Оповідач уособлює 
морально-психологічну норму, герой – відхилення від неї. Однак у більшості 
випадків оповідач і герой – одна особа. У ній втілені і норма, і відхилення, а 
розповідь набуває характеру самоспостереження. Звідси випливає роздвоєння 
свідомості героя, яка функціонує ніби на двох рівнях. Один належить людині, яка 
здійснює вчинки, другий – людині, яка розповідає і пояснює їх [1, с. 56]. Така 
розповідна структура створює найбільш наближену до реальності картину, таким 
чином створюючи принцип достовірності, який втілює у розповідь Е. По. 
Наведемо приклад з проаналізованою новели, де оповідач і герой це одна особа, а 
саме друг Родеріка Ашера, який приїздить до його маєтку та спостерігає за всім, 
що відбувається: «I looked upon the scene before me – upon the mere house, and the 
simple landscape features of the domain – upon the bleak walls – upon the vacant eye-
like windows – upon a few rank sedges – and upon a few white trunks of decayed trees 
– with an utter depression of soul which I can compare to no earthly sensation more 
properly than to the after-dream of the reveler upon opium – the bitter lapse into 
everyday life – the hideous dropping off of the veil» [5, с. 65]. Автор веде розповідь 
від першої особи : «I looked», «I can compare» і ніби розповідає саме читачеві, 
ніби він є його співрозмовником, та ділиться своїми враженнями від побаченого. 

 Окрім ведення розповіді від першої особи, звертаємо увагу і на 
використання епітетів «bleak walls», «a few white trunks of decayed trees», «hideous 
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dropping», порівняння «vacant eye-like windows», які звісно мають негативну 
конотацію. Цікавим є і наявна тут концептуальна метафора: автор порівнює 
жахливе враження від моторошного будинку з пробудженням людини, що 
знаходилася під впливом опіуму (тобто знаходилася в ейфорії) і зі страхом та 
зневагою побачила буденне життя. У новелах Е. По значне місце посідає 
символіка. Наприклад, назва новели є символічною. Слово «the fall», що у 
перекладі означає «падіння» може трактуватися не тільки у буквальному значенні, 
як падіння та руйнація будинку Ашерів, але й падіння та розлад людської душі. 
Сам будинок може слугувати концептуальною метафорою, що означає людську 
психіку. Свідомість – та частина дому, де живе людина, підсвідомість – підвал, 
надсвідомість – дах [4, с. 138]. Отже, Родерік Ашер страждає від незвичайної 
хвороби, його похмурий, старий, темний дім відображає його душевний стан, 
тобто та частина дому, де живе Родерік, є відображенням його свідомості; 
підсвідомо він розуміє, що боїться сестри, котру поховав живою у підвалі, його 
лякає не те, що вона за ним прийде, а страх очікування – це підвал, що символізує 
підсвідомість; щодо надсвідомості Ашера, можемо згадати тріщину на даху 
будинку, про яку згадує на початку новели автор, тобто вона вже дає нам натяк на 
розлад душевного стану Родеріка. 

Отже, проведений аналіз новели свідчить про те, що Едгар По розробив 
власні літературні методи для досягнення бажаного впливу, беручи до уваги 
минулі літературні здобутки. Для нього важливий був «тотальний ефект», який 
досягався багатьма складовими (принципом достовірності, принципом 
невизначеності, сугестією, вдалим підбором слів, поєднанням комічного з 
жахливим, нагромадженням образів і тропів, використанням символічних 
компонентів). Специфіка художнього стилю Е. По робить його твори цікавими 
для сучасних читачів.  
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СЛОВОТВІР ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗООМОРФІЧНИХ 
ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Життя людини ще з прадавніх часів пов’язане з природою. Велика, 
історично не неминуча розлука з ними не може не відбитися у мові новим 
поглибленням анімалістичних мотивів, що зростаються з духовною культурою [2, 
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с. 58]. Мета цього дослідження полягає у визначенні словотвірної і семантичної 
специфіки неологізмів, які містять зооморфні компоненти. Предметом зовнішні та 
внутрішні характеристики зооморфних неологізмів. Об’єктом дослідження цієї 
роботи є процеси збагачення словникового складу мови. Матеріалом дослідження 
слугували одиниці з інтралінгвальним та екстралінгвальним зоокомпонентом, 
відібрані з конвенційних та електронних реєстрів. 

Головною ознакою неологізму є абсолютна новизна мовної одиниці для 
більшості носіїв мови. У лінгвістиці відсутнє універсальне трактування значення 
неологізма. Г.Бусманн  визначає його як «нововведені або вжиті з новим 
значенням мовні вирази» [8, с. 81]. Ю.А. Зацний розглядає їх як «слова та 
словосполучення, які носії літературної мови окремого національного варіанта 
сприймають як нові (за формою або за змістом) [3, с. 227]. 

Як доводять наші спостереження, зоонеологізми можна розподілити на 
групи в залежності від наявного в них значення: новітні зоолексеми та новітні 
зоометафори. Під зоолексемами ми розуміємо власне номінації тварин, 
зоометафорами – одиниці в яких анімалістичний компонент вжито у переносному 
значенні. 

Пропонуємо спочатку аналіз зоолексем. Аутбридинг, схрещування 
неспоріднених порід тварин, а також інбридинг, схрещування споріднених видів 
тварин, призводять до появи новотворів у мові. Наприклад, неологізм zorse 
утворився за допомогою складання слів zebra та horse Hinny це гібрид самки коня 
та самця віслюка. Неологізм саmа з’явився на світ 1998 року за допомогою 
складання слів camel та lama. Wholphin це результат схрещення малої косатки та 
дельфіна-афаліна. Liger це гібрид самки лева та самця тигра, а cattalo це результат 
схрещення корови та буйвола. Hybrid Iguana це перше покоління, що є 
результатом міжродового схрещення самця морської ігуани та самки друзголова.  

У сучасній англійській мові з’являється багато метафоричних неологізмів, 
що безпосередньо стосуються тварин. Найчастіше вони описують поведінку, 
наприклад, неологізм counter cruising. Сounter cruising – позначає поведінку кішки 
або собаки, коли вони заглядають на кухонний стіл, маючи надію щось отримати 
поїсти. Інновація latchkey dog означає домашнього улюбленця, коли той 
залишається сам у дома і моє змогу тинятися вулицею. Неологізм Velcro dog 
(Velcro – липучка) розкриває поведінку собаки, яка постійно слідує за своїм 
господарем, особливо коли він іде із однієї кімнати у іншу. Одиницю утворено 
при застосуванні фірмоніму Velcro, що став синекдохічним позначенням липучки. 

Зооморфізм – це семіотичний принцип метафоризації, згідно з яким 
найменування тварин, їхніх частин тіла, ознак дії за аналогією використовується 
на позначення інших предметних сфер, зокрема людини, явищ природи, штучного 
світу, рослин, духовного коду культури тощо [6, c. 171].  

Метафору можна розглядати як складний феномен, що включає в себе 
образний і когнітивний інструментальний потенціал для вираження знань про світ 
за допомогою мовних моделей. «Утворення асоціації – це, по суті, процес, в якому 
одне явище набуває значення сигналу іншого явища» [4, с.136]. Чудінов А.П. 
вважає, що людина не лише виражає свої думки за допомогою метафор, але і 
мислить метафорами, створює за допомогою метафор той світ, в якому він живе 
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[5, с. 23]. Зооморфна метафора є когнітивною проекцією, пов'язаною із 
застосуванням образу тваринної характеристики до людини. 

У семантичній структурі одиниці при метафоричному перенесенні назви 
тварин та птахів можуть набувати позитивних, негативних або образно-
нейтральних оцінних сем, що маркують ті або інші якості людини та 
відображають специфіку національного образу світу [1, с. 383]. 

Технологічний прогрес викликає формування багатьох одиниць. Сьогодні 
існує пункт зберігання генетичних матеріалів, які людина бере у  тварин (ДНК, 
яйця, ембріони) та зберігає за низької температури. Такі ДНК данні флори та 
фауни отримали назву frozen zoo. Існують «вірування», що воскресіння вимерлих 
видів можливе за сучасних досягнень у сфері генетики та клонуванні. Цей 
синдром отримав назву Jurassic Park syndrome, тобто синдром Парк Юрського 
періоду: одиниця утворена на основі епопічного фільму Jurassic Park, в якому 
клонували динозаврів завдяки досягненням науки. У разі несприятливих 
кліматичних змін, деякі види фауни починають шукати інші, більш підходящі 
місця для життя. Такий процес отримав назву assisted migration, оскільки види 
переселяються на нові території. Канарка з давніх часів була вісником катастрофи 
для шахтарів, оскільки помирала як тільки зменшувалась кількість кисню у шахті. 
Саме на такій основі сформувалася фраза сlimate canary – позначає явище, яке 
свідчить про загрозу екокатастрофи. 

У 1999 році, особливого розповсюдження набув неологізм barkitecture, 
після виходу книги «Barkitecture», хоча, він існував і до цього. Цей неологізм 
утворився від слів bark та architecture та означає проектування будок. Розпродаж 
іграшок та аксесуарів для собак біля будинку отримав назву pupperware. 
Відношення до домашнього улюбленця як до дитини стало причиною виникнення 
неологізму furkid, тобто така собі пухнаста дитина 

Людина створює зоопарки, можливо, для того, щоб бути ближчим до 
тваринного світу та не забувати про своїх братів менших, і цілком закономірним є 
той факт, що тварини не завжди задоволені. Так, агресію тварин, викликану 
кількістю відвідувачів у зоопарку, позначає новотвір zoo rage.  

Домашні улюбленці потребують турботи та нагляду, а особливо, коли вони 
ще маленькі. Рuppy leave – цей метафоричний неологізм позначає пропущені 
робочі години через догляд за малим цуценям.  

Людські вподобання що до проводження вільного часу сильно 
відрізняються – дехто залишається вдома під час відпустки, дехто вирушає у 
подорож. Відпустка на фермі та присвячення часу сільському господарству та 
турбота про домашніх тварин отримали назву haycation. Людська фантазія 
безмежна, отож деякі люди не обмежуються звичайними стрибками з парашутом, 
а вистежують птахів хижаків та слідують за ними у повітрі. Такий вид спорту 
отримав назву parahawking.  

Існують зооморфні одиниці що означають та характеризують соціальні 
явища. Bear jam – пробка на дорозі у парку, яка була спричинена тим, що водій 
зупинився подивитися на одного чи декілька медеведей. Не так давно почала 
просліджуватися тенденція того, що люди не хочуть брати собак чорного або 
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темного кольору з притулків для тварин. Ця тенденція має назву black dog 
syndrome. 

Можна виділити групу, яка відноситься до категорії метафоричних 
неологізмів, що описують людський світ. Ці зооморфні одиниці характеризують 
внутрішній світ людини. Ідіома dog that caught the car означає людину, що 
досягла своєї мети і не знає що робити далі. Цей вираз базується на дивній 
поведінці собаки, яка намагається наздогнати машину, що проїжджає повз неї. А 
от ідіома dog watching TV представляє перед нами людину, що працює, слухає або 
ж просто спостерігає за чимось нічого не розуміючи. Деякі люди мають, або 
кажуть що мають, вроджену здатність контактувати та розуміти собак. Це стало 
причиною виникнення неологізму dog whisperer. 

Народна етимологія постійно привертає до себе увагу як через її досить 
специфічні характеристики, так і через постійне збагачення слова одиницями 
утвореними в результаті народної етимології. Сюди відноситься спотворене 
звучання слів, неправильне тлумачення явищ або запозичене з інших мов хибне 
трактування. Походження слова від іншого слова, що ґрунтується на уявній, 
зовнішній схожості, пояснюється прагненням народу пояснити невідоме через 
відоме, семантично зблизити формально схожі елементи.  

Один із зоонімів у результаті попередньої метафоризації поступової 
генералізації і сучасної хибної етимології набуває новітнього значення. Так у 1901 
році ілюстратор Дарган зображаючи виникнення нової продукції бутербродів із 
сосисками, що тоді мали назву Dachshund – такса, але не знав правильне 
написання первинної назви тому і застосував генералізацію Dachshund – hot-dog. 
У сучасній англійській мові компонент dog набуває нового значення сосиска у 
булочці. Оскільки сосиски можуть бути виготовленими з різних продуктів 
виникають нові видів «хотдогів», серед яких: cheese dog, slaw dog, veggie dog, corn 
dog, pork dog, turkey dog. 

Проаналізувавши зоонеологізми, можна розподілити їх на дві групи в 
залежності від значення: новітні зоолексеми (cattalo) та новітні зоометафори 
(Velcro dog). Під зоолексемами ми розуміємо власне номінації тварин, 
зоометафорами – одиниці в яких анімалістичний компонент вжито у переносному 
значенні. Поява такого феномену як народна етимологія (slaw dog) є бажання 
народу пояснити невідоме через відоме.  

Найпоширенішою групою неологізмів є зоометафори, що називають 
професії, рід занять, які є постійними або тимчасовими. 

Значення зооморфізму визначається у відповідності із тією сферою, де ця 
одиниця функціонує, наприклад, у сфері побутової комунікації за його допомогою 
реалізується емотивна функція мови, у сфері мас-медіа функція впливу на масову 
аудиторію, у художній сфері це естетична функція мови, а у виробничо-
професіональній – номінативна. Дослідження семантичних особливостей 
зооморфічних інновацій англійської мови не є вичерпним. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИ У ТВОРІ ДЕНА БРАУНА 
«КОД ДА ВІНЧІ» 

Сучасний етап розвитку стилістики супроводжується постійним 
поглибленням наших знань про навколишній світ та про людину. У великій 
кількості досліджень увага зосереджується на процесах, пов’язаних з реалізацією 
мовних знаків у мовленнєвому акті. У зв’язку з цим з’являються нові підходи до 
таких, здавалося б, давно вивчених та описаних явищ, як тропи, а зокрема 
метафори та порівняння [3, с. 78].  

Основні моделі вивчення тропів базуються на спільній методологічній 
вимозі – аналізі мовних явищ в усіх їх системних зв’язках. Іншою характерною 
рисою сучасної лінгвістики є погляд на тропи не лише як на стилістичні прикраси 
твору, але і як на важливий механізм пізнання людиною дійсності. 

В даний час англомовна література займає особливе місце в світовому 
просторі. Метафори англійської мови відрізняються багатством і різноманіттям, і 
кожен аспект їх дослідження заслуговує особливої уваги. Вивчення метафори, що 
використовується в текстах сучасної англійської літератури, набуває особливого 
значення, так як їх застосування додає творам яскраву емоційну забарвленість. 
Завдяки тропам посилюється естетичний аспект мови, оскільки з їх допомогою, 
«як за допомогою різних відтінків кольорів, мова твору доповнюється чуттєво-
інтуїтивним описом  світу та життя». 

Згідно визначенню теоретика М. Довгалевського, метафора - це троп, 
функція якого полягає у переносі значення одного предмета  на найменування 
іншого, з ним пов'язаного, що зазвичай характеризується рисами подібності [5, 
с.337]. 
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У вивченні метафор основна увага приділяється лексичним значенням 
слова. Слід зазначити, що метафора існує в мові як реальна семантико-
синтаксична одиниця. Отже, тут ми можемо говорити про наступні ознаки 
метафори: 

- семантична двуплановість; 
Дана ознака розглядається з точки зору тлумачення прямого і переносного 

значення слів. Можна навести чимало тлумачень, де пряме і переносне значення 
розкриваються таким чином, що вимальовуються їхні загальні риси.  

- ознака абстрагованості; 
У пресі метафоризації слово проробляє величезну семантичну роботу, в 

результаті якої його значення стає узагальненим і менш визначеним; 
- ознака експресивності; 
 Ознакою метафори є її якість. Спираючись на ознаку основного і 

переносного значення, порівнюючи їх, виявляється, що метафора загострює увагу 
на якійсь семантичній межі, укладеній в основному значенні; 

- синтаксична ознака; 
Дана ознака виражається в синтаксичних умовах метафоризації слова, які 

даються словниками і довідниками; 
- морфологічна ознака;  
Є числовою характеристикою метафор-іменників. Дається словниками або 

довідниками [4, с. 136]. 
Дослідження метафори у різних видах дискурсу є досить актуальними в 

останні десятиліття. Тропи розглядаються як механізм творчого мислення, 
інструмент пізнання, підкреслюють роль культурної революції. Разом з тим 
проблема семантичної класифікації тропів залишається певною мірою відкритою. 

Зусиллями сучасних лінгвістів, зокрема Черкасової Е.Т., Серебреникова 
Б.А., Кубрякова Е.С., були визначені лінгвістичні поняття і процеси, що 
обумовлюють виникнення і функціонування метафори у мові. До них відносяться:  

- основне значення слова; 
- загальний семантичний елемент, що є результатом освіти семантичної 

двуплановості метафоричного значення;  
- лексико-семантичні зв'язки слів. 
Перераховані положення стали вже традиційними, класичними в теорії 

метафори, наприклад: твердження про семантичну двуплановість метафор, про 
загальність для основного і переносного значень смислових компонентів.  

Метафора також може бути виведена з порівняння, заснованого на 
паралелізмі різнопорядкових явищ”. Н.Д.Арутюнова наголошує, що 
найважливішим компонентом механізму метафоризації є процедура порівняння. 
Порівняння полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, 
за допомогою компаративної зв'язки. Наприклад: «In the center of the light, like an 
insect under a microscope, the corpse of the curator lay naked on the parquet floor» [1, 
с. 297]. 

Актуальність дослідження тропів у лінгвістиці підтверджується великою 
кількістю робіт як українських, так і зарубіжних науковців, присвячених цій 
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проблемі (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, В.Н. Вовк, Х.Д. Лееметес, В.П. Сасіна, Дж. 
Бекмен, Д. Девідсон, А. Вежбицька).   

  На прикладі роману американського письменника Д.Брауна «Код Да 
Вінчі» можна визначити використання тропів в англомовній літературі. 

У романі Дена Брауна «Код Да Вінчі» можна виділити наступні види 
метафор, побудованих на:  

1) заміщенні живого живим 
Наприклад: «Fache, a real caged lion, was walking from one corner of the room 

to the other»; 
2) заміщенні неживого неживим  
Наприклад: «His own blood was ink»; 
3) заміщенні неживого живим 
 Даний тип метафори називається персоніфікацією. Наприклад: «The gun 

roared». 
У творі метафора виступає у наступних функціях:   
1) як найменування деяких предметів, які не мають власної назви; 
2) підсилення значення сказаного, наприклад: « His speech was a kind of 

cheap magic trick»; 
3) засіб для досягнення естетичного враження. 
За стилістичним забарвленням метафори у романі можна класифікувати 

наступним чином : 
- стерті метафори, які втратили свою образність; 
Наприклад: the day passed by, the thoughts crossed in the mind; 
- образні загальномовні метафори; наприклад: warm atmosphere, ghostly 

figure, the winds of change are in the air. 
- образні індивідуально-авторські метафори; наприклад: A firestorm of 

hostility. 
Особливої уваги заслуговує релігійне забарвлення метафори у творі, так як 

сам роман базується на темі релігійних пошуків та дебатах, тож можна зробити 
висновок, що метафори, використані Деном Брауном у романі не лише 
конкретизують уявлення про предмет, а й виражають відповідне емоційне 
ставлення до нього мовця. Завдяки  цим тропам посилюється естетичний аспект 
мови, оскільки з їх допомогою, «як за допомогою різних відтінків кольорів, мова 
твору доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом  світу та життя». 

Метафори, використані Деном Брауном у романі, не лише конкретизують 
уявлення про предмет, а й виражають відповідне емоційне ставлення до нього 
мовця.   

Велике значення також приділяється концептуальній метафорі, що формує і 
виражає нове поняття про сприйняття вищої матерії, тобто метафорі, яка 
безпосередньо бере участь в розумовій діяльності людини; в концептуальній 
метафорі тексту присутні образний і емоційний компоненти. Концептуальна 
метафора не тільки відтворює фрагменти суспільного досвіду даної культурної 
спільності - вона значною мірою формує цей досвід. 

Наприклад: Jesus Christ was a historical figure of staggering influence, perhaps 
the most enigmatic and inspirational leader the world has ever seen. 
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Jesus as a married man makes infinitely more sense than our standard biblical 
view of Jesus as a bachelor. 

Every faith in the world is based on fabrication. 
Слід підкреслити, що основна властивість метафори полягає в тому, що 

вона двопланова, застосована до двох або декількох об'єктів одночасно, в 
результаті чого властивості того, про кого / що йде мова, проглядаються через 
властивості того, чиїм ім'ям це позначено. Зіткнення нетотожних смислових 
спектрів породжує якісно нову інформацію, що розкриває невідомі раніше 
сторони змісту понять, включених до структури метафори. У цьому постійному 
перенесенні понять з однієї сфери в іншу не тільки проявляється гнучкість 
людського розуму - це необхідно для самого осягнення дійсності. Метафора є 
універсальним знаряддям мислення та пізнання світу. 

Метафора в художньому тексті не тільки слугує засобом лексичної 
виразності, але способом побудови образів. Будь-яка метафора розрахована на не 
буквальне сприйняття і вимагає від читача уміння зрозуміти і відчути 
створюваний єю образно - емоційний ефект. Уміння бачити другий план 
метафори, що містить в ній приховане порівняння, необхідно для освоєння 
образних багатств літератури.  
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АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДІВ ВІРШУ Т.С. ЕЛІОТА З ЦИКЛУ “THE PRELUDES” 

Актуальність дослідження поезій модернізму зумовлена зростаючою 
увагою науковців, які констатують, що методологічна база модернізму має 
колосальний вплив на постмодернізм – культурну та філософську парадигму 
сучасності. Базуючись на модерністських поетичних концепціях створюється нова 
поезія сьогодення, і саме тому дослідження поезій модернізму сприяє чітко 
сформованій інтерпретації модерного тексту – загадкового, інтригуючого, 
неповторного. Варто зазначити, що особливої уваги також потребує 
популяризація модерних поетичних творів, адже вітчизняні переклади 
покривають лише крихітну частку всього розмаїття англомовних поезій. 
Науковий розвиток цієї галузі перекладу має в першу чергу заохочувати 
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перекладачів до подальшої кропіткої праці – ознайомлення вітчизняного читача з 
поезіями модернізму.  

Дана робота присвячена перекладацькому аналізу російсько- та 
українськомовних перекладів віршу Т.С. Еліота з циклу “The Preludes”, а саме 
перекладів В. Топорова, О. Дзондзи, а також нашого авторського перекладу. 
Основні критерії адекватності перекладу ми виводимо, спираючись на досвід 
визначного поета-модерніста Езри Паунда. У своїй статті “A Retrospect” Езра 
Паунд чітко окреслює домінанти модернізму, котрі є релевантними як для 
розуміння, так і для безпосереднього практичного застосування – творчості. 
Лаконічно, чітко, по пунктах Паунд окреслює первинну інтерпретацію 
модернізму саме модерністами: 

1) Ставлення автора до “предмету” є прямим, незалежно від того, 
суб’єктивне воно, чи об’єктивне. 

2) Не повинне бути задіяним жодне слово, яке не привносить свій вклад в 
оповідання. 

3) Стосовно ритму: він скоріше має структуру музичної фрази, аніж  
метрономічну послідовність. 

4) Інтелектуальне та емоційне поєднуються в комплекс, який сприймається 
через “Образ” (під “Образом” Паунд розуміє унікальне, автентичне враження 
поета, настільки щире й прозоре, що може реалізуватися для читача, як 
одкровення, може стати безсуперечним поетичним шедевром). 

Таким чином, базуючись на ствердженнях і висновках Паунда, ми вважаємо 
за доцільне виділяти такі основні критерії адекватності перекладу при 
компаративному аналізі: 

• уникання забарвленості, яка б суперечила оригіналу; 
• економія слів, як одиниць тексту; 
• збереження ритмічної структури оригіналу, а не відтворення загального 

віршового розміру; 
• збереження “Образу” в перекладі. 
I.  
The winter evening settles down 
With smells of steaks in passageways. 
Six o’clock. 
The burnt-out ends of smoky days. 
And now a gusty shower wraps 
The grimy scraps  
Of withered leaves about your feet 
And newspapers from vacant lots; 
The showers beat 
On broken blinds and chimney-pots, 
And at the corner of the street 
A lonely cab-horse steams and stamps. 
And then the lightning of the lamps. 
 

I.  
Наступает зимний вечер, 
Пахнет пищей в переулках. 
Бьёт шесть. 
Дни в окурках и в прогулках. 
Ливню с ветром – течь и сечь, 
И свирепая картечь 
Листьев, слипшихся комками, 
Ветошь – вести с пустырей, 
И стучатся струи сами 
В стадо ставней и дверей, 
Словно залпы батарей. 
Лошадь с мокрыми боками. 
Пробужденье фонарей. 
 
(Перевод В. Топорова) 
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I. 
Неспешно стынет зимний вечер. 
Из окон пахнет всё вкусней. 
Бьёт шесть. 
Окурки догоревших дней. 
Промозглый дождь у самый ног 
Сырой комок 
Пожухлых листьев волочит, 
И разметает мусор всклочь; 
Вода стучит  
В косые ставни во всю мочь, 
Лошадка под дождём фырчит, 
И пар клубится из ноздрей. 
Под тусклым светом фонарей. 
 
(Перевод А. Кудрявцева) 

I. 
Зимовий вечір стримісто осів 
Із запахами стейків у проходах. 
Година шоста. 
Ті вигорілі рештки димних днів. 
А ось поривний дощ огорне ті 
Пітьмяні клапті 
Листків зів’ялих біля твоїх ніг 
І ще газети на безлюдних пустирах; 
А дощ побіг 
По зламаних віконницях і димарах, 
А там, де вулиць ріг, 
Візницький кінь самотньо пріє й б’є 

копитом по землі, 
І от тепер настав час запалити ліхтарі. 
 
(Переклад О. Дзондзи) 
  

У вірші Еліот змальовує пейзаж сутінкового міста. Перед нами є чітко 
окреслений “Образ”, проте до відтворення цього образу кожен перекладач 
підходить по-різному, базуючись на власному сприйнятті атмосфери твору.  

На нашу думку, вірш нагадує собою фотокартку. Його форма динамічна, 
рухома, але цей рух, ніби то застиг у часі. Про це свідчить наскрізне використання 
теперішнього часу (Present Simple) та конкретне позначення – “Six o’clock”. Все 
що відбувається у вірші – ніби то встигає відбутися поки годинник відбиває 
шість. В нашому перекладі, ми погоджуємось з В. Топоровим та вважаємо що 
смисловий розвиток “Бьёт шесть.” набагато краще допомагає відтворити цю 
імпресію протяжності у вірші. Щодо збереження теперішнього часу, враховуючи 
його вищезазначене емоційно-семантичне навантаження, ми вирішили повністю 
зберегти його в перекладі. В.Топоров використовує односкладні речення без 
присудка, що теж певною мірою є адекватним, тоді як О. Дзондза змішує 
теперішній, минулий та майбутній часи: “осів”, “огорне”, “б’є”.  

По-різному перекладачі підходять до відтворення слову “steaks”, яке має 
західний лінгвокультурологічний характер. О. Дзондза зберігає західний колорит 
та перекладає “steaks”, як “стейки”. Переклад В. Топорова так само, як і наш 
переклад, позбавляє це слово західного забарвлення. Подібним до цього прикладу 
є переклад слова “cab-horse”. Ми знову погоджуємось з В. Топоровим та 
жертвуємо уточненням “cab-”, генералізуючи слово до “лошадь”, “лошадка”, 
задля відтворення ритмічної сітки оригіналу. О. Дзондза приймає протилежне 
рішення – він жертвує ритмом задля збереження конотації – “візницький кінь”.  

Таким самим чином він перекладає останній рядок вірша. Можна зазначити, 
що О. Дзондза дотримується буквалістичного підходу, нехтуючи ритмом, 
музикою вірша.  

Варто також звернути увагу на об’єктивне ставлення до кожного з елементів 
вірша. Жодному з перекладачів не вдається перекласти кожен образ відповідно до 
оригіналу. В. Топоров  вибирає творчий підхід та привносить в вірш багато 
забарвлених одиниць: “the grimy scraps” – “свирепая картечь”, “broken blinds” – 
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“стадо ставней”. Практично не звідки з’являється рядок “Словно залпы батарей”, 
який гіперболізує образ дощу в вірші, але несе явно виражений мілітаристський 
відтінок. Ми вважаємо такі трансформації недоцільними, та руйнуючими первісне 
сприйняття оригіналу.  

Після проведення компаративного аналізу, ми визначили, що всі переклади 
є більш-менш адекватними та відтворюють атмосферу оригінального вірша на 
належному рівні. Кожен з перекладачів дотримується власних перекладацьких 
стратегій, що є явно вираженими та легко прослідковуються при аналізі. 
Вирішальну роль у перекладі грають індивідуальні творчі та професійні 
особливості кожного перекладача. Поетичний переклад, в першу чергу, є 
творчістю, актом мистецтва, тому власні перекладацькі ідеї, вдалі знахідки 
зрештою вирішують долю оригінального творіння. 
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МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС СЕМАНТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ) 

Кількість досліджень, присвячених метафорі, свідчить про складність цього 
мовного явища, що характеризується унікальними особливостями метафори та її 
та здатністю проникати в будь-які контексти. Широке вживання метафори в 
газетно-публіцистичному жанрі, в економічних текстах, зокрема, неодноразово 
досліджувалося до нас у зв'язку з аксіологічними потенціалом метафори та її 
функцією посилювати ілокутивний вплив на адресата. 

Мета дослідження: визначення функцій метафори в економічному дискурсі 
і стратегій авторського використання даного мовного тропу. Наш підхід до 
метафори спирається на положення когнітивної лінгвістики і ілокутивної 
семантики і може бути охарактеризований як функціонально-комунікативний.  

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що метафора є 
універсальним категоріальним явищем, що грає важливу роль в пізнавальній та 
аналітичній діяльності людини. Експлікація закономірностей функціонування 
метафори в економічному дискурсі продовжує лінгвістичні дослідження в галузі 
когнітивної лінгвістики. 

В основу дослідження покладено принцип антропоцентризму, що 
виражається, зокрема в тому, що знаки мови зберігають інформацію про способи 
концептуалізації дійсності людиною. 
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Об'єкт дослідження: пласт економічного дискурсу, представлений, в 
основному, текстами газетно-публіцистичного стилю, що мають за мету вплинути 
на читача. 

Предмет дослідження: економічні інформаційно-аналітичні статті журналу 
The Economist, газет The Times та The New York Times.  

Відповідно до поставленої мети в статті вирішуються такі завдання: 
1) визначення основних параметрів економічного дискурсу; 
2) вивчення особливостей взаємодії офіційних та персональних 

характеристик дискурсу; 
3) дослідження дискурсотворчих функцій метафори - функції референції, 

об'єктивації авторського світу; 
4) аналіз когнітивних аспектів функціонування метафори в дискурсі; 
5) вивчення комунікативно-прагматичних параметрів функціонування 

метафори в економічному дискурсі. 
Сучасні лінгвістичні дослідження, трактуючи метафору як мисленнєвий та 

когнітивний феномен, дають можливість говорити про універсальність метафори, 
її присутність у концептуальних структурах людського мислення. Саме метафори 
структурують образи та уявлення і визначають спосіб мислення людини [5, с. 351; 
7, с. 207; 8, с. 3]. Метафора здатна обумовлювати категоризацію певної 
предметної області [6, с. 5], а також формувати образ світу в цілому. 

Слідом за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном [8], ми дотримуємося думки, що 
наша буденна понятійна система, категоріями якої ми мислимо, є метафоричною 
за своєю суттю. 

Метафора, виникаючи в мові постійно, є незамінним знаряддям мислення та 
пізнання оточуючого світу, "наймогутнішим засобом формування нових 
концептів, тобто відображення в мовній формі нового знання про світ – 
емпіричного, теоретичного або художнього освоєння дійсності. А це означає, що 
в метафорі простежується саме зародження думки та її втілення у мові" [3, с. 81]. 
Подібні спостереження ще раз підтверджують той факт, що мова й мислення, 
будучи двома самостійними сферами, залишаються тісно пов’язаними між собою. 
Лінгвісти-когнітологи розмежовують власне мовну метафору та метафору 
концептуальну. Метафора, що існує в мові й мовленні, ґрунтується на 
концептуальній метафорі як результаті процесу, що розгортається на 
концептуальному, глибинному мисленнєвому рівні. Концептуальна метафора 
використовується для вербалізації понять, позначення того, що не мало до неї 
словесного вираження [2, с. 66-67]. Створюється концептуальна метафора на 
асоціативно-образній основі та усвідомлюється носіями мови як семантично 
двопланове утворення. Це явище, що формується не в мові, а у мисленні – людина 
концептуалізує одну ментальну сутність в термінах іншої, створюючи при цьому 
новий гносеологічний образ. Шляхом аналізу метафор можна визначити ті 
аспекти картини світу, що безпосередньо проникають у структуру мовних 
одиниць. 

Для розуміння складних змін, що відображаються у світі, при використанні 
метафори як процедурного механізму когнітивної обробки інформації людина 
використовує, цілком природньо, найбільш близькі та споріднені з нею поняття. 
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Найуніверсальнішим і стабільним таким підґрунтям є людина і все, що з нею 
пов’язане, що підтверджує ще раз тезу про антропоцентризм людського мислення 
[1, с. 8], а відповідно й метафора за своєю суттю теж є антропоцентричною. 
Основна причина незмінної присутності метафори у концептуальній системі 
полягає в тому, що більшість життєво важливих для людини та її діяльності 
концептів (таких, як час, стан, емоції та ін.) є або абстрактними, або недостатньо 
дискретними та структурованими. Як наслідок виникає необхідність 
використовувати для їхньої концептуалізації більш чітко організовані, доступні 
розумінню концепти (зокрема, об’єкти, просторові орієнтири і т.п.). Саме така 
потреба осмислення явищ одного плану в термінах явищ іншого плану і 
спричиняє поширення метафори в концептуальних структурах мислення [8, с. 72]. 

 Велика кількість метафор створюється у сферах функціонування мови, які 
потрапляють у центр особливої уваги громадськості, та з проблем, дискусійних у 
суспільстві, таких, як політика, економіка, екологія та ін.  

Наша стаття присвячена дослідженню сучасного процесу метафоризації в 
англійській лексиці соціально-економічного змісту, яке проводилося на матеріалі 
англо-американської періодики.  

З метою підвищення експресивності заголовків журналісти зазвичай 
використовують терміни у переносному значенні, метафорично застосовуючи 
терміни різних терміносистем у невластивих їм сферах, завдяки чому терміни 
отримують негативну або позитивну оцінку. Велика кількість метафор у сучасній 
пресі утворюється через переосмислення, образне застосування, насамперед, 
медичної термінології, наприклад: 

‘As Graduates Move Back Home, Economy Feels the Pain’ (The New York 
Times, November 16, 2011); 

‘Economy in Japan Shows Signs of Strength’ (The New York Times, November 
13, 2011); 

‘American banks have been strangely immune to Europe’s crisis’ (The 
Economist. December 3, 2011); 

‘A Debt Market's Slow Recovery Is Burdened by New Regulation’ (The New 
York Times, January 31, 2012); 

‘Is Our Economy Healing?’ (The New York Times, January 22, 2012). 
Продуктивним є також процес метафоризації термінів воєнної сфери: 
‘Euro crisis pits Germany and U.S. in tactical fight’ (The New York Times, 

December 10, 2011); 
‘Ben Bernanke’s Fed would get less flak if it managed this message better as 

well’ (The New York Times, December 7, 2011);  
‘Gauging the Strength of a European Firewall’ (The New York Times, December 

9, 2011); 
 ‘The Political Costs of a Nasty Fight’ (The New York Times, January 31, 2012); 
‘Cameron faces backlash on EU veto backdown’ (The Times, January 31, 2012). 
Нашої уваги також заслугововує вживання спортивної метафори, 

наприклад: 
‘The Fattest or the Fittest?’ (The New York Times, December 10, 2011); 
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‘Talking Numbers: Can the U.S. Rally Continue’ (The New York Times, 
December 20, 2011); 

‘Two-speed Europe, or two Europes?’ (The Economist, November 10, 2011); 
‘Years of Despair Add to Uncertainty in Florida Race’ (The New York Times, 

January 29, 2012); 
‘Here’s a plan for our economy to win gold’ (The Times, December 11, 2011). 
Проведене дослідження та визначення домінуючих метафоричних концептів 

підтверджують антропометричність метафори як вияв антропоцентричності 
людської свідомості. Базовими метафоричними моделями, сформованими 
взаємопов’язаними метафоричними концептами, що структурують концептуальну 
сферу економіки, визнано сфери медицини, військової справи та спорту зокрема. 
Так, різні соціально-економічні утворення, явища, процеси уособлюються з 
людиною, її світом і буттям. У нашому дослідженні була зроблена спроба описати 
функціонування метафори в економічному дискурсі.  Ми ставили завдання 
виявити семіотичний механізм вбудовування метафори в дискурс та її впливу на 
розвиток перспективи дискурсу. Використання метафори є елементом мовної 
творчості конкретного індивіда, що порівнює свій дискурс і дискурс реального 
світу. Метафора виконує функцію зв'язку цих двох світів. Вона об'єктивує 
дискурс автора, наближає його до умов реального світу.  З іншого боку, широкі 
семантичні можливості, якими володіє метафора, дають автору свободу 
маневрувати і маніпулювати фактами. Не дивлячись на те, що метафора є 
індуктивним, тобто логічно помилковим доказом, вона широко використовується 
в аргументативному економічному дискурсі. Причина цього нам бачиться в тому, 
що в процесі пізнавальної діяльності індивід з необхідністю використовує 
раціональні та ірраціональні способи когнітивної обробки інформації.  
Проведений аналіз практичного та теоретичного матеріалу дозволяє прийти до 
наступного висновку щодо функціонування метафори в економічному дискурсі. 
Метафора, будучи двоплановим описово-оцінним мовним феноменом, відповідає 
цілям аргументативного дискурсу (інформувати і переконувати) взагалі та 
економічного аргументативного дискурсу, зокрема.  

Таким чином, метафора є важливим і незмінним засобом утворення нових 
концептів за допомогою знаків мовної системи, випробуваним способом мовного 
освоєння нового у позамовній дійсності. Спостереження за мовним матеріалом у 
сфері досліджуваної лексики повністю підтверджують думку науковців про те, що 
метафора і надалі залишатиметься традиційним значущим засобом для створення 
нових смислів, а також займе в теорії мови ще помітніше місце [8, с.47]. 
Перспективним є подальше й поглиблене вивчення метафоричних 
концептуальних систем у різних сферах людського буття на матеріалі як 
публіцистичних і офіційно-ділових текстів, так і художніх творів. 
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ГЕНДЕРНА ВВІЧЛИВІСТЬ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 
ДИСКУРСІ 

Політична система є засадничою формою організації усіх сфер життя 
сучасного суспільства. Всі елементи поля політики, їх реалізації  відображенні в 
дискурсі, де вони або складають власне предмет спілкування, або виступають 
елементами прагматичного контексту. Привертає увагу розгляд і трактування 
ввічливості в мові політика у взаємозв'язку з поняттям гендер, саме цим питанням 
і присвячена дана стаття. 

Об'єктом дослідження є категорія ввічливості в гендерному аспекті. 
Предметом дослідження є гендерні маркери ввічливості в мовній поведінці 

політичних діячів. 
Основна мета дослідження полягає у вивченні семантико-синтаксичних 

засобів, використовуваних для реалізації категорії ввічливості в політичних 
дискурсах різностатевими представниками французьких політиків. 

Вербальна комунікація - це не лише обмін інформацією, а також 
демонстрація свого відношення до співрозмовника. У різних культурах існує своє 
розуміння ввічливості. 

Виділяється декілька видів ввічливості: 
1) негативна ввічливість, яка полягає або в уникненні мовних актів, які 

погрожували б особі або території адресата, або в їх пом'якшенні, або у 
виправленні вже завданого збитку (за допомогою вибачення);  

2) позитивна ввічливість, яка навпаки, припускає бажання прославити 
позитивний вигляд адресата, всіляко виявляючи цікавість і симпатії до 
співрозмовника, прагнучи до взаєморозуміння і згоди; 
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3) реалізації стратегії вуалювання (неясності сенсу за допомогою метафори, 
іронії, риторичних питань, різних натяків) [2, с. 102].  

Поняття " гендер" одне з найновіших в мовознавстві. Воно знаходиться на 
стадії свого становлення і визначення місця в категоріально-понятійній системі 
соціології і інших громадських наук. Поняття виникло на початку 80-х рр. XX 
століття разом з появою терміну гендер, його теоретичну базу уперше (1986) 
запропонувала Джоан Скотт у своїй знаменитій статті "Гендер: корисна категорія 
історичного аналізу" [4, с. 1053]. Останнім часом гендер розглядають як цілий 
комплекс понять. І те, що гендер не має остаточного і однозначного визначення, - 
не недолік або проблема, а, швидше, особливість самого поняття [1, с. 18].  

Сучасне науково-філософське розуміння гендера як соціокультурного 
явища зводиться до аналізу чотирьох взаємозв'язаних і принципово таких, що не 
зводяться один до одного підсистем : біологічна стать, гендерні стереотипи, 
гендерні ролі і гендерна ідентичність. Подібна інтерпретація гендера дозволяє 
здійснити протиставлення двох понять : стать " біологічна" і стать " соціальна" у 
рамках єдиної категорії гендер. 

У лінгвістиці становлення і інтенсивний розвиток гендерних досліджень 
доводиться на останні десятиліття ХХ століття, що пов'язано зі зміною наукової 
парадигми в гуманітарних науках під впливом постмодерністської філософії. У 
найзагальнішому плані дослідження гендера в мовознавстві торкається двох груп 
проблем. 

1. Мова і відображення в ній статі. Мета такого підходу полягає в описі і 
поясненні того, як маніфестує в мові наявність людей різної статі (досліджуються 
в першу чергу номінативна система, лексикон, синтаксис, категорія роду і т. п.), 
які оцінки приписуються чоловікам і жінкам і в яких семантичних областях вони 
найпомітніше/виразно виражені. 

2. Мовна і в цілому комунікативна поведінка чоловіків і жінок, де 
виділяються типові стратегії і тактики, гендерний специфічний вибір одиниць 
лексикону, способи досягнення успіху в комунікації, переваги у виборі лексики, 
синтаксичних конструкцій і т. д. - т. е. специфіка чоловічого і жіночого говору [1, 
с. 21] . 

Сьогодні гендер розглядається як один з параметрів, за допомогою якого в 
спілкуванні конструюється соціальна ідентичність того, хто говорить. Як правило, 
він взаємодіє з іншими параметрами - статусом, віком, соціальною групою і т. п. 
Звідси існування багатьох концепцій дослідження гендера в комунікації, які, 
наприклад [2; 3], пояснюють комунікативні невдачі в спілкуванні осіб різної статі 
різними вимогами, що представляються суспільством до чоловіків і жінок, а 
також специфікою соціалізації в дитячому і підлітковому віці, коли спілкування 
відбувається переважно в одностатевих групах. Під впливом цих чинників у 
чоловіків і жінок виробляються різні мотиви поведінки, різні стратегії і тактики 
спілкування. Мовна поведінка чоловіків, як правило, націлена на досягнення і 
збереження незалежності і високого статусу. Від жінок суспільство чекає 
неконфліктності, поступливості, емоційності. Ці відмінності ведуть до 
відмінностей в цілях спілкування і в інтерпретації висловлювань. Одні і ті ж 
висловлювання можуть інтерпретуватися з позиції статусу або з позиції 
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підтримки взаємозв'язку, солідарності і допомоги. Вимовляючи одні і ті ж фрази, 
чоловіки і жінки можуть керуватися різними мотивами і по-різному 
інтерпретувати слова співрозмовника. Наприклад, надання допомоги можна 
представити як прояв солідарності і зміцнення взаємозв'язку. Але можна побачити 
в допомозі і натяк на те, що той, що допомагає демонструє свою перевагу і 
намагається домінувати в стосунках. Крім того, в кожній культурі існують 
традиції і ритуали спілкування, не однакові для чоловіків і жінок. 

Специфіка спілкування в сфері політики (Франції) не виключає впливу 
названих чинників. Так, на прикладі С.Руаяль  ми бачимо, що жінки прагнуть до 
простоти висловлювання, прямолінійності, категоричні, частіше прибігають до 
наказового способу, проявляють агресивність ("Vous êtes très brutal",«Je ne 

laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus»). В той же час 
чоловіки схильні проявляти свої почуття, вони ввічливіші і тактовніші при 
спілкуванні з протилежною статтю, що ми і бачимо на прикладі Н.Саркозі, який 
використав пом'якшення у своїй промові і компліменти своєму опонентові.  («Ce 
n'est pas d'hier, et Mme Royal le sait bien, que je respecte son talent et sa 

compétence.», «Madame, pardon de vous le dire, vous faites une erreur.»). Частотним 
маркірованим  засобом, який вживає С.Руаяль являється антитеза. Тут під 
антитезою слід розуміти не лише вживання засобу вираження заперечення, а їх 
використання для спростування фактів. За допомогою цього засобу С. Руаяль 
відповіла Н.Саркозі на його репліку: Je ne comprends rien, якою він відреагував на 
питання про 35-годинний робочий тиждень. Кандидат від соціалістів відповіла: 
"Si, si, vous comprenez bien"!, де антитеза є стратегією вуалювання і виражається за 
допомогою іронії. У свою чергу Н.Саркозі використовує формули, що містять 
вказівки роду того, що говорить : Мadame, Мadame Royal. У більшості випадках 
звернення до С.Руаяль  " Мadame" має пом'якшувальну дію, іноді іронічне, 
вживається в запереченнях і є негативною ввічливістю.  

Проаналізувавши політичні дебати французьких політиків, можна зробити 
висновок, що у кінці XX і початку XXI століття прагнення жіночої статі зайняти 
рівне положення  з протиставленою статтю і досягти успіху в сферах, що раніше 
повністю належали чоловікам, веде до того, що їх вербальна поведінка 
змінюється і характеризується параметрами, які досить часто вважаються 
невластивими для них: прямолінійність, категоричність, агресивність, які 
виражаються лексичними (негативно марковані лексичні одиниці), граматичними 
(дієслівні конструкції), стилістичними (антитеза) засобами. Такт і витримка 
політиків-чоловіків виражаються в формах прояву негативної ввічливості 
(вибачення, компліменти, часті звернення, в тому числі в формі третьої особи). 

Перспективою цього дослідження може стати вивчення імпліцитних форм 
вираження гендерних відмінностей прояву ввічливості у політичному дискурсі. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО 
КЛАСИЧНОГО ДЕТЕКТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ 

Г.К. ЧЕСТЕРТОНА) 

Художня література є невід’ємною складовою сучасного життя. Вона має 
достатньо давню історію, власні традиції, форми і жанри. Один із таких жанрів є 
детектив. Проблемами детективу займались такі автори як Е. По, Д. Сейєрс, 
Т. Кєстхейі. Широковідомі праці Г.К. Честертона, Р. Остіна Фрімена, М. О. 
Новикової та О. Барабан. Вивчення детективу залишається й досі актуальним і 
потребує всебічного дослідження не тільки в рамках культурології та 
літературознавства, а й лінгвостилістики. В основу нашого дослідження лягли 
задачі та методи лінгвостилістики, які сформулювала І. В. Арнольд. 

Перше теоретичне обґрунтування особливостей детективного жанру 
належить Г.К. Честертону – відомому класику англійської літератури ХХ 
століття. Тип його оповідань – теологічний детектив, що відрізняє його від інших 
письменників цього жанру. Його оповідання за проблематикою, поетичним та 
ідейним змістом виходять за рамки класичного детективу. Тому виник інтерес 
дослідити й проаналізувати детективні оповідання Г.К. Честертона, тим більш, що 
його творчість недостатньо вивчена у вітчизняній літературі. Саме цим і 
обумовлений вибір теми дослідження. 

В процесі дослідження було розглянуто різні підходи до аналізу художнього 
тексту, було з’ясовано, яким чином лінгвостилістичний аналіз тексту, проведений 
на гіпертекстовому, текстовому та гіпотекстовому рівнях, зможе сприяти 
виявленню жанрово-стильової домінанти (ЖСД) детективу. На цій основі була 
зроблена спроба дослідити специфіку прояву ЖСД  в новелістичному циклі 
оповідань Г.К. Честертона «Простодушність отця Брауна» та порівняти з ЖСД 
англійського класичного детективу. Дане співставлення було зроблено на основі 
досліджень українських науковців О.І. Макаренко [1], яка займалась жанрово-
стильовою домінантою у перекладі, та Т. М. Тесленко [2], яка досліджувала 
жанрову специфіку перекладу і запропонувала розглядати текст як сукупність 
усіх рівнів функціонування тексту. 

Класичний детектив на гіпертекстовому рівні зазнає впливу з боку 
національної культури автора, часу у який він жив. Інваріант жанру формується 
також під впливом особливостей приватного життя автора, оточуючого 
середовища.  

Творчість Честертона формувалась у період панування імперіалізму, тому 
імперіалізм можна вважати тим чинником, який зумовив прояв ЖСД на 
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гіпертекстовому рівні в історичному контексті. Безперечно, католицтво самого 
Г.К. Честертона та його зовнішній вигляд не могли не відбитися в портреті 
головного героя. Морально-філософський дух оповідань, суперечні психологічні 
нюанси, іронія, теологічні мотиви входять до складу ядерних елементів у 
жанровому контексті. 

Аналіз виявив специфіку ЖСД класичного детективу на текстовому рівні. 
Зокрема до ядерних елементів в сюжетно-композиційному контексті відносяться 
обов’язкова наявність тайни, злочину, розслідування/розгадування, логічні 
розмисли/побудови, спіралевидна форма з ретроспективним повторюванням 
ключового часу. Для характерологічного контексту класичного детективу 
інваріантні присутність сищика, злочинця, підозрюваного, постраждалого та 
інтелектуальної гри. У сюжетно-композиційному контексті до варіабельних 
елементів ЖСД було віднесено погоню, імітацію нещасного випадку, насильство; 
а у характерологічному контексті — присутність свідків, тип сищика (приватний 
детектив, професійний поліцейський або сищик-аматор), наявність у сищика 
помічника, родичів та сусідів у героїв. До жанроруйнівної ЖСД, на наш погляд, 
можна віднести ситуацію, коли сищик виявляється злочинцем, а злочин 
розіграшем.  

В оповіданнях Честертона всі події відбуваються у провінційній Англії, але 
конкретний час не зазначається, тому він є периферійним елементом, тоді як 
місце дії – ядерним на текстовому рівні. У сюжетно-композиційному контексті 
ядерними елементами для Честертонівської збірки є зовнішньо легке  викриття 
злочину (дійсність як парадокс), логічні «парадокси», перевиховання злодія, тайна 
особистості, притчова мудрість, християнське милосердя, «казковість». 
Периферійними виявилися неочікуване розгадування тайни, інколи навіть 
відсутність злочину в його традиційному розумінні, логічні неув’язки, кара за 
злочин. В оповіданнях про отця Брауна використано образ компаньйона сищика, 
який є перевихованим злочинцем, а сам головний герой отець Браун - завжди 
простакуватий та непримітний. Психологічне перевтілення в образ злодія, 
наставляння злодія на шлях істини, іронія в парадоксах, діалогах та авторських 
ремарках, відсторонення автора від оповіді - ядерні елементи у 
характерологічному контексті. Периферійними елементами ж є участь у 
розв’язанні злочину, контраст персонажів з головним героєм. 

В класичному детективі на гіпотекстовому рівні серед ядерних елементів 
можна назвати використання великої кількості власних імен і географічних назв, 
використання лексичних одиниць, які притаманні певному різновиду 
детективного жанру. Фразеологічні одиниці, авторські мовні штампи є 
периферійними елементами. У Честертона на гіпотекстовому рівні у лексико-
семантичному контексті ядерні елементи складають епітети, метафори, 
кольороназви на позначення трьох основних кольорів: чорного, зелено-синього та 
золотого. Периферійні елементи: персоніфікація, гіпербола, оксюморон. У 
стилістичному контексті спостерігається велика кількість порівнянь та антитез, 
багато повторів, що входять до складу ядерних елементів. 

Отже, не дивлячись на те, що Честертон є представником  жанру 
англійського класичного детективу, він створює своє, якісно нове бачення цього 
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жанру. Завдяки проведеному лінгвостилістичному аналізі оповідань Честертона, 
виявились певні розбіжності між ЖСД англійського класичного детективу та 
ЖСД оповідань Честертона, що свідчить про унікальність та своєрідність 
творчості письменника та мотивує на її вивчення та дослідження.  
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НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ УЧНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ 
ІНШОМОВНИХ ЗВУКІВ 

Актуальність проблеми навчання правильної вимови іншомовних звуків, 
особливо на початкових етапах середньої школи, підтверджується сучасними 
дослідженнями, які доводять, що вимова є базовою характеристикою мови, 
основою для розвитку і вдосконалення всіх мовленнєвих навичок та вмінь. Дана 
проблема також викликає численні дискусії вчителів, які вирішують її 
індивідуально в умовах окремої школи. Деякі вчителі дуже ретельно ставляться 
до правильної вимови учнями звуків іноземної мови, не допускаючи жодних 
відхилень і не шкодуючи часу на формування фонетичних навичок на всіх етапах 
навчання. Інші вважають, що не треба звертати багато уваги на зазначений аспект 
тому, що у шкільних умовах не можна досягти значних успіхів у такій діяльності 
через брак навчального часу та велику кількість учнів у класах. 

Проблеми успішного оволодіння апроксимованою вимовою іншомовних 
звуків і подальшого удосконалення досліджувались широким колом вчених, серед 
яких треба згадати Бужинського В.В., Ітельсон Е.І., Ніколаєву С.Ю., Сільченкову 
В.Н. [1, 3, 5]. 

Мета даних тез – показати загальні прийоми навчання правильної вимови 
звуків іноземної мови та їхню послідовність у процесі формування іншомовних 
мовленнєвих вмінь учнів середньої школи. 

У традиційній методиці навчання вимові починається з фонеми, причому 
узагальнення і усвідомлення орієнтовних вимовних характеристик на 
початковому та подальших етапах відбувається в умовах спрямованості уваги на 
форму, а не на комунікативну значущість таких характеристик. Проте 
комунікативний підхід вимагає орієнтації на кінцеві вимовні одиниці, які 
передають зміст комунікативної ситуації у процесі реального спілкування. 

Серед основних шляхів навчання вимови дослідники зазначають найбільш 
ефективні: 

імітацію (повторення за вчителем звуків, звукосполучень, слів, речень, що є 
найпоширенішим прийомом роботи над правильною вимовою на уроках 
іноземної мови); 
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ознайомлення з артикуляцією звуків (не тільки пояснення, але також 
демонстрування вчителем роботи артикуляційних органів та використання 
дзеркала, схем, малюнків, які показують положення цих органів під час вимови 
іншомовних звуків); 

порівняння звуків англійської і рідної мови (допомога відчути і осмислити 
спільні та відмінні риси, характерні для артикуляції і звучання певних звуків, що 
запобігає змішуванню звуків англійської та рідної мови); 

введення та пояснення нових звуків (вчитель ставить перед учнями завдання 
зрозуміти речення з новим словом); 

закріплення навичок вимови введених звуків (після етапу первинного 
ознайомлення з новим звуком, треба продовжувати роботу над ним. Не слід 
вважати, що набута навичка закріплюється сама по собі у процесі усних вправ і 
читання на уроках); 

фонетична транскрипція і навчання вимови (ознайомлення з фонетичною 
транскрипцією — обов'язковий елемент навчання англійської мови в школі, який 
допомагає створити зорову опору,  дає можливість виділити звук, проаналізувати 
його особливості, зіставити з іншими звуками, організувати тренувальні 
фонетичні вправи, повторення та контроль;  

використання фонозапису в навчанні вимови (в роботі над вимовою дуже 
корисно застосувати пластинки з записом мови дикторів та записи на 
магнітофонну стрічку). 

Проте не слід гадати, що, опрацьовуючи звуки іноземної мови, 
користуються тільки одним із зазначених способів; найчастіше вони поєднуються, 
що має забезпечити найкраще засвоєння фонетичного явища. Основними 
вимогами до вимови учнів є фонематичність та швидкість. 
Фонематичність передбачає ступінь правильності фонетичного оформлення 
мовлення, достатнього для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника; 
швидкість – ступінь автоматизованості вимовних навичок, яка дозволяє учням 
говорити в нормальному (середньо-нормальному) темпі мовлення для англійської 
мови [6, с. 54]. 

Враховуючи труднощі, з якими зустрічаються учні в процесі оволодіння 
правильною вимовою іншомовних звуків у процесі навчання, доцільно 
використовувати імітативний та аналітичний методи одночасно. Це передбачає 
пояснення та аналіз, які слід застосовувати в такій мірі, в якій вони можуть бути 
корисні учням для розуміння особливостей фонетичного явища та полегшення 
його засвоєння. На наступних етапах навчання необхідно формувати  слухо-
вимовні і ритміко-інтонаційні навички (навички фонемно- правильної вимови усіх 
звуків у потоці мовлення та розуміння всіх звуків під час аудіювання, говоріння). 
Доречним є також формувати ритміко-інтонаційні навички. Це навички 
інтонаційно і ритмічно правильного оформлення мовлення і, відповідно, 
розуміння мовлення інших людей. 

Для нейтралізації негативного впливу фонетичних навичок рідної мови 
навчання іншомовної вимови будується на основі порівняльного аналізу 
фонологічних систем рідної та іноземної мов, що є одним з важливих спеціальних 
принципів навчання фонетичного матеріалу. Це дозволяє передбачити можливі 
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труднощі, і тим самим, знайти шляхи їх подолання, які визначатимуть характер 
пояснень учителя та вправи, які будуть застосовуватись у процесі навчання 
правильної вимови [2, с. 10]. Наприклад, значні труднощі виникають під час 
навчання англійських звуків, що є відсутніми в рідній мові:  

[w] - wind, work, warm; 
[r] - rain, rest, region; 
[θ] -  thing, north, thought; 
[ð] - mother, with, weather; 
[ə] - bird, turn, world; 
[h]  - have, hair, herb. 
Для ефективного вирішення проблеми необхідним є розуміння важливості 

роботи над правильною вимовою, яка вимагає врахування багатьох аспектів. 
Насамперед треба відзначити, що правильна ритмомелодика, вимова звуків, 
звукосполучень є обов'язковою умовою функціонування мови як засобу 
спілкування. Відомо, що припущення таких помилок, як змішування довгих і 
коротких голосних звуків або оглушення дзвінких приголосних у закінченнях слів 
приводить до цілковитої зміни значення англійських слів. Наприклад: 

 rich —  reach;  
           ship —  sheep;  
 sit —  seat; 
 it —  eat; 
bed — bet; 
food —  foot; 
cap — cab; 
          rope —  robe. 
Правильна вимова є важливою умовою чіткого запам’ятовування, засвоєння 

лексичного та граматичного матеріалу, а також розвитку навичок читання та 
письма. Очевидним є вплив особливостей вимови англійських слів на формування 
навичок читання та письма.  

У процесі навчання читання фонетичні значки допомагають зафіксувати 
буквено-звукові та звуко-буквені зв'язки, тобто правила читання. Для розвитку 
техніки читання важливо, щоб графічні образи слів, окремі орфограми, були 
зв'язані з відповідним звучанням, а це стає можливим тільки тоді, коли учні мають 
чітке уявлення про звучання слова в цілому та окремих його частин. У тому разі, 
коли звуковий образ слова відсутній, засвоєння зв'язків літер і звуків 
унеможливлює розуміння вимови слів, особливо з дифтонгами. Наприклад: bay, 
day, away; light, right, night; hair, chair, fair; town, gown, shower; know, low, show. 

Аналогічні міркування призводять до висновку про неминучі труднощі під 
час навчання орфографії [3, с. 25]. 

Керуючись вищесказаним, ми пропонуємо таку послідовність методичних 
прийомів на початковому рівні навчання вимови: 

- збудження у дітей загальномовних ритмів, формування у них спільної 
інтонаційної і ритмічної решітки іншомовного сполучення, що приймається (це 
забезпечують вправи на аудіювання іншомовного вислову при його безумовному 
розумінні учнями); 
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- формування у школярів до вимовних слухомоторних образів 
іншомовних лексико-граматичних структур на основі асоціацій вимови цих 
структур з сенсом (вправи на контроль розуміння іншомовних висловлювань, при 
цьому учні демонструють розуміння за допомогою картинок, жестів); 

- формування у дітей вимовних ознак іншомовних лексико-
граматичних структур (за допомогою внутрішнього промовляння, вправ на 
осмислену імітацію); 

- стимуляція говорильно-вимовної дії за допомогою мовних вправ, що 
мають для учнів особливий сенс. 

У такий спосіб, говорильно-вимовні дії автоматизуються до рівня навичок 
[5, с.105]. 

Таким чином, під час навчання вимови вчителі мають корегувати фонетичні 
навички учнів у відповідності до фонетичної системи нової мови та доповнювати 
їх тими елементами, які відсутні в рідній мові. Це передбачає формування 
навичок автоматизованої рецепції звуків (фонематичний слух) та сприйняття 
інтонем (інтонаційний слух), а також їхню репродукцію (артикуляцію та 
інтонування). Усі навички вимови мають характеризуватися якостями 
автоматизованості, гнучкості і сталості та формуватися поетапно. Успіх навчання 
вимови іншомовних звуків  на початкових етапах середньої школи, значною 
мірою залежить від послідовного застосування основних прийомів навчання 
правильної вимови.   
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НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКІВ ДРУГОЇ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Проблема навчання другої іноземної мови в умовах сучасної середньої 
школи пов’язана з інтеграцією українського суспільства до європейського та 
міжнародного соціально-економічного, культурного, інформаційного простору, 
що викликає необхідність застосування нових  дидактичних технологій, які мають 
забезпечити неперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване 
залучення їх до навчально-виховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту 
та подальший професійний розвиток у вищих навчальних закладах. Основною 
метою навчання іноземним мовам в середній школі стає формування  вмінь учнів 
використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій 
сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування 
передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був 
би достатнім для здійснення спілкування на рівні незалежного користувача [5]. З 
позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із 
пріоритетів сучасної  освіти [4]. 

Складність зазначеної проблеми зумовила різноаспектність багатьох 
досліджень, проте сьогодні питання вибору типів та структури уроків, 
спрямованих на формування та розвиток всіх складових комунікативної 
компетенції учнів, ще не набуло достатнього обґрунтування. Стрімкі зміни, що 
відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, нові 
досягнення в галузі практики викладання другої іноземної мови поставили перед 
кожним педагогом необхідність підвищення ефективності кожного уроку 
іноземної мови. 

Велика кількість дослідників вивчають проблему покращення ефективності 
проведення уроків іноземної мови. Серед них Бєляєв Б.В., Вишневський О.І., 
Ніколаєва С.Ю., Онищук В.О., Пассов Г.Є. [2, с. 8]. 

Мета тез – розкрити зв'язок найбільш поширених типів уроків другої 
іноземної мови з їхніми цілями, а також рівнем розвитку іншомовної компетенції 
учнів середньої школи. 

Основними критеріями класифікації уроків другої іноземної мови є цілі 
уроків та ступінь сформованості навичок і вмінь. Для того, щоб ефективно 
спланувати та провести урок, необхідно точно знати, який тип та структуру уроку 
на даному етапі удосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів слід 
використати. На цей час в методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи. 
Перший тип - уроки, спрямовані на формування мовленнєвих навичок 
користування мовним матеріалом, що передбачають ознайомлення з новим 
мовним матеріалом та тренування, з метою його використання в аудіюванні, 
говорінні, читанні та письмі. Другий тип - це уроки, спрямовані на розвиток  
мовленнєвих  умінь  на  основі  засвоєного матеріалу. На уроках цього типу  
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переважає  практика  мовленнєвої  діяльності.  Однак  їй  також  може передувати  
певна  кількість  тренувальних  вправ,  котрі  готують  учнів  до  неї [6, с. 242]. 

Логіка уроків першого типу зумовлена особливостями нового матеріалу і 
того виду мовленнєвої діяльності, в якому він буде використовуватись. В межах 
цього типу можна виділити такі види уроків: ознайомлення з новими лексичними 
одиницями та формування лексичних навичок усного мовлення і читання та 
формування рецептивних граматичних навичок тощо. 

Побудова уроків другого типу залежить від виду мовленнєвої діяльності, що 
розвивається, та особливостей його розвитку в учнів. Це можуть бути уроки 
розвитку умінь аудіювання та говоріння, усного мовлення та читання, говоріння 
та письма тощо. 

В цілісній структурі уроку виділяється початок, основна та заключна 
частини уроку. До основних компонентів початку уроку відносять організаційний 
момент та мовленнєву зарядку. Початок уроку виконує дві важливі функції: 
організацію класу до активної роботи на уроці (привітання, приведення учнів до 
готовності співпрацювати, повідомлення цілей уроку) та створення іншомовної 
атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. 
Привітання у віршованій формі створить сприятливу емоційну атмосферу в класі, 
наприклад: 

Stehen Sie bitte auf! 
Guten Tag! Guten Tag! 

Sagen alle Kinder 
Kleine Kinder, große Kinder, 
Dicke Kinder, dünne Kinder, 

Guten Tag! Guten Tag! 
Sagen alle Kinder. 

Особливу увагу слід приділяти мовленнєвій зарядці. Психологічним 
обґрунтуванням виділення даного компонента є необхідність настройки 
слухового та артикуляційного апарату учнів та переведення їх з рідного на 
іноземне мовлення.  

Окрім бесіди функцію введення учнів в атмосферу іноземного мовлення 
може виконувати аудіювання учнями коротких оповідань чи жарту, огляд 
поточних подій, розучування римівки, вірша, прислів'я, фонетична зарядка тощо. 
Скоромовки у якості фонетичної зарядки мають покращити вимову учнів, а також 
темп мови, особливо на початковому етапі навчаня:  

Die Katze tritt die Treppe krumm, krumm tritt die Katze die Treppe. 
Als Anna abends alles a?, a? Anna abends Ananas. 
Wir kaufen ein Pfund Pflaumen für fünfzig Pfennig. 
Zwischen zwei Zwetschenbaumen zwitschern zwei Spatzen. 
Esel fressen Nesseln nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 
Eine lange Schlange ringelt sich um eine lange Stange. 
Zehn Ziegen zogen zehn Zentner Holz. 
В ході основної частини уроку вирішуються його головні завдання. Вона 

може включати такі компоненти: подача нового матеріалу, тренування учнів у 
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вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, 
систематизація засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. 

Найбільшу частину уроку другої іноземної мови має займати практика  
мовленнєвої діяльності [2, с. 74]. На такому уроці має місце закріплення та 
активізація як щойно введеного, так і раніше поданого, але ще не засвоєного 
матеріалу. Отже характер навчальної діяльності буде залежати від поставленої 
учителем мети уроку. При цьому важливо пам'ятати, що мета уроку має бути 
реалізована у комплексі вправ, до якого органічно входять як умовно-мовленнєві 
(для формування навичок на початковому етапі), так і мовленнєві (для розвитку 
вмінь на більш просунутих етапах навчання). Наприклад, на уроці німецької мови 
у 7 класі, тема якого є «Die Ukraine − unsere Heimat», доцільно буде провести 
аудіювання тексту: 

Die Ukraine 
Die Ukraine ist unsere Heimat. Die Hauptstadt der Ukraine heißt Kyjiw. Kyjiw 

liegt am Dnipro. Die Flagge der Ukraine ist gelb-blau. Das nationale Wappen ist der 
Dreizack. Die nationale Hymne ist «Ще не вмерла Україна...». Die Ukraine ist das 
Land der Kultur, Wissenschaft und Kunst…  

Beantworte die fragen: 
1. Wie heißt unsere Heimat? 
2. Wie heißt die Hauptstadt der Ukraine? 
3. Wo liegt Kyjiw? 
4. Wie ist die Flagge der Ukraine? 
5. Wie heißt das nationale Wappen der Ukraine? 
6. Wie heißt die nationale Hymne der Ukraine? 
Формування міцних навичок та вмінь неможливе без узагальнення 

вивченого, без приведення в систему засвоєних знань, навичок та вмінь. Тому в 
урок необхідно включати завдання на узагальнення вивченого. Слід наголосити, 
що подібні завдання можуть передбачати не тільки систематизацію мовного 
матеріалу, але й актуалізацію навичок та вмінь у межах вивчених тем. 

Контроль мовленнєвих навичок та вмінь здійснюється або безпосередньо в 
ході навчального процесу (поточний контроль), або на етапі завершення теми чи 
певного періоду навчання (тематичний та підсумковий контроль).  

Слід окремо зупинитись на питанні контролю або перевірки виконання 
домашнього завдання на уроці. Якщо виконані вправи мають бути перевірені на 
уроці, то це можна здійснити двома способами: або присвятити цьому окремий 
етап уроку, що логічно випливає із завдань конкретного уроку, або включити 
домашню вправу у відповідну класну вправу, що актуалізує матеріал домашнього 
завдання і в ході якої стає можливим контроль та оцінка виконання домашнього 
завдання. Наприклад, контроль домашнього завдання допомагає перевірити 
навички монологічного мовлення: 

Zu Hause habt ihr Referate zum Thema vorbereitet. 
«Meine Stadt» 
Ich wohne in Chust. Meine Stadt gefällt mir sehr. Wir haben viele schone 

Straßen. Ich wohne in der Tupikovastraße 23. Diese Straße ist breit und grün. Ich bin 
schon dreizehn Jahre alt. Ich gehe in die Schule. Ich bin Ukrainerin. Ich lerne Deutsch. 
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Ich lese, spreche und schreibe gut Deutsch. Mein Bruder Sascha ist auch Schuler. Er ist 
15 Jahre alt. Meine Oma und Opa leben auf dem Lande. Sie wohnen im Dorf Petriwka. 

Кінець уроку повинен підсумувати те, що було досягнуто на уроці. Його 
компонентами є підбиття підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання. 
Завершуючи урок, учитель підсумовує успіхи учнів, торкаючись разом з тим і 
недоліків їх роботи, оголошує та мотивує оцінки, записує їх в журнал та 
щоденники учнів, роз'яснює домашнє завдання. Якщо на уроці були присутні 
гості з Німеччини (ляльки), то нехай вони оцінюють роботу учнів. Для підбиття 
підсумків уроку вчитель задає питання: 

War die heutige Stunde interessant? Was hat euch am besten gefallen? Was hat 
euch nicht so gut gefallen? Ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Alle Schuler bekommen 
gute Noten. 

У даній структурі уроку не всі компоненти постійні. Не на кожному уроці 
другої іноземної має місце подача нового матеріалу, систематизація вивченого 
тощо. Певне співвідношення компонентів уроку, їх послідовність та взаємозв'язок 
залежать від конкретного типу уроку. 

Таким чином,  ефективність проведення уроку другої іноземної мови 
залежить від того, який тип та структуру уроку на даному етапі удосконалення 
іншомовної комунікативної компетенції учнів слід використати. Типи уроків 
зумовлюють успішне  формування та розвиток необхідних мовленнєвих умінь. 
Структура уроку, в свою чергу, залежить від виду мовленнєвої діяльності і 
включає: початок, основну і заключну частину. Такий порядок компонентів не є 
незмінним: він залежить від мети уроку, його зв'язку з попереднім та наступним 
уроками, характеру матеріалу.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА ВІРШІВ БАЙРОНА РАННЬОГО ТА 
ПІЗНЬОГО ПЕРІОДІВ 

Об’єктом дослідження в моїй роботі є вірші Джорджа Гордона Байрона – “I 
would I were a Careless Child”, що перекладається “Хочу бути дитиною вільною”  
та  “On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year”, що перекладається  “У день, 
коли мені виповнилося тридцять шість років”. 

Я обрала  саме ці вірші тому, що мені дуже подобається творчість Байрона і 
мене зацікавила спроба розібратися у його неординарнім світовідчутті. Дуже 
цікаво було порівнювати вірші різних періодів творчості поета. Вони 
розкривають справжні почуття поета, його страждання та радощі, розлад із 
навколишнім суспільством на початку (“І would I were a Careless Child”) та 
наприкінці життя (“On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year”). 

Перш ніж аналізувати вірші Байрона, мені треба було ознайомитися з 
історією створення самих віршів, бо її знання дали б мені змогу більш 
докладніше проаналізувати та зрозуміти зміст та основну думку вірша. 

Поет народився 22 грудня 1788 року. У 1807 році вийшла в світ перша 
збірка віршів Байрона – “Hours of Idleness”,  яка  свідчить про те, що труд поета 
давно і повністю притягував до себе юнака, хоча разом з тим, він мріяв про 
кар'єру оратора, політичного діяча. Саме в цій збірці з’явився славетний вірш – “І 
would I were a careless child”. Байрон любив подорожувати, а саме в Грецію 
та Індію. В одній з таких  подорожей у Греції було написано кілька віршів 
волелюбного характеру, одним з яких є вірш “On this day I complete my thirty-sixth 
year”, який Байрон написав вже перед смертю. 

В процесі дослідження я зробила рядковий переклад віршів з англійської на 
українську мову, визначила художні особливості та естетичне значення кожного 
вірша і порівняла їх. 

Я вважаю, що тема моєї роботи актуальна сьогодні, тому що Байрон у своїх 
творах завдяки художньому ефекту, схованому у свободі асоціативних зв’язків, 
виявився здатним виразити складність взаємин поетичного “я” і об’єктивного 
світу - не тільки світу природи, як у більш ранніх віршах, але і світу суспільних 
пристрастей, ідеалів та інтересів, який стає органічною частиною особистих 
переживань поета. 

Отже, зробивши аналіз стилістичних особливостей віршів “I would I were a 
Careless Child” та “On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year”, я помітила, що 
вони наповнені безліччю різноманітних художніх засобів, таких як: алегорія, 
анафора, антоніми, антропоморфізм, архаїзм, гіпербола, градація, діалектизм, 
інверсія, метафора, паралелізм, пауза, перенос, пірихій, плеоназм, символи, 
синоніми, спондей та порівняння. 

Наша мова наповнена різними художніми прикрасами, які придають їй 
конкретного відтінку, милозвучності. Найбільш насичена ними літературна мова, 
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тим паче вірші. Я спробувала виділити та проаналізувати деякі художні 
особливості віршів Байрона, і ось що в мене вийшло. 

“I would I were a Careless Child”. Вірш написаний строфами по вісім 
рядків у системі рим: ababcdcd. Розмір цього вірша – чотирьохстопний ямб, в 
якому зустрічаються пірихії та спондеї. 

“On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year”. Вірш написано катренами 
у системі рим: abab. Розмір  цього  вірша − чотирьохстопний ямб (але  
четвертий рядок кожного катрену − двостопний), в якому зустрічаються 
пірихії та спондеї. 

Вірші написані перехресною римою, але вірш "І would I were a Careless 
Child" складається зі строф по вісім рядків, а вірш "On This Day I Complete My 
Thirty-Sixth Year"- по чотири рядка. 

Вірш “On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year” менш багатий на 
художні особливості, та все ж таки він від цього не програє. Це відбувається 
завдяки відточеній мові Джорджа Байрона, який без зайвих слів виразив свої 
думки. Саме це більш зачіплює людину та зацікавлює. 

"І would I were a Careless Child" 
Цей вірш наповнений багатим розмаїттям стилістичних особливостей, які 

придають йому милозвучності та наповняють глибоким підтекстом.Треба   
відмітити, що у цьому вірші Байрон влучно застосовує змістовну алегорію, що 
активує думки читача. Байрон вживає повтори окремих слів чи словосполучень 
на початку речень, які безумовно являють собою такий стилістичний засіб 
побудування вірша, як анафора. У цьому вірші Байрон використав деякі слова, 
які на наш час являють собою архаїзми: слово "hath" рівносильне had: слово 
"thy"  перекладається як твій, твоя, твоє, твої, свій, своя, своє, свої, та у цьому 
вірші доречніший переклад − твій: слово "thou " перекладається як ти. Також  у 
вірші зустрічається інверсія − порушення послідовності мови, яке придає виразу 
новий відтінок. Особливу специфічність мові надає метафора, яку в 
достатку використав Байрон. 

“On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year”. Перш за все треба 
відмітити, що в цьому вірші Байрон влучно застосовує змістовну алегорію, 
що викликає в уяві читача різноманітні образи. Особливу специфічність   мові   
надає метафора, яку в достатку використав Байрон. В тексті вірша напрочуд 
багато епітетів, які збагачують мову, роблять її більш виразнішою та естетично 
красивою. 

У вірші “I would I were a Careless Child” також помітна градація почуттів та 
помислів ліричного героя, які ростуть від малого невинного бажання, повернутися 
в дитинство та поєднатися з природою: 

                  “І would I were a careless child, 
                   Still dwelling in my Highland cave” 
 до повного відсудження та бажання уникнути людства назавжди: 
                   “I seek to shun, not hate mankind”, що перекладається: 
                   “Я прагну уникати, а ненавидіти людство”. 
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Автор дуже добре розкриває сенс його життя в дитинстві. Він хочу 
повернути ті роки назад,щоб знову відчути себе дитиною, яка живе собі і ні про 
що ще не думає. 

Байрон, як поет-романтик, створив вірші, ліричні герої яких самотні, 
неспокійні, для яких найважливішою метою життя є находження спокою для 
душі. 

Обидва вірші закінчуються словом “rest”, що перекладається “спокій”. 
У вірші “I would I were a Careless Child” останні рядки закінчуються таким 

чином: 
                 “Then would I cleave the vault of Heaven, 
                   To flee away, and be at rest”, що перекладається: 
                   “Тоді б  я розщеплював звід небес 
                   Щоб втекти геть, і бути у стані спокою”. 
У вірші “On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year” в останніх рядках 

звучать такі слова: 
                  “Then look around, and choose thy ground, 

And take thy Rest”, що перекладається: 
“Тоді  подивитися навколо,  і вибрати землю 
І трохи заспокоїтися”. 

 Якщо в першому, більш ранньому вірші слово “rest” пишеться з маленької 
літери і означає знаходження спокою у самотності та єднанні з природою, то в 
другому слово “rest” має більше значення, і являє собою спокій у смерті, 
наближення якої Байрон передчував на той час. 

Отже, можемо зробити висновок, що незважаючи на те, що Байрон прожив 
ціле життя, його ранні та пізні вірші мають чимало спільного, такого як: стиль 
римування, художні особливості, проблематика та тематика. 

Своїми віршами Джордж Гордон Байрон допомагає читачу знайти своє 
місце у житті, відшукати золоту середину у стосунках з оточуючим світом. 
Слідкуючи за думкою автора, ми аналізуємо його відношення до оточуючого 
світу та робимо для себе висновки. Отже, Байрон активує думки читача, 
примушує задуматися над правильністю чи помилковістю своїх дій. 

Ми б хотіли ще додати, що дані дослідження можуть бути використані на 
уроках англійської та світової літератур, на факультативних заняттях та у 
самостійній роботі учнів. 
  

Приходько Олександра 
студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології 
Наук. кер.: д.філол.н., доцент Приходько Г.І. 

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ АНТОНІМІЧНИХ КОНЦЕПТІВ «ЖИТТЯ» - «СМЕРТЬ» 
В АНГЛОМОВНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Людина як суб'єкт пізнання є носієм певної системи знань. Ця система має 
назву – картина світу і розглядається у різних аспектах. Розуміння картини світу 
засновано на вивченні уявлень людини про світ. 
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Проблема опису концептів з точки зору засобів мовної об'єктивації, 
структури взаємодії, типології, вивчається з залученням різноманітних методик, 
на матеріалі окремих мов та текстів різноманітних функціональних стилів. Над 
цією проблемою у різні часи працювали Н. Д. Арутюнова [1987], А.П. Бабушкін 
[1998], М.В. Нікітін [2004], І.С. Шевченко [2006]. 

Будь який концепт являє собою ментальне утворення, тобто є одиницею 
свідомості, у якій акумулюється досвіт пізнання людиною оточуючої дійсності. 
концепт актуалізується через мову, тобто мовні одиниці, з притаманною їм 
особливістю тієї чи іншої людини, його відношенням і світосприйняттям. Усі ці 
особливості формують структуру концепту.  

Як відмічає Воркачов «у конкурентній боротьбі у російській літературі» з 
початку 90-х років минулого століття зіткнулися «концепт» [1, с. 46-51; 4, с. 24], 
«лінгвокультурема», «міфологема»,  «лінгвоепістема» , «але на сьогоднішній день 
стає зрозумілим, що найбільш життєдіяльним виявися «концепт», який за 
частотністю використання значно випередив про термінологічні новоутворення» 
[6, с. 41]. 

Будучи водночас і основною одиницею і конептології, і 
лінгвокультурології, концепт вирізняється неоднозначністю та суперечність свого 
тлумачення [2, с. 47]. Очевидно, те, що цей термін є багатозначним свідчить не 
тільки про відсутність єдності точок зору щодо природи і функцій концепту, 
скільки про багатство його ознак і властивостей.  

Дефініційна модель «концепт = епістемічне утворення» базується на 
усвідомленні інформаційних витоків знань і досвіду людини, що є синтезом 
логічних, гносеологічних і когнітивних аспектів діяльності.  

Дефініційна модель «концепт =(психо)ментальне утворення» зумовлена 
його розумінням як продукту людської свідомості – вищої форми відображення 
дійсності у психіці людини [3, с. 281]. 

Найбільш послідовно фахівці відстоюють розуміння концепту в дефіні-
ційній моделі «концепт ≡ (етно)культурне утворення» («етноконцепт»). 

Розглядається об’єкт нашої уваги і в моделі «концепт ≡ (прагма)регуля-

тивне утворення», що відбиває інтенціональний характер використання мен-
тальних сутностей у дискурсі. 

Найбільш послідовно фахівці відстоюють розуміння концепту в дефініцій-
ній моделі «концепт ≡ аксіологічне утворення», яка базується на феномені 
«духовна цінність»: суспільні уявлення про добро і зло, красу і потворність, 
любов і ненависть, правду і кривду, справедливість тощо. 

Багато вчених описували концепт з різних сторін, давали йому різні 
характеристики. Різні визначення концепту дозволяють виділити його наступні 
інваріантні ознаки: 
1. Це мінімальна одиниця людського досвіду у його ідеальному представленні, 
що вербалізується за допомогою слова і яка має польову структуру;  
2. це основні одиниці обробки  зберігання та передачі знань; 
3. концепт має рухомі границі і конкретні функції; 
4. концепт є соціальним, його асоціативне поле обусловлює його прагматику;  
5. це основна чарунка культури.  
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Отже, концепти показують світ людини, створюючи систему, а знаки  
людської мови кодують у слові зміст цієї системи. 

Структурація концептів, його неоднорідність стали зрозумілими вченим з 
самого початку когнітивних досліджень. Висловлювалися різноманітні думки про 
основні компоненти концептів. 

Зробивши загальні висновки вчені прийшли до висновку, що когнітивний 
концепт формується у свідомості людини з:  

а) його безпосереднього чуттєвого досвіду – сприйняття світу органами 
чуття;  

б) предметної діяльності людини; 
в) розумових операцій з вже існуючими у свідомості концептами;  
г) з мовленнєвого спілкування (концепт може бути поданим, поясненим 

людині у мовній формі); 
д) шляхом свідомого пізнання мовних одиниць [9, с. 40-41]. 
Концепт складається з компонентів (концептуальних ознак), тобто окремих 

ознак об'єктивного або суб'єктивного світу, які діфференційовано відображені у 
його свідомості і розрізняються за ступенем абстрактності. 

Концепт має «багатошарову» будову, і різні шари є результатом, «осадком» 
культурного життя різних епох. Він складається з історично різних шарів, 
різноманітних за часом та простором, за місцем походження, часом утворення, 
семантикою і має особливу структуру: 
1. основна (актуальна) ознака; 
2. додаткова (пасивна, історична) ознака; 
3. внутрішня (зазвичай неусвідомлена) форма. 

Для того, щоб найбільш повно, яскраво показати опозиція «життя – смерть», 
виходячи зі змісту і ступеню абстракції, яка передається поданими концептами 
інформації, ми представляємо подану опозицію у вигляді фреймів, оскільки вони 
є об'ємними та багатокомпонентними концептами і являють собою, згідно з М. 
Мінським, «пакети» інформації, «один із засобів представлення стереотипної 
ситуації» [8, с. 289]. 

Фрейм можна розглядати як певний вид концепту і як один з видів 
структурації змісту концепту. Для представлення когнітивної сутності життя і 
смерті найбільш перспективним є фреймове моделювання, яке демонструє 
найбільш загальні принципи категоризації і організації інформації, яка виражена 
за допомогою мови [7, с. 178].  

умови існування етносу виробляють певний спосіб оцінки світу, чіткі 
критерії, які дозволяють відмічати і знаходити певні риси, які скриті від уваги 
представників інших етносів. Існуюча у структурі національної свідомості 
картина світу заснована на розгалуженій системі оцінок, які відображені у мові у 
вигляді ціннісних орієнтирів. Вивчення системи цінностей етносу дає змогу 
виявити своєрідність його світовідчуття, світобачення, світосприйняття. 

Концепти  «Life» і «Death» репрезентуються у мові за допомогою: 
1. лексем (life, death, long life, loss, end) 
2. вільним словосполученням (to live forever, long life) 
3. засобами непрямої номінації: метафорою  (in the midst of life we are in death). 
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Однією з характерних рис концепту є його «спостерігаємість». Наявність 
мовного вираження для концепту обов'язково, саме воно робить концепт 
доступним для сприйняття. 

Тропи і фразосполучення, які експлікують художній концепт, завжди 
містять оцінку. Аналіз конотацій цих компонентів асоціативно-змістового поля 
ключового слова-репрезентанта концепту, які розташовані на ближчий периферії, 
показує різноманітні, іноді і протиречні ознака концепту. 

Особливу роль серед образних засобів, які експлікують художній концепт, 
займає символ. 

Під символом ми розуміємо «образність, яка заключає у своїй змістовній 
перспективі натяк на певну таємну цінність» [5, с. 78]. 

Основною відмінністю концепту від символу видається їм знаковість 
останнього і його віднесеність до дійсності (тоді як концепт – знак сфери 
розумового).  

The grass was still green despite the lateness of the year, and he supposed that 
the thoughtful mortician would endeavor to keep it so until snow covered it. A symbol of 
continuing life in the midst of the death of the year (S.King). 

Звернемося до опису концепту «життя». Ключовим словом- репрезентантом 
художнього концепту «життя» є лексема життя, оскільки вона семантично 
найбільш близька до змістовного центру, концепту, який розглядається.  “You 
raised the dead to life (S.King). 

Ключовим словом-репрезентантом художнього концепту «смерть» у тексті 
роману є лексема смерть, яка називає концепт та виконує роль його змістовного 
центру.          In the midst of life, we are in death (S.King). 

Опозиція «life» - «death» у поданому прикладі представлена за допомогою 
слів-репрезентантів, які є антонімічними. Цей приклад показує нам відношення 
людей до свого життя ще у той час, доки вони можуть не думати про смерть.  

 A cynic might believe his life would have had more meaning if he had died 
there (S.King). 

Was gobbled up by the revengeful spirit of Hubert Marsten, who comes back to 
life on every third year at the full of the moon?” (S.King). 

У поданому реченні концепт «life» представлений за допомогою виразу 
«who comes back to life», який означає «повернутися до життя». При більш 
детальному розгляді цього виразу стає зрозумілим, що жива людина не може 
повернутися до життя, а одже йдеться про неживу людину.  Х'юберт Марстен був 
місцевим привидом, який, на думку населення,  постійно оживав.  Отже, можна 
зробити висновок, що поданий приклад є символом смерті. таким чином, аналіз 
контекстів твору, у яких присутнє ключове слово-репрезентант і (або) споріднені 
з ним слова, допомагає встановити першочергове число лексичних одиниць, які 
об'єктивують художній концепт у творі. 

Ще одним засобом репрезентації концептуальної опозиції «життя -  смерть» 
є  метафора. Метафора асоціативна, і у той самий час співвідносить нове знання з 
уже існуючим досвідом. За своєю природою метафора креативна і здатна 
формувати нові поняття і мовні змісти, засновуючись на вже наявних значеннях. 
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В основі метафори лежить прийом уподібнення невідомого і «безіменного» 
відомому з досвіду і тому, який має ім'я в мові.  

“In the midst of life we’re in death (S.King). 
Отже, антонімічні концепти «життя» - «смерть» у романі “Salem’s Lot” 

Стівена Кінга реалізуються у прямих номінаціях, які у розгорнутих контекстах 
отримують багато контекстних синонімів і антонімів, які роблять складнішою 
семантику ключового слова-репрезентанта. Найбільш яскравим засобом 
вербалізації виступає також концептуальна метафора, за допомогою. якої автор 
надає концептам нове значення. Беручи до уваги специфіку поданого роману, 
можна зробити висновок, що усі значення поданих концептів направлені на 
викриття їх значень, які б відносилися до цього роману. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БЕЗКІНЕЧНІСТЬ» У ПОЕЗІЇ Е.А. ПО 

Концепти є тими ідеальними, абстрактними одиницями, якими людина 
оперує в процесі мислення. Вони відображають зміст отриманих знань, життєвого 
досвіду та результатів пізнання людиною навколишнього світу. Концепт – це 
поняття, занурене в лінгвокультурний контекст, у простір і час [3, с. 31]. Основні 
ознаки концепту як лінгвокультурологічної та лінгвоментальної категорії можуть 
бути сформульовані таким чином: універсальність, спільність, абстрактність 
уявлення про що-небудь; тотожність розуміння реципієнтами, що мають спільний 
менталітет та відносяться до єдиної лінгвокультури;  культурно-етична та 
історична значущість для носіїв мови [1, с. 273]. 
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Концепт «безкінечність» відноситься до першої з зазначених груп та  
входить до області національної концептосфери будь-якої мови. Звичайно, 
англійська мова в цьому плані не є виключенням. У будь-якому концепті 
виділяють 3 шари: поняттєвий (фактуальний) – необхідний компонент структури 
концепту,  який зазвичай вербалізується лексичною одиницею у її основному 
словниковому значенні, є універсальним та складає ядро концепту, оціночний 
шар визначає місце даного концепту у мовній системі цінностей, адже людське 
мислення є переважно оціночним. Оціночний шар може бути включений у ядро 
концепту, а може знаходитись у його периферійній зоні.  Третій, експресивний,  
шар концепту зазвичай складає периферію концепту (особистісні оказіональні 
оцінки та емоції). Інколи експресивний шар може бути тотожним оціночному [4, 
с.15]. 

Отже, поняттєвий аспект концепту «безкінечність» в англійській мові може 
бути виявлений шляхом з’ясування етимології відповідного номена. Лексема 
«еternity» прийшла в англійську мову в кінці 14 ст. як запозичення зі 
старофранцузької («eternité»), від латинського «aeterminatum». Але поняття 
«безкінечність» не було новим для англійської мови, а запозичення лише 
витіснило староанглійське «ecness». На основі цієї інформації можна зробити 
висновок, що уявлення про безкінечність є дуже давнім, а наявність відповідної 
лексичної одиниці в інших мовах дозволяє говорити про універсальність цього 
концепту.  

Ядро концепту зазвичай визначається за зафіксованими в словниках 
дефініціями. Для слова «еternity» тлумачні словники виділяють наступні 
значення: 

1.  Infinite duration, without beginning in the past or end in the future; endless 
time. 

2. the quality, state, or condition of being eternal. 
3. (usually plural) any of the aspects of life and thought that are considered to be 

timeless, esp. timeless and true. 
4. unending existence after death; existence altogether outside time,or, by 

contrast, infinite temporal existence.  
5. a seemingly endless period of time.  
Отже, ядром концепту безкінечності в англійській мові є уявлення про 

«безперевність», «довго тривалість», «лінійність» тощо. Виходячи з цього, до 
основної концептосфери безкінечності можна віднести  більшість лексем, які 
відображають ці поняття, а також поняття безмежжя, неосяжності, протяжності як 
у часі, так і в просторі, адже безкінечність не може бути чимось обмежена, вона 
напевне не має початку та кінця.  Таким чином, до лексико-семантичної 
парадигми номену концепту «безкінечність» можна віднести такі одиниці, як, 
наприклад, «foreverness», «timelessness», «infinity», «perpetuity», «sempiternity», 
«endlessness», «infinitude», «continuity», «continuum»,  «continuance»,  «duration», 
«boundlessness», «interminableness», «limitlessness» та ін. Отже, поняття про 
безкінечність та безперевність є основною ознакою концепту ««еternity». 

Але слово «еternity» має ще кілька значень, наприклад, «unending existence 
after death» чи «the quality, state, or condition of being eternal», в зв’язку з чим до 
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концепту безкінечності в англійській мові також можна віднести такі лексичні 
одиниці, як «immortality»,  «afterlife», «imperishability», «deathlessness», 
«indestructiblility», «endurance», а також «afterworld», «otherworld», «beyond», 
«аseity» тощо. Усі дані одиниці об’єднує єдина архісема -. У значенні «a seemingly 
endless period of time» безкінечність в англійській мові може включати  в себе такі 
поняття як «eon», «age», «ages», а також фразеологічні одниниці, наприклад « blue 
moon», «coon's age», «dog's age», «donkey's years» та інш. [8, с.214].  Зазначені 
поняття можна назвати додатковими ознаками, які складають периферію 
концепту «безкінечність» в англійській мові. Отже, можна зробити висновок, що 
у ментальності носіїв англійської мови концепт безкінечності у понятійному плані 
є досить широким,  а  лексема «еternity» має  розгалужену семантику. 

На думку Е. А. По, задача поета полягає в тому, щоб стимулювати уяву 
читача і ліквідувати все, що могло б його обмежити. [2, с.100]. Саме цьому у 
творах поета, як правило, відсутні просторові, часові та інші характеристики, які б 
надавали змісту конкретності. При цьому варто відзначити, що По нечасто 
експліцитно згадує номен концепту «eternity»; набагато частіше він залишає 
читачеві можливість самому зрозуміти та проаналізувати смисл своїх творів. У 
розглядуваному текстопросторі безкінечність асоціюється з декількома 
поняттєвими  категоріями: 

1. Онтологічна категорія.  
Безкінечність уявляється як ідеальний світ, що є характерним для  

літератури Романтизму. Бескінечність стає вираженням прагнення до гармонії і 
досконалості, і, водночас, втілює  уявлення романтиків про недосяжність цих 
ідеалів. Отже, як більшість сучасних йому письменників, Е. По умовно поділяє 
світ на дві частини: матеріальна, буденна дійсність та те,  що існує за межами неї, 
дещо ідеальне, довершене. Часто для ліричного героя поета цей другий світ існує 
саме у безкінечності або ототожнюється з нею (Cf: «Dreams»).  

Варто зауважити, що в цьому випадку поет прирівнює безкінечність до 
якогось матеріального об’єкту – наприклад, небесного світила: з її промінем 
повинен настати завтрашній день. У безкінечності,  ліричний герой поета може 
знайти щастя та позбавлення від тягару земного буття (Cf: «Dreams»). 

2. Екзістенціальна категорія.  
Часто безкінечність для По є тотожною смерті. Так,  у вірші «Країна снів» 

(«Dreamland»), описуючи потойбічний світ, поет говорить, що це «a wild weird 
clime that lieth, sublime,/ Out of space, out of time».  Безкінечність розглядається як  
стан, що настає після смерті людини (Сf: «The City in the Sea»). 

Цікаво, що одним з найяскравіших «втілень» смерті у поезії По є «The 
Conqueror Worm», образ якого асоціативно співвідноситься з відомим символом 
безкінечності - світовим змієм Уроборосом. Цей твір яскраво демонструє як 
безкінечність одержує верх над буденним та минущим життям (Сf: «The 
Conqueror Worm»). 

Слід відзначити, що у творах По смерть практично ніколи не вбачається як 
щось негативне. Більшість його ліричних героїв охоче приймають смерть, що 
пояснюється частим зверненням письменника до художніх канонів готичного 
роману та новели жахів (Cf: «For Annie»). У вірші «Ленор» читаємо:   «the sweet 
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Lenore hath gone…with Hope»,  тобто для даної героїні  смерть не лише не несе в 
собі нічого лихого, а, навпаки, дає можливість сподіватися на краще.  У деякиx 
творах (наприклад,  «Аннабель Лі»)  смерть вбачається просто як новий етап 
існування – перехід до безкінечності. Так, у тексті «Аннабел Лі» практично не 
використовуються такі лексичні одиниці, як, наприклад, «death», «to die». Героїня 
не вважається дійсно мертвою. Навіть у гробниці її не «ховають», а лише 
«закривають»: «her high-born kinsmen came…to shut her up in a sepulcre»). Часто 
безкінечність у творах По виступає як протиставлення життю або як опозиція 
теперішньому. Наприклад, у вірші «Ленор»  швидкоплинне теперішнє 
протиставляється невідомому та безмежному майбутньому («weep now or never 
more»), минуще життя  - потойбічній вічності («her sweet soul… doth float up from 
the damned Earth to a golden throne beside the King of Heaven»). Часто безкінечність 
реалізується також в образы Бога. Бог, з одного боку, може виступати як певне 
уособлення безкінечності, адже він існує в собі самому, сам є причиною свого 
існування («to go up to God» - «померти»); з іншого боку, у творах По поняття 
бога часто слугує «доповненням» до безкінечності, відокремлюючись від неї. 
Наприклад, у фразі  «the King of Heaven» (Сf: «Lenore»)  концепт безкінечності 
реалізується у лексемі «heaven», «king»  - лише атрибут «heaven».  

3.Ментальна категорія. 
Безкінечність вбачається як сон. Часто для героїв Е. По сновидіння є 

засобом пізнати безкінечне, стають своєрідними  посередниками між людиною та 
вічністю/безкінечністю: «Those who dream…obtain glimpses of eternity, and thrill, in 
waking, to find that they have been upon the verge of the great secret». («Eleonora»). 

4. Емоційно-чуттєва категорія. 
Концепт безкінечності у поезії Е. По часто виражається у темі кохання. 

Кохання приводить ліричного героя на  крайню межу буття (Cf: «To One in 
Paradise»). Крім безпосередньо рівня почуттів, безкінечність концептуалізується 
через об’єкт кохання. Ліричний герой По ніколи не захоплюється живою жінкою, 
всі його кохані помирають. Це  дозволяє поету створити певний ідеальний образ, 
який належить до сфери безкінечного, потойбічного (Cf: «To Marie Louise»). 

5.Темпоральна категорія 
Концепт «безкінечність» часто виражається в образі ночі. Ніч (і темрява 

взагалі) асоціюється зі сном, смертю та потойбіччям і протиставляється дню (та 
світлу) як символу тягарів земного, кінечного життя (Cf: «A Dream»). 

6. Космогонічна категорія 
У текстопросторі Е. По безкінечність нерідко концептуалізується в образах 

космогонічних елементів  усіх рівнів: нижнього (безпосередньо космогонічні 
об’єкти – Місяць, Земля, зірки, планети), другого (неорганічна природа – гори, 
водні об’єкти, печери), третього (органічна природа – ліси, дерева, квіти), вищого 
(людина – образи ліричних героїнь). У природі ліричні герої По бачать втілення 
вищої краси, гармонії (Cf: «In Youth I Have Known One»). Космогонічні об’єкти  
часто слугують своєрідними посередниками між  ліричним героєм та світом 
безкінечності (Cf: «Annabel Lee»). Місяць та зірки у даному прикладі –  сполучні 
ланки між ліричним героєм та його померлою коханою.  
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Отже, безкінечність як один з ключових концептів творчості Е. А. По 
концентрує в своєму вмісті основні риси своєрідного художнього світу поета. 
Аналіз мовних засобів актуалізації даного концепту дозволяє виявити особливості 
його осмислення письменником, а також виділити ціннісні домінанти, пов'язані з 
інтерпретаціями  поняття «безкінечність» у його творчості.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ АНГЛОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ 
У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ  

Методика «занурення» (immersion) з’явилась і набула широкого визнання у 
60-70-ті рр.. XX ст. у Канаді, де гостро постала проблема забезпечення навчання 
англомовних учнів шкіл другій державній мові. Програми франкомовного 
занурення послужили прикладом  ефективного засобу оволодіння іноземної мови 
і дали поштовх для поширення цієї методики спочатку в США, а потім і в 
Західній Європі. [1, с. 161; 5, с. 25]. 

Основною рисою навчання за  даним методом є оволодіння навчальним 
матеріалом без опори або з мінімальною опорою на рідну мову аудиторії. 
Студенти опановують мову, яку на первинному етапі навіть не розуміють або 
розуміють погано, за допомогою безлічі контекстних підходів, які 
використовуються  викладачем.  

Навчання іноземній мові (ІМ) повинно будуватися з урахуванням 
психічного та комунікативного розвитку студентів, типів провідної діяльності 
даного віку, видів мотивації, яка спрямовує їх діяльність на даному етапі 
навчання. На сучасному етапі розвитку методики навчання іноземних мов (ІМ) 
психолого-педагогічною умовою організації навчання іноземних мов визнається 
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особистісно-діяльнісний підхід до процесу навчання. Основні положення цього 
підходу були сформульовані на основі наукових досліджень таких учених, як 
Л.С. Виготський, В.В. Давидов, І.О. Зимня, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та 
інші. 

Особистісно-діяльнісний підхід передбачає не тільки саме засвоєння знань, 
але й способи засвоєння, способи мислення і діяльності, розвиток пізнавальних 
сил і творчого потенціалу студентів [2, с. 35]. Підхід, що розглядається, 
протистоїть вербальним методам і формам догматичної передачі готової 
інформації, вказує на безкорисність самих знань, умінь та навичок, які не 
реалізуються в діяльності. 

 Саме навчання ІМ за технологією «занурення» надає студентам 
можливість під керівництвом викладача самостійно робити узагальнення, 
висновки, встановлювати логічні зв’язки між явищами, що вивчаються, 
формулювати правила, тобто процес засвоєння знань стає активним, і студенти 
виступають вже не об’єктами, а суб’єктами процесу навчання. 

Лінгвістичний компонент змісту навчання іноземній мові включає відбір 
необхідного матеріалу: 1) мовного (лексичного, граматичного, фонетичного), 2) 
мовленнєвого,  3) соціокультурного. Найголовнішою метою сучасної методики 
викладання іноземних мов є навчання говорінню. Поняття мовленнєвого, або 
комунікативного, акту — це базове поняття для розгляду говоріння з позицій 
соціолінгвістики та комунікативної лінгвістики [4, с. 124]. Мовленнєвий акт є 
найменшою одиницею комунікації мовою, одиницею двосторонньою, яка включає не 
тільки мовця, а й його слухача (співрозмовника), їх взаємовідносини, обставини 
спілкування тощо.  

Лінгвістичною особливістю говоріння являється його стилістична 
диференційованість. Воно може проходити у стилі офіційного, побутово-ввічливого 
або побутово-фамільярного мовлення [4, с. 125]. Вибір того чи іншого стилю цілком 
залежить від конкретної ситуації, відносин співрозмовників тощо, тобто від 
позамовних факторів.  

Для говоріння характерне використання мовних кліше (Are you OK?, It 
doesn’t matter, Nothing doing), використання скорочених мовних форм (won’t, isn’t, 
‘cause), пропуск деяких членів речення (Hope you’re OK), фразеологічність, тобто 
вживання багатьох фразеологізмів (прислів'я, так звані phrasal verbs в англійській 
мові: give up, put out, break up тощо), використання колоквіалізмів (розмовних 
висловів) — наприклад, Fапсу ... замість  Would you like to — і навіть жаргонізмів [4, с. 
127]. 

Усі названі лінгвістичні особливості говоріння найяскравіше проявляються в 
діалогічному мовленні. Вони меншою мірою властиві монологічному мовленню, 
яке ближче до мовлення писемного. 

Під лінгвістичними основами методики проведення технології занурення 
розуміється, таким чином, мовний і мовленнєвий матеріал, певним чином відібраний 
і методично організований відповідно до принципів цього методу, метою навчання, 
внутрішньоязиковими закономірностями мови, що вивчається, а також з 
урахуванням можливих труднощів його засвоєння даною мовною аудиторією 
студентів. 
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Проблемами технології занурення в методиці займаються такі зарубіжні 
вчені як P.K. Johnson, M. Swain, K. Clark, J. Cummins, S. D. Krashen, F. L. Stoller та 
вітчизняні методисти О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва. Головною причиною 
невдалих спроб впровадження англомовного занурення у викладання спеціальних 
дисциплін у внз України (як і інших країн пострадянського простору) виявляється 
відсутність методики проведення такого занурення і підготовки до його 
проведення, яка враховувала б місцеві умови і особливості, а також рівень 
володіння англійською мовою викладачами і студентами [3, с. 9]. 

Проте, створити таку методику, яка забезпечувала б досить високий рівень 
ефективності програм англомовного занурення, цілком можливо, якщо 
враховувати декілька наступних умов. 

1. Розширювальне трактування програм занурення з включенням не лише 
повного занурення, але і так званого часткового і помірного занурення, 
призначеного для студентів з нижчим рівнем мовної підготовки, а також інших 
типів і видів занурення. 

2. Включення в навчальну підготовку по англійській мові у внз програм 
попереднього занурення, призначених для зняття основних мовних труднощів, які 
можуть завадити навчаним ефективно працювати в програмах повноцінного 
англомовного занурення на зайнятті по спеціальним дисциплінам на старших 
курсах. 

3. Включення в навчальний процес по англійській мові у внз програм 
підготовчого занурення, що спираються на підходи, витікаючі з концепції 
"занурення", розробленої ще в 70-х роках минулого століття вітчизняним 
методистом А. С. Плесневичем (1976). Призначення таких підготовчих програм 
— підготувати студентів і по мові, і психологічно до роботи як в програмах 
попереднього занурення на подальших зайняттях по іноземній мові, так і в 
реальних програмах англомовного занурення на заняттях по спеціальним 
дисциплінам на старших курсах [3, с. 11]. 

4. Пошук шляхів (передусім через використання Інтернет - технологій і так 
званого змішаного навчання) вирішення питання про англомовне методичне 
забезпечення програм занурення. 

5. Розробка вимог і нормативів, що стосуються мовної підготовки 
викладачів спеціальних дисциплін, які займаються організацією і проведенням 
програм англомовного занурення в немовних внз.  

Лише на основі рішення в теоретичному і практичному плані цих п'яти 
основних питань допустимо говорити про створення реальної методики, яка може 
забезпечити успішне впровадження і функціонування програм англомовного 
занурення в внз України (або інших пострадянських країн). 
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МЕТОДИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ 

Методика викладання лексичного аспекту іноземної мови, найбільш 
інформативного і найбільш складного для навчання, віддавна привертає увагу 
методистів. Проблема навчання іншомовної лексики залишається актуальною, 
оскільки вона потребує розгляду в контексті компетентісного підходу, що дасть 
можливість узгодити і синхронізувати формування іншомовної лексичної 
компетенції з іншими компетенціями. Лексична компетенція – це здатність 
людини до конкретного оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення 
інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, 
знань та лексичної усвідомленості [1, с. 92]. До компонентів змісту формування 
іншомовної лексичної компетенції виділяють: лінгвістичний, методологічний та 
психологічний. Розглянемо кожний з них більш детально.  

Лінгвістичний компонент змісту формування іншомовної лексичної 
компетенції включає навички інтуїтивно-правильного розуміння і вживання 
іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв`язків між слухо-
мовленнєвомоторною і графічною формами слова та його значенням, необхідних 
для здійснення комунікації. Способи систематизації та узагальнення мовного 
досвіду, а також відображення у свідомості результату пізнання лексичної 
системи іноземної мови у вигляді поняття про цю систему  і правил користування 
нею становлять методологічний компонент змісту формування іншомовної 
лексичної компетенції.  

Ще одним вагомим компонентом змісту формування іншомовної лексичної 
компетенції є психологічний компонент, а саме забезпечення індивідуалізації 
процесу навчання лексичних одиниць. Індивідуалізація процесу навчання – це 
цілісна система, яка охоплює  усі сторони та етапи навчального процесу, а також 
передбачає цілеспрямований розвиток усіх елементів психологічної структури 
індивідуальності учня. А саме: розвиток світогляду, нахилів, інтересів, навичок та 
умінь, психологічних та емоційно-вольових якостей особистості. Велика увага 
приділяється ментальному лексикону. Під ментальним лексиконом розуміють 
засвоєні знання, на основі яких здійснюється виклик лексичних одиниць з 



313 

довготривалої пам`яті, миттєве сполучення лексики з іншими словами, 
впізнавання, диференціація та індентифікація форм лексичних одиниць.  

На основі засвоєних семантичних знань можна використовувати 
різноманітні дії з вже набутим матеріалом. Серед форм репрезентації 
семантичних знань виокремлюють моделі мереж, в яких всі слова, які знаходяться 
в семантичній пам`яті (пам`ять на значення), пов`язані зв`язками. Моделі мереж – 
це система психічних утворень, які забезпечують людині можливість 
надходження нової інформації в ментальний простір, та її перетворення у процесі 
пізнання, а також керування процесами переробки інформації й вибірковість її 
інтелектуального відбиття [2, с. 104]. Під ментальним простором розуміються 
розгалуження, які використовуються для породження й об`єднання інформації та 
актуалізуються за умови пізнавальної взаємодії людини зі світом [3, с. 95-96]. 

Семантизація лексичних одиниць, лексична усвідомленість (пов`язана із 
взаємодією лексики, фонетики і граматики у мовленні, а також з лінгвістичною 
спостережливістю), здатність здійснювати контроль під час використання слів у 
процесі спілкування відбуваються через активацію ментальних структур. Ці 
структури зберігають узагальненні та засвоєні знання, результати та 
спостереження у різних формах: у вигляді вербальних і схематизованих правил, 
частіше в концептах.  

Отже, моделі мереж відносять до ментальних моделей семантичної 
організації, які передбачають, що в пам`яті людини всі поняття фіксуються в 
різних формах по типології їхніх зв`язків. Ментальні моделі – це своєрідний 
механізм, який зберігає всі інтелектуальні дані особистості, тобто її когнітивний 
досвід. Ментальний лексикон формується за допомогою використання моделей 
мереж у процесі формування іншомовної лексичної компетенції. Детально 
зупинемося на дослідженні моделей мереж, а саме на їх видах: семантичній 
мережі та моделі поширення активації.  

Першим типом моделей мереж виступають семантичні мережі, які 
відображають у свідомості людини значення лексичних одиниць, котрі 
об`єднуються певним чином у структуру, яка складає весь мовний матеріал [2, с. 
105]. Цей вид мережі впорядкований, компактний та має особливу форму 
організації зв`язків.  

Семантична мережа репрезентується окремими лексичними одиницями – 
певними концептами, які вже зафіксувалися у пам`яті людини. Концепти несуть 
інформацію, відображають те чи інше поняття. Лексичні одиниці у семантичній 
мережі пов`язані між собою і створують своєрідну систему. Зв`язок між тим, чи 
іншим концептом залежить від складності самого поняття. Інколи семантичні 
мережі мають такі типи відношень: зв`язки типу «частина-ціле», функціональні, 
часові, атрибутивні та логічні зв`язки. Цей список може скільки завгодно 
продовжуватися, в дійсності кількість відносин величезна. 

За характером відношень виділяють однорідні та неоднорідні класифікації 
семантичних мереж. До першого виду належать семантичні мережі з єдиним 
типом відношень, наприклад, тільки часові або атрибутивні зв`язки. До другого 
виду – семантичні мережі з різними типами відношень, наприклад, як і часові, так 
і атрибутивні зв`язки одночасно. За кількістю пов`язаних одиниць семантичні 
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мережі розділяються на бінарні та парні. В бінарних семантичних мережах 
відношення пов`язують два об`єкта, в парних – більше двох одиниць. Виділяють 
різноманітні види семантичних мереж, які в свою чергу мають спільні якості. 
Розглянемо їх детальніше. 

До властивостей, які об`єднують всі види семантичних мереж належать: 
ієрархічність їхніх зв`язків, тобто у довготривалій пам`яті одночасно 
активізується певний простір відносно багатьох аспектів певного поняття; різні 
лексичні одиниці моделі закріпляються за різними значеннями, якщо тільки не 
зазначено, що вони залежать до одного значення; семантичні мережі утворюють 
певні відношення між лексичними одиницями; концепти організовані відповідно 
до ступеню узагальненості.  

Для створення семантичної мережі необхідно дотримуватися етапів її 
формування. Перш за все, визначити головне поняття, його домінантний тип  
відношень та знайти підкласи. Потім, ієрархічно виокремити наступні рівні 
семантичної мережі, наприклад, дослідити підклас головного поняття, 
домінантний тип та наступні ієрархічні елемени підкласу.  

Другим типом моделей мереж виступає модель поширення активації, 
запропонована А. Каллінзом та І. Лофтусом. У моделі поширення активації 
поняття зберігаються в понятійному просторі людини і пов`язуються зі 
спорідненими поняттями за допомогою асоціацій [2, с. 109]. Лексичні одиниці цієї 
моделі є концептами вже засвоєних у пам`ятіі понять. Ативізація певного слова 
спричиняє активізацію інших слів, котрі пов`язані з ним та залежить від сили 
зв`язку між першою активованою лексичною одиницею та іншими словами. 
Особливістю моделі поширення активації є те, що вона не має ієрархії типів, тому 
що атрибути певного поняття можуть зберігатися в мережі одразу поруч із цим 
поняттям.  

Таким чином, для формування іншомовної лексичної компетенції варто 
використовувати менталні моделі, а саме семантичну мережу та модель 
поширення активації. Ці моделі систематизують будь-яку лексичну інформацію.  
Крім того, задля досягнення успіху та інтенсивності у навчанні іноземної мови 
слід враховувати всі компоненти змісту формування іншомовної лексичної 
компетенції.  

Розглядаючи зміст формування іншомовної лексичної компетенції, не слід 
забувати про освітню і розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного 
матеріалу, яка становить ментальний лексикон особистості. Адже відомо, що 
завдяки комулятивній (тобто накопичувальній) функції мова на рівні всіх своїх 
одиниць і насамперед на рівні слова не лише віддзеркалює сучасну культуру, але 
й накопичує і зберігає досягнення пізновальної діяльності людства, закріплює й 
відображує у своїх формах та одиницях минулий і сучасний стан культури, 
пізнання яких опосередковано мовою.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського 
простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб 
міжкультурного спілкування. Основне призначення іноземної мови як шкільного 
предмету - сприяти оволодінню учнями вміннями і навичками спілкуватися в 
усній і писемній формах в типових сферах і ситуаціях. Успішне оволодіння 
іншомовними практичними навичками передбачає усвідомлення учнями значення 
іноземної мови у підвищенні освітнього рівня людини. Саме середня школа є тією 
найважливішою ланкою системи іншомовної освіти, де формуються базові 
механізми іншомовного спілкування, які в майбутньому мають удосконалюватись 
у вищій школі відповідно до професійних потреб. Проте, сьогодні дуже 
актуальним стає пошук нових ефективних форм організації навчання для 
підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції учнів середньої школи. 

Мета даних тез - розкрити значення позаурочної роботи у навчальному 
процесі, показати її вплив на мотивацію до вивчення іноземних мов. Головна мета 
навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в 
учнів іншомовної комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні 
вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. У процесі навчання мають 
бути реалізовані освітня, виховна і розвивальна цілі. Згідно  Програми середніх 
загальноосвітніх шкіл метою позакласної роботи є реалізація практичної, 
виховної  та навчальної цілей. Позаурочна робота сприяє формуванню позитивної 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищенню рівня оволодіння мовою, 
більш широкому знайомству школярів з культурним та соціальним життям 
народів світу, стимулює самостійну роботу учнів над вивченням іноземних мов 
[3, с. 12]. 

Широке коло проблем, пов’язаних з організацією позакласної діяльності з 
іноземної мови, вивчали вітчизняні та закордонні дослідники: Вєтхов О.М., 
Волкова Н. П., Вульфов Б.З., Барчугіна Л.В., Ружин Є.М., Колесник І. Г., Злобина 
Н.І., Цуперяк Т.В., Шкода Л.П., Савчин О.Д., Якушина Л.З. [4, с. 32]. 

Більшість з них погоджуються з тим, що досягти високих результатів у 
вивченні мов стає можливим лише за умови максимальної  інтенсифікації 
розмовної діяльності учнів іноземною мовою засобами організації різних форм 
навчальної діяльності: уроки, факультативні заняття, позаурочна робота [2, с. 87]. 

Незважаючи на тісний зв’язок з урочною роботою, позакласна робота має 
свої особливості: 
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- участь учнів у позаурочній роботі носить добровільний характер; 
- позаурочні заняття мають природній характер; 
- різні форми позаурочної роботи виключають жорсткий контроль умінь, 

навичок, знань; 
- позаурочна робота порівняно з урочною дає великі можливості для прояву 

самостійності, ініціативності, творчості [2, с. 64]. 
Таблиця 1 

Форми позакласної роботи з іноземної мови 
За кількістю учасників 

 
 

Індивідуальні 
 

доповіді про країну, мова якої вивчається, про 
знаменні дати і події, видатних людей; розучування 
віршів, пісень, уривків з літературних творів 
іноземною мовою. 

Групові 
 

різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, 
перекладачів, філателістів, позакласного читання. 

Масові 
 

вечори художньої самодіяльності, фестивалі, 
конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки. 

За змістом позаурочних заходів 

Змагальні конкурс, гра, олімпіада, вікторина 

Засоби 
масової 

інформації 

стінгазета, оголошення, бюлетень, усний журнал, 
дайджест, виставка-вікторина 

Культурно-
масові 

вечір-свято; вечір-портрет; вечір-зустріч з цікавими 
людьми; вечір-хроніка; ранок казок 

Політико-
масові 

форум, фестиваль, прес-конференція, ярмарок 
солідарності, телеміст 

Об’єднуючі, 
комплексні 

 

дитячі та юнацькі клуби за інтересами, шкільні музеї, 
бібліотеки, кіностудії, кінотеатри та КВК, тиждень  
іноземної мови в школі  

Практичною метою позакласних заходів з іноземної мови є активізація 
знань, умінь і навичок учнів у конкретній справі. Іншомовний матеріал, що 
використовується у роботі, доступний для розуміння учнів, виконавців, слухачів. 

Освітня мета досягається пошуком учнями додаткового матеріалу за 
різними темами країни, мова якої вивчається. Працюючи з необхідною 
літературою, учні розширюють свої знання в різних областях цієї країни. Це ті ж 
теми, які учні вивчають у школі за програмою, але набагато ширше та глибше: 
традиції та свята, визначні пам’ятки, письменники і поети, художники й артисти, 
театр, кіно, естрада, політичні діячі. 

Розвивальна мета полягає в розвитку пам’яті учнів  під час заучування 
віршів, уваги в процесі читання тексту, формують уміння робити висновки й 
узагальнення під час читання додаткового матеріалу, розширюють кругозір, 
підвищують культурний рівень. 
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Не менш важливою в організації позакласної роботи є виховна мета. 
Загальна справа, яка об’єднує учнів, репетиції, допомога один одному, пошуки 
реквізиту, пошив костюмів, оформлення стіннівки, фотостендів на тему вечора- 
усе це створює сприятливий грунт для прояву притаманної будь-якому шкільному 
віку ініціативи, розкриттю індивідуальних здібностей у читанні, співі, малюванні, 
артистизмі, демонстрування своїх вмінь і навичок володіння іноземною мовою [1, 
с. 62]. 

Ми розглянули можливість ефективної реалізації зазначених цілей у 
комплексі позаурочних виховних заходів. Розробка такого комплексу передбачає 
співпрацю всіх учителів іноземної мови школи та його узгодження з існуючою 
навчальною програмою. Як приклад, наведемо графік проведення можливих 
позаурочних навчально-виховних заходів. 

Таблиця 2 
Графік проведення позаурочних виховних заходів 

Вересень гра «A Happy Chance» 
Жовтень вечір-свято «Halloween» 
Листопад вікторина «An ABC Party» 
Грудень вечір-свято «Christmas» 
Січень вечір-свято «The New Year» 
Лютий прес-конференція «A Lesson of Romance» 
Березень вечір «Artists and Writers of Great Britain and America» 
Квітень конкурс «April Fool’s Day» 
Травень олімпіада «ABC Holiday» 

Ми рекомендуємо тематичний атлас можливих позакласних виховних  
заходів для проведення тижня іноземної мови: 

- понеділок (виставка стінгазет, альбомів, кращих зошитів); 
- вівторок (лялькова вистава "В гостях у казки"); 
- середа (конкурс на краще виконання пісень, віршів іноземною   мовою); 
- четвер (вікторина, присвячена звичаям та традиціям країни,   мова якої 

вивчається); 
- п’ятниця (рольова гра "Телеміст); 
- субота (літературно-музичний вечір, підсумки тижня). 
Під час проведення ранків і вечорів створюється певний мікроклімат серед 

учасників. Це сприяє створенню в колективі обстановки доброзичливості, 
співпереживання, колективної взаємодопомоги, віри в успіх. Кожний учасник 
заходу висуває до себе вимоги,  що впливає на розкриття резервних можливостей 
особистості і колективу. 

Нетрадиційна форма представлення матеріалу значно підвищує мотивацію, 
що чинить сприятливий вплив на результативність засвоєння матеріалу, а також 
на ставлення до предмета [4, с. 25]. 

Ефективна організація позакласної діяльності з іноземної мови включає такі 
вимоги: врахування об'єму роботи для кожного учня, визначення наближених 
строків виконання, врахування сумісністості дітей при виконанні певного 
завдання, уникання нав'язування будь-якої діяльності; виключення наказового 
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тону, надання дітям самостійності, об’єктивна оцінка діяльності учнів, 
багаторазове обдумування способів і засобів заохочення і покарання; 
передбачання можливості невдач, якщо увага підлітків не зосереджена, або 
розсіяна в ході заходу, слід використовувати закликаючи до уваги фрази типу: 
“Дуже важливо відмітити…”, “Цікавим є той факт, що …”. Варто частіше 
прислуховуватись до думок дітей, відстежувати їхні інтереси та відносини та 
використовувати їх в роботі, виключаючи різкі судження про самих дітей, їхні 
вчинки та пристрасті [2, с. 87]. 

Таким чином, ефективність проведення позакласних заходів на сучасному 
рівні багато в чому залежить від професіоналізму вчителя, його досвіду роботи, 
ініціативи, творчості, а також від любові до предмета, дітей. Творчі пошуки 
учителів іноземних мов можуть збагатити сучасний арсенал форм та прийомів 
позакласної роботи з учнями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ 
В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статі розглядаються деякі приклади слів, які стали інтернаціоналізмами та 
види їх перекладу, які забезпечують достовірний переклад вузькопрофільних 
текстів, тлумачень технологічних процесів та інструкцій. Пропонуються способи 
перекладу зазначених лексичних одиниць, проводиться аналіз ефективності 
результату. 

Метою даної роботи є дослідження перекладу інтернаціоналізмів у 
науково-технічній літературі. Завданням даної роботи є дослідження засобів 
перекладу інтернаціоналізмів, які забезпечують достовірний переклад 
вузькопрофільних текстів, тлумачень технологічних процесів та інструкцій. 
Об’єктом нашого дослідження є особливості перекладу інтернаціоналізмів 
науково-технічної літератури на прикладі галузевих технічних текстів та 
інструкцій. Предметом даного дослідження є галузеві технічні тексти та 
інструкції. 

В науково-технічній літературі значне місце займають слова, запозичені з 
іншої мови, в основному з латинської і грецьких мов. Ці слова поширились і стали 
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інтернаціональними. Інтернаціональні слова-це лексичні одиниці, які мають 
структурно-семантичну спільність у багатьох мовах: text, visit, radio, doctor. За 
коренем таких слів легко здогадатися їх переклад на українську мову. 

Інтернаціональна лексика включає слова, які мають як наслідок 
взаємовпливів або випадкових збігів, зовнішню схожу форму і деякі однакові 
значення у різних мовах. Такі слова як accumulator, alpha, alphabet, benzol, 
economic, element, energy загальнозрозумілі не тільки для носіїв англійської мови, 
а й для тих, у кого інша рідна мова. Це досягається за рахунок інтернаціонального 
характеру цих слів. 

В літературі різних галузей є інтернаціональні слова, наприклад: atom, 
proton, focus, cosmos - фізика, plus,  integral- математика, radio, diode, triode- 
радіотехніка. 

Багато інтернаціональних слів є в хімії, медицині. Самі назви наук теж 
являються інтернаціональними словами: physics, mathematics, medicine [1, с. 1]. 

В умовах швидкого розвитку науки і техніки безперервно утворюються 
загально спеціальні і вузькоспеціальні терміни, які поповнюють словниковий 
запас мови. 

Щодо інтернаціональної термінології, то обсяг значень інтернаціональних 
термінів у різних мовах часто збігається, наприклад, reactor - реактор, proton - 
протон, electronic - електронний, resonance-резонанс і т.д. У разі 
загальнонаукових паралельних інтернаціоналізмів спостерігаються істотні 
розбіжності смислового змісту. Практично всі англійські загальнонаукові 
інтернаціоналізми багатозначні. Порівняно з українськими інтернаціоналізмами 
вони мають більший обсяг значень. Нерідко один або декілька значень 
англійського загальнонаукового інтернаціоналізму повністю збігаються з 
паралельним українським, а інші значення розходяться [2, с. 26]. 

Усі ці слова, які входять в міжнародний фонд наукової термінології і 
здатність їх ”бачити ”, дуже полегшує читання і переклад. Але потрібно 
пам’ятати, що значна частина інтернаціональних слів, мають різні значення в 
англійській і українській мовах, тому їх часто називають “псевдо друзями 
перекладача”. Такі англійські слова збігаються з українськими паралелями в своїх 
інтернаціональних значеннях і тому легко ототожнюються при перекладі. Тобто 
ці слова співпадають у написанні інтернаціональних слів, але мають різні 
значення. У результаті таких ототожнень порушується який сенс висловлювання, 
або стилістичні норми мови перекладу. Схожість графічної форми цих слів часто 
буває причиною помилок. Так, наприклад, activities перекладається як правило, як 
діяльність, а не активність; direction- напрямок, а не дирекція; obligation - 
зобов’язання, а не облігація ; fabric - текстильний виріб, а не фабрика. 

Слово history в англійській мові має більше значень, ніж українське 
“історія”. У технічній літературі history- це залежність (параметра, величини) від 
часу, або тимчасова залежність.  

При перекладі науково-технічних текстів виникають додаткові проблеми, 
які потребують урахування факторів, що характеризують специфіку саме науково-
технічного перекладу. 
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Інтернаціоналізми складають приблизно 50% всіх повнозначних слів у 
наукових текстах. Можна відзначити позитивну роль інтернаціоналізмів при 
перекладі, оскільки нерідко вони «сприяють первинному оформленню думки на 
мові перекладу, навіть якщо і не зберігаються потім як підходящі в даному 
випадку мовні перекладні еквіваленти». Проте нерідкі випадки, коли через 
невідповідність значень паралельних інтернаціоналізмів виникають істотні 
смислові та стилістичні спотворення при їх буквальному перекладі. Таким чином, 
інтернаціоналізми можуть виступати як у ролі «справжніх друзів перекладача», 
так і в ролі «фальшивих друзів перекладача». 

Нижче запропоновані деякі способи перекладу інтернаціоналізмів як 
“фальшивих друзів перекладача”, і при цьому взята до уваги правильна передача 
їх лексичного значення. 

1. Літературний переклад інтернаціоналізмів. В багатьох випадках букву 
можна замінити на іншу або викинути, якщо вона не повністю співпадає із 
звуковою системою чи системою написання. Наприклад, shelf – шельф та інші. 
Однак, часто немає повністю співпадання при перекладі з однієї мови на іншу: 
basin – басейн, salt – сіль. 

2. Переклад із збереженням звукової структури чи транскрипція. 
Варто зазначити, що багато інтернаціоналізмів перекладаються на іншу 

мову, зберігаючи свою звукову форму. Цей вид перекладу забезпечує передачу їх 
лексичного значення. Наприклад: boom – бум, leader – лідер, track –трек. Слід 
відмітити, що англійські та інтернаціональні лексеми належать до лексико 
граматичного класу іменників. Багато слів в англійській та українській мовах 
неповністю співпадають у звуковій та структурній формі. Варто зазначити, що 
переклад справжніх і змішаних міжнародних слів здійснюється згідно 
лінгвістичної форми і структури її компонентних частин. 

Як результат, пропонуємо наступний переклад: 
– за допомогою відповідних складних слів, що мають однакові 

інтернаціональні кореневі морфеми як в мові, з якої перекладаються: 
electrobiology – електробіологія, gas-meter – газометр, radio-active – 
радіоактивний; 

– за допомогою словосполучень, які включають однакові компонентні 
частини, як і в інтернаціональних складних словах: gas-collector – газовий 
колектор, radio-active element – радіоактивний елемент. Як бачимо, тільки 
radioactive і радіоактивний виступають в ролі прикметників в англійській та 
українській мовах.  

3. Переклад способом синонімічної заміни. 
Варто відзначити, що трапляються такі випадки, коли інтернаціональні 

слова замінюються на такі, що мають синонімічне чи близьке до нього значення. 
Такий вид заміни можливий тоді, коли в мові, на яку вони перекладаються, 
існують інтернаціоналізми, які є запозиченими ще з попередніх історичних епох. 
Саме ці міжнародні лексеми належать до одного й того ж лексико-граматичного 
класу. Існування еквівалентних інтернаціоналізмів для понять пояснюється їх 
зв’язками у різні періоди з різними мовами. Наприклад: base ( грец.) – база, 
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diagram (грец.) – діаграма, схема. Такий вид перекладу відзначається повною 
передачею лексичного значення. 

4. Описовий переклад інтернаціональних слів. 
Багато інтернаціональних лексем є семантично стисло викладені і можуть 

бути перекладані тільки описовим способом. Лінгвістична форма лексем з тієї 
мови, з якої перекладається, може бути збережена як головна лексема тієї мови, на 
яку перекладається: civilizable – той, що піддається цивілізації. Деякі міжнародні 
слова можуть бути замінені в процесі перекладу: epilogic – заключний, кінцевий 
[3, с. 50-51]. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що в спеціалізованій науково-технічній 
літературі нерідко зустрічаються «помилкові друзі перекладача», що утрудняють 
переклад цієї літератури, що підтверджується теоретичною та практичною 
частинами цього дослідження. Англійські загальнонаукові інтернаціоналізми 
набувають в науково-технічних текстах певну якісну специфіку. Вони 
збагачуються зв’язками, створюють нові словосполучення і часто потребують 
нових еквівалентів перекладу, яких немає у словнику. Тому це й спричиняє 
труднощі при перекладі. Необхідно враховувати таку специфіку і уникати 
помилок перекладу. Таким чином, для адекватного перекладу необхідно знати 
закономірності і способи перекладу інтернаціональних слів. 
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ЖАРГОННА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА МОВИ КІНЕМАТОГРАФУ 

Галузь кінематографу виникла порівняно нещодавно, але вже встигла 
зайняти домінуючі позиції в культурному та суспільному житті.  Розвиток 
кіномистецтва зумовив появу нових технологій та  безпосередньо вплинув на інші 
сфери людського буття. Всі ці зміни якісно відбились у мові і спричинили 
утворення галузевої терміносистеми кінематографу.  

Як відомо, кожна мовна система має ядерно-периферійну структуру, тому 
терміносистема становитиме ядро галузевого лексикону, а на периферію 
відходитимуть такі мовні варіанти, як діалектизми, сленгізми, оказіоналізми та 
жаргонізми (професіоналізми). Останні мають більш «життєвий» характер та 
характеризуються більшою експресивністю вираження.  

Відтак, жаргонізмами прийнято називати слова, вживання яких обмежене 
нормами спілкування, прийнятими в певному соціальному середовищі. Це 
переважно такі специфічні, емоційно забарвлені назви понять і предметів, які 
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мають нормативні відповідники в літературній мові, і, відступаючи від неї, 
надають процесу спілкування атмосфери невимушеності, іронічності та навіть 
фамільярності. Жаргон визначено як «один з різновидів соціальних діалектів, що 
відрізняється від загальновживаної мови використанням специфічної експресивно 
забарвленої лексики, синонімічної до слів загального вжитку, фразеології» [4, с. 
167]. 

Ми розглянемо особливості вживання жаргонної лексики в 
кінематографічній галузі. Слід зазначити, що невипадковим явищем є велика 
кількість зафіксованих лексичних одиниць – жаргонізмів в словниках, оскільки 
саме жаргон належить соціальним і професійним групам людей, об’єднаних 
спільністю інтересів.  

Оскільки жаргон тісно пов'язаний із загальнонародною мовою і є частиною 
мовної системи, то функціонує і розвивається він за законами, властивими цій 
системі. Разом з тим жаргон має деякі особливості, що дозволяють виділити його 
в окрему підсистему. Її особливості найбільш чітко проявляють себе на 
лексичному рівні. Жаргон як соціальне і мовне явище породжує не тільки нові 
номінації, але й яскраві, образні слова.  

Основною стилістичною особливістю семантики жаргонної лексики слід 
зазначити метафоричність та переосмислення слів літературної мови. Значення 
цих слів вмотивоване і побудоване на рівні асоціацій. Семантична структура 
термінології (в нашому випадку жаргонізмів як складових лексикону професійної 
сфери) визначається концептуальною структурою системи, тобто розподілом 
понять за основними класифікаційними категоріями [1, с. 71]. 

Прикладами слугують наступні одиниці: одиниця професійного жаргону 
barkies має значення «звукового кіно», що походить від кореня «bark» - «лаяти», 
«гримати». Спільною одиницею значення виступає звук від лаяння собаки та 
звуку кінострічки. Дані асоціації хоча і мають дещо іронічний характер, але не 
несуть в собі негативної забарвленості.  

Наступні представлені лексеми схожі між собою за напрямом семантичних 
асоціацій: blinkies – кінофільм; значення даної одиниці зумовлене значенням 
кореневої основи blink  - «блимати», «миготіти». Відтак кінофільм, який 
представляв собою стрічку кіноплівки, яка під впливом часу та користування 
руйнувалась, від неякісного зображення мерехтів на екранах.  Завдяки значенню 
можна навіть встановити приблизний час виникнення даної одиниці, оскільки все 
вказує на певний етап розвитку кіногалузі та використання саме цих технологій 
показу кінострічок;  block-booking (купівля фільмів гуртом) має повністю 
вмотивоване значення, і чітко випливає із значення кожного з елементів слова. 
Сenscissors (кіноцензор) – це людина, яка буквально ножицями вирізала все 
непідходяще з плівки, відкидала зайве, те, що виходило за межі дозволеного в 
певній кінострічці. 

Розвиток сучасних технологій призвів до того, що таке «вирізання плівки 
ножицями» втратило свою актуальність із зникненням плівки як матеріалу для 
фіксації фільму. Так, звукооператор, більш відомий в вузьких професійних кругах 
на знімальних майданчиках англійського кінематографу як long ear, дійсно має 
«довгі вуха», які чують кожен звук, регулюють його та корегують. Лексема brifie 
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нагадує щось коротке. Із словникової дефініції «короткий виклад справи» 
випливає значення лексеми «короткометражний фільм», а  quicky,в свою чергу, 
нагадує щось швидке та навіть поспішне; але якщо бути точними, то це ніщо 
інше, як «дешевий кінофільм, зроблений наспіх». Кіноплівка  отримала 
жартівливу назву gelatin, оскільки виготовлялась із матеріалу желатинової 
субстанції, а маючи неабияку довжину «перетворилась» у macaroni, spaghetti.  

Прихильників кіномистецтва можна сміливо називати movie nut, оскільки 
вони «лускають» всі новинки, шедеври та провали світового кіно, як горішки. Ці 
люди -  не тільки істинні знавці, але й митці за сумісництвом. Кіноцензор, перш 
ніж вирізати плівку своїми «ножицями», має уважно та сумлінно передивитись та 
проконтролювати весь матеріал, як «сторожовий пес» (watchdog). Таке звернення 
до кіноцензора відкрито характеризує зневажливе відношення до його роботи, але 
разом із тим і бажання уникнути його нагляду та контролю. Страх перед його 
«вироком» може прирівнюватись із страхом зустрічі із сторожовим  псом. 
Приклад даної лексеми яскраво ілюструє процеси метафоризації та навіть алегорії 
(в даному випадку якості тварини перенесені на людину), що призвело до 
утворення негативних конотацій. 

Людина, яка створює вставні комічні трюки, жарти та імпровізації (gags) 
називається gag man – тобто «автор комічних трюків та діалогів». А той, хто 
відповідає за реквізити та бутафорію (props) на кіностудії, має однойменну назву 
– props (реквізитор).  

Таким чином, ми прослідкували за процесами осмислення та мотивації 
даних номінативних одиниць, і можемо сказати, що дані лексеми були утворені на 
основі асоціативних рядів у свідомості мовців, які проводили певні паралелі між 
лексичними одиницями. В основі лежать процеси метафоризації, загалом і 
алегорії. Алегоричні образи є найбільш яскравими та дозволяють чітко 
встановити зв'язок між позначеним та позначувальним. 

Такі процеси найчастіше виникають в атмосфері творчого пошуку, 
співпраці колективу в межах однієї сфери діяльності. Професіоналізми – це 
соціолект, мова, яка виникає в даному соціумі (групі людей) в певний час і за 
певних умов. Тому її найхарактернішою рисою є образність, емоційність, 
наявність як позитивних, так і негативних конотацій. Створення одиниць даної 
системи мають ситуативний характер та відбувається у процесі переосмислення 
одиниць художньої мови. Це сприяє вмотивованості значення кожної лексеми, 
тому наші асоціації допомагають правильно визначити ту чи іншу одиницю. 

Способами творення даних одиниць найчастіше виступає семантична 
деривація. Розширення чи звуження значення слова вважається найбільш 
розповсюдженим типом семантичного способу словотвору. Всі поняття, що 
з’явились в результаті спеціалізації значення, означають більш вузькі поняття  в 
порівнянні з загальновживаними словами, від яких вони утворені. (В нашому 
випадку ми спостерігаємо зворотній процес – розширення значення слова шляхом 
метафоризації). Понятійний зміст слова змінюється завдяки переходу одиниць в 
новий лексичний шар [2, c. 108-109]. 

Наступні приклади ілюструють процес спеціалізації значення: bottle має 
значення «кінознімального об’єктива»; dummy – «манекен, який замінює актора 
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при зйомці небезпечних сцен»; filler – «короткий кінофільм, який доповнює 
програму кіносеансу»; gelatin – «кіноплівка», heavy – «злодій, негідник в 
кінофільмі», spaghetti, macaroni – «кіноплівка» і т.д.) [3]. В процесі 
транстермінологізації дані одиниці зазнали семантичних модифікацій. В своєму 
новоутвореному значенні вони зберегли лише одну з загальних рис, на основі якої 
вони і побудовані.  

Таким чином, можна зробити висновок, що жаргонна лексика займає вагоме 
місце у лексиконі професійної сфері діяльності. Дані одиниці утворюються за 
допомогою процесів метафоризації, алегорії та функціонують в якості емоційно-
забарвлених слів, сповнених метафоричності та переосмислення літературної 
лексики. Основними способами творення даних одиниць найчастіше виступає 
семантична деривація. 
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР В СИСТЕМІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Не так давно в лінгводидактиці стали виділяти напрям, який звертає 
особливу увагу на тісний зв'язок мови з культурою народу, який говорить цією 
мовою. У працях Е.М.Верщагіна і В. Г. Костомарова цей напрямок одержав назву 
лінгвокраїнознавства. Вони пропонують називати так той аспект методики 
викладання іноземних мов, в якому досліджуються прийоми ознайомлення 
студентів з новою для них культурою [2, с. 3]. У сучасних гуманітарних науках 
поняття «культура» належить до числа фундаментальних. Воно має безліч 
смислових відтінків і використовується в різних контекстах. Для освітніх цілей 
культура - це сукупність матеріальних предметів, об'єктів, ідей, образів, 
створених людиною протягом його історії. У цій інтерпретації культура постає як 
«друга природа», створена самою людиною, що утворює власне людський світ на 
відміну від дикої природи. 

Мова людини є засобом осмислення цього світу, вона вбирає і переломлює 
всю сукупність знань і уявлень про світ. З одного боку, мова є породженням самої 
культури і засобом її вираження, а з іншого боку – це частина культури [6, с. 10-
19]. Гіпотеза Сепіра – Уорфа свідчить, що структура мови визначає структуру 
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мислення і спосіб пізнання зовнішнього світу. Відповідно до цієї гіпотези 
логічний лад мислення визначається мовою. Характер пізнання дійсності 
залежить від мови, якою мислить суб'єкт, що пізнає. Подібні фізичні явища 
дозволяють створити подібну картину всесвіту лише при схожості або, 
принаймні, співвідносності мовних систем [4]. 

Таким чином, оволодіння іноземною мовою – це не просто придбання ще 
одного психологічного інструмента, а й прилучення до іншої культури, 
оволодіння новим соціокультурним змістом, і в цьому контексті навчання 
іноземної мови розглядається як діалог двох культур в загальному форматі 
міжкультурного спілкування [8]. У кінцевому підсумку передбачається, що той, 
вивчає іноземну мову повинен опанувати міжкультурної компетенції. 
Міжкультурна компетенція необхідна будь-якому учаснику міжкультурної 
комунікації незалежно від того, рідною або іноземною мовою він спілкується, бо 
чужа культура, як правило, сприймається як та, що відхиляється від норми. 
Нормою ж вважається культура власна [7]. Міжкультурна компетенція містить в 
собі безліч компонентів, наприклад, таких, як знання і розуміння власної 
культури, що зумовлюють сприйняття світу і поведінку особистості; осмислення 
картини світу іншої соціокультури; позитивне ставлення до досліджуваної мови 
та її носіїв, а також представникам інших мов і культур; вміння бачити подібність 
і відмінність між представниками різних культур і використовувати це знання в 
спілкуванні; уміння розпізнавати і розуміти смислові орієнтири іншого 
лінгвосоціума; наявність умінь і навичок міжкультурного діалогу, що передбачає 
оперування іншокультурних концептами і засобами соціальної комунікації [1, с. 
6]. 

Вивчення іноземної мови - це завжди вторгнення в інше культурний вимір і 
присвоєння чогось більшого, ніж просто набір слів і правил. Навчати іноземній 
мові у відриві від її культурного змісту неможливо [9, с. 28]. Т.К.Цветкова 
підкреслює, що конкретне наповнення поняття «культурний зміст» при навчанні 
іноземної мови вимагає осмислення [8]. Існують різні підходи до культурного 
змісту.Так, один з підходів включає в культурний зміст знання про всі сфери 
життя країни досліджуваної мови, особливості національного бачення світу і 
розвиток уміння спілкуватися в різних життєвих ситуаціях. Але при хронічному 
дефіциті часу на заняттях викладач не може приділяти культурологічної 
інформації дуже багато уваги. Інший підхід передбачає, що культурний зміст має 
включати в себе досвід культури. Такий підхід стикається з двома проблемами: 
який досвід культури відбирати, якщо на цільовому мовою розмовляють в різних 
країнах, і як створювати національно-орієнтовані підручники. Ще один підхід 
говорить про те, що при вивченні англійської мови, яка є мовою міжнародного 
спілкування, культурні особливості мовців народів не мають особливого значення 
[3, с. 1]. Але, будучи живою мовою, кожен територіальний варіант англійської 
мови несе в собі відбиток культури мовця на ньому народу. 

На жаль, присутність в практичному курсі великого обсягу 
культурологічного матеріалу не здатне само по собі змінити свідомість учня. 
Культурний компонент лежить не поза мовою, а всередині неї, тому що мова 
відображає зміст свідомості її носія. Носій національної культури 
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характеризується не обсягом соціокультурних знань, а наявністю якостей 
свідомості, які сформувалися в результаті присвоєння соціокультурного 
потенціалу рідної культури. І, перш за все, це образи свідомості - значення, 
асоційовані зі словами. Реальний діалог культур може відбуватися тільки у 
свідомості носія конкретної культури, якому вдалося осягнути образи свідомості 
іншої культури. Свідомість індивіда може змінюватися за рахунок оволодіння 
іноземною мовою. Змінюється індивідуальна картина світу особистості. 
Закладається і розвивається апперцепціонна база на другій мові, а отже 
формується друга мовна свідомість або «вторинна мовна особистість» [5, с. 32]. 
Білінгв існує одночасно в двох культурних просторах і сприймає світ одночасно з 
двох точок зору. Сьогодні ставиться завдання формування в навчальному процесі 
особистості студента, готової до міжкультурного спілкування з представниками 
інших лінгвосоціумів. Домінантою лінгвістичної освіти стає «вторинна мовна 
особистість», під якою розуміється залучення іншомовної особистості через 
новий для неї засіб соціальної комунікації до нових картин світу. Мова стала 
розглядатися як інструмент створення та інтерпретації «образу світу», 
проникнення у світову культуру та усвідомлення особистістю своєї національно-
культурної приналежності, а отже, формування та соціалізації особистості учня. 
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ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МЕТАФОРИЧНОСТІ 
ТВОРІВ Ш. БОДЛЕРА 

Поезія Шарля Бодлера, одного з найбільш самобутніх французьких поетів 
ХІХ століття, за життя була піддана жорсткій критиці. Тепер, після декількох 
сторіч з часу завершення його життєвого шляху, настав час глибокого та 
усестороннього переосмислення феномена поета.   Оскільки не меншого значення 
набуває переклад поетичного доробку поета, то з’явилися й множинні українські 
переклади його творів. Однак, говорити про те, що творчий спадок, залишений 
цим митцем, достатньою мірою осмислений та інтерпретований вітчизняним 
літературознавством та теорією перекладу ніхто не наважиться.  Цією обставиною 
й зумовлена актуальність даної роботи. 

Об`єктом дослідження є переклад метафори як поетичного засобу 
виразності.  

Предметом дослідження – передача метафор у перекладах поетичного 
доробку Ш. Бодлера українською мовою на прикладі таких віршів, як 
«L’albatros», « Les phares», « Le serpent qui danse».  

Мета дослідження: виявити шляхи відтворення рідною мовою 
оригінальних поетичних засобів виразності, а саме метафор, шляхом порівняння 
оригінальних поетичних текстів Ш. Бодлера з текстами його українських 
перекладів, виконаних такими поетами як Д. Павличко, І. Драч, С. Маланюк, І. 
Коваленко, М. Терещенко та І. Петровцій.  

Інтерес до вивчення поняття метафори виник ще у давнину, з часів 
Аристотеля, та триває й понині. Проблемі дослідження та класифікації цього 
феномену присвячена величезна кількість робіт різних науковців, серед яких 
варто згадати Н. Д. Артюнову, К. А. Кедрова, М. Джонсона та інших. А у 90-х 
роках ХХ століття Дж. Лакофф одним з перших почав розробляти  засади теорії 
метафори.  

Виходячи з того, що ми у своїй роботі аналізуємо поетичні твори Шарля 
Бодлера, стає необхідним детально дослідити феномен авторської метафори. Саме 
у творчому доробку французького поета-символіста кінця ХІХ століття ми 
можемо віднайти найяскравіші приклади авторської метафори.  

Звертаючись до питання шляхів відтворення метафоричності у тексті 
перекладу, ми можемо констатувати, що відтворення саме цього феномена 
викликає найбільше утруднення, адже в ній знаходить відображення самобутність 
постаті автора та його світосприйняття. Читач має можливість подивитись на світ 
очима іншої людини крізь призму часу, менталітету та індивідуальних якостей 
цієї людини.  

Поетичні твори французького автора містять певний код-символ, тому 
читач має не просто шукати смисл на поверхні, а поринути в нього, щоби 
дістатися справжньої суті. Цей прихований смисл може бути інтерпретований по-
різному, і кожне з тлумачень може бути вірним. Іноді дістатися глибинної 



328 

сутності стає неможливим, тому деякі з поетичних творів Шарля Бодлера досі 
залишаються не декодованими.  

Автор створював символічний світ своїх поетичних творів за допомогою 
великого арсеналу образно-художніх засобів – епітетів, порівнянь, уособлень, 
метафор. Саме вони формують неповторну образність віршів французького поета. 
Найчастіше ця образність базується на розгорнутих метафорах та метафорах-
символах, оскільки вони охоплюють не окремі елементи тексту, а всю його 
структуру, допомагаючи створити особливу атмосферу, розкрити самобутність 
авторського бачення світу.  

Перед тим як надати деякі наші міркування, слід сказати, що кожен твір 
Шарля Бодлера являє собою одну суцільну метафору, яка представлена навіть у 
самій назві твору. Так, наприклад, вірш "Маяки" присвячений митцям живопису 
різних епох, чий геній живе у віках. Леонардо да Вінчі, Рембрандт, Мікеланджело, 
Ватто, Гойя, Делакруа, Пюже – всі вони, кожен для свого часу, ніби маяки, що 
допомагають орієнтуватися у просторі.  

Цікавим з точки зору реалізації метафори-символу є вірш «L’albatros». Тут   
усе символ: і Альбатрос —  поет, що постає великим прекрасним сильним птахом, 
і моряки — сучасники поета, які за  будь-якої нагоди готові   посміятися та 
познущатися над впійманим птахом-поетом.   

В наступному  вірші під оригінальною назвою «Le Serpent Qui Danse» 
(переклад І. Петровція «Змія танцює») ми бачимо, що образ змії – це образ жінки. 
Як і змія вона має гарну зовнішність, виглядає невинною, коли спить, але має 
зміїну жорстокість та холоднокровність. Як змія має гарну блискучу шкіру, так і 
жінка - яскраві шати. Для поета вони  однаково отруйні.  

Вище ми констатували, що найбільш поширеним типом метафори у творах 
Шарля Бодлера є авторська метафора, і це твердження є прийнятним для 
аналізованих нами віршів.  

Ми дослідили, що метафору «les phares» І. Драч перекладає метафорою 
"маяки людства", тобто вживає адекватну заміну. У поетичному творі «L’albatros» 
Ш. Бодлер називає птаха «roi de l’azur», а українські  перекладачі знаходять 
наступні відповідники: «король блакиті» (Д. Павличко),  «цар небес» (І. 
Коваленко), «володар висот» (С. Маланюк), «владика ясних висот» 
(М.Терещенко).  Дані заміни в текстах перекладів спричинені основною метою 
перекладачів – відтворити метафоричність оригінального твору. Ці знахідки 
допомагають відтворити образ у всій його цілісності. Не став винятком і вірш «Le 
Serpent Qui Danse», де, задля передачі образу жінки-змії , український автор Іван 
Петровцій перекладає не окремі метафори чи інші засоби виразності, а образ в 
цілому: 

«Tes yeux, où rien ne se révèle 
De doux ni d'amer, 

Sont deux bijoux froids où se mêle 
L'or avec le fer» 

 
«Ні біль, ні радість ще не спали 

В очах шовкових, 
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Ті очі - скарб! У них змішались 
I тиша, й слово» 

Даний приклад засвідчує, що оригінальна метафора «yeux-bijoux» та 
елементи, що її доповнюють («froids», «l'or», «le fer») передаються в мові 
перекладу одиницями «шовкові очі», «скарб», «тиша» та «слово», тобто 
оказіональними відповідниками, які є основою для адекватного перекладу твору 
українською мовою. 

 Оскільки ми маємо справу з перекладом поезії, важливим завданням  якого 
є зберегти не тільки інваріант змісту, але й форми, то стає цілком зрозумілим, 
чому у текстах перекладу найчастіше зустрічаються саме адекватні заміни. Вони 
дають можливість перекладачеві створювати власні засоби виразності: «albatros» 
у І. Драча стає «буйнокрилом», «cri répété par mille sentinelles» у нього 
перекладається як «тисячеголосний гул», а «bal tournoyant» - «кругойдучий бал». 
У всіх випадках наведені лексичні одиниці є авторськими неологізмами. У 
досліджених нами текстах перекладу трапляються також авторські метафори: 
«сини височини» («Альбатрос», Є. Маланюк), «огнистий рій метеликів» 
(«Маяки», І. Драч). 

Таким чином, нами було доведено, що перекладач діє не тільки з натхнення, 
але що існують певні закономірності у виборі міжмовних відповідників. Саме 
вони і дали можливість різним українським поетам-інтерпретаторам   повністю 
відтворити образність поетичних творів Ш.Бодлера, незважаючи на те, що обрані 
лексико-граматичні трансформації у кожного були різними.  

Також ми відзначили складний і різноманітний характер функціонування 
метафор і символів. Як наслідок, можна констатувати, що які б шляхи та засоби 
не використовувалися під час інтерпретації поетичного твору, усі вони направлені 
на досягнення адекватності перекладу.  

Ми дослідили також, що завдання перекладачів ускладнюється тим, що 
Шарль Бодлер використовував метафори, що мають концептуальний характер. 
Вивчення цього складного лінгвістичного феномену і буде являти собою 
перспективу наших подальших досліджень.  
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СОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АЛЮЗІЇ В РОМАНІ ДЕНА БРАУНА 
"АНГЕЛИ І ДЕМОНИ" 

Як відомо, в давнину людина порівнювала навколишній світ з частинами 
свого тіла. Використовуючи їх назви в переносному значенні, люди більш повно 
передають свої думки і почуття, тому вони є важливим об'єктом дослідження 
сучасної лінгвістики.  

Соматичні компоненти ФО відносяться в своєму самостійному вживанні до 
високочастотної зони лексичного складу, до його найбільш древньої і соціально 
значущої частини. Як правило, це багатозначні слова, окремі переносні значення 
яких більшою чи меншою мірою відчутні і у фразеологічних значеннях окремих 
ФО. Однак вирішальну роль грають, безсумнівно, їх головні, первинні, прямі 
значення. 

Терміни "соматизм, соматичний" вперше в лінгвістиці були застосовані 
дослідником естонської мови Ф. Вакком, який вважав, що фразеологічні одиниці, 
що мають у своєму складі слова-назви частин людського тіла, є одним з 
найдавніших пластів фразеології в цілому [1, с. 23]. 

Назви частин тіла є одними з найбільш часто вживаних слів в створенні 
фразеологізмів. Висока питома вага соматизмів – загальна риса багатьох 
фразеологічних систем. Відповідно до даних Оксфордського словника ідіом [4] в 
англійській мові на перших місцях за фразостворюючою активністю виявляються 
слова, що позначають руку, очі і голову.  

Найменування частин тіла людини можна розділити на назви зовнішніх 
частин і позначення внутрішніх органів. Зовнішні частини (head, eye, nose, hand) 
більш очевидні і доступні для спостереження, тоді як внутрішні органи (heart, 
blood) залишаються прихованими для огляду і складають близько 10% у складі 
ФО [3, c. 27]. 

"Hand" (рука) - 71 приклад - 13,42% 
"Head" (голова) - 49 прикладів - 9,26% 
"Eye" (око) - 49 прикладів - 9,26% 
"Face" (обличчя) - 34 приклада - 6,43% 
"Foot" (нога) - 28 прикладів - 5,29% 
"Nose" (ніс) - 24 приклада - 4,54% 
Цей феномен пояснюється не тільки суто лінгвістичними причинами. 

Названі компоненти найбільш прямо відповідають чуттєвому (очі) і логічному 
(голова) ступеням пізнання, а також мірилу його істинності - практиці (рука). 

Прийнято вважати, що голова / head управляє мисленням і розумом. У 
зв'язку з цим виникає основне конотативне значення соматизма, воно означає 
розважливість і розум або їх відсутність, наприклад: to have a good head for 
something - мати ясну голову, або to have a good head on one's shoulders - мати 
свою голову на плечах. Значення здатності зосередитися, волі: to keep one's head - 
не втрачати голови. Втрата спокою, ігнорування неприємних моментів 
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відбивається в таких фразеологічних одиницях: to lose one's head - повісити 
голову; to bury one's head in the sand - зарити голову в пісок . Додаткове значення 
вносить сема переваги, закладена в описі поведінкових особливостей, наприклад: 
to carry one's head high - високо тримати голову (тобто тримати себе з гідністю); to 
wash one's head - намилити голову / шию кому-небудь.  

Компонент очі / eyes і їх відкритість символізує отримання інформації та її 
достовірність: гостре око - sharp eye; to be all eyes - дивитись в усі очі / дивитися в 
обидва (очі) - бути уважним, пильним, дивитися з великою увагою; to open 
somebody's eyes to something - відкрити / розкрити очі на щось. 

Очі є й важливими виразниками емоцій і почуттів, отже, існує велика 
кількість фразеологічних одиниць з даним компонентом, що відображають зміну 
емоційного стану людини. Наприклад, бажання: with an eye to doing something - 
покласти око на щось; заздрість: the envy eye - лихе око. 

Слово серце / heart - орган із символікою почуттів, переживань, настроїв. 
Наприклад, щирості: from the bottom of one's heart - від чистого серця; with all one's 
heart - від щирого серця, від усієї душі; болю: heart is bleeding - серце кров'ю 
обливається; to eat one's heart out - серце болить; удачі: to win one's heart - 
підкорити чиєсь серце; переживання: to take something to heart - приймати будь-
що близько до серця. Соматизм часто використовується для опису характеру 
людей: to have heart of gold / big / soft / kind heart - мати золоте / добре / велике 
серце. Частіше вживання слова "серце" говорить про позитивні якості людини. 
Досить часто серце пов'язане з поняттям любові: to open one's heart to - відкрити 
серце / віддати комусь своє серце; to break one's heart - розбити серце.  

Компонент рука / hand грає практично універсальну роль: це слово 
вживається з різними значеннями, найбільш часті з яких - спілкування, 
майстерність, діяльність, обмін, тобто практичне застосування думки. Особливо 
багато фразеологічних одиниць, що містять даний соматизм, зі значенням 
"знаходження чого-небудь у кого-небудь і отримання", наприклад: to take 
something in hand / lay hands on - накласти руку на що-небудь / прибрати щось до 
рук / взяти в свої руки; to take oneself in hand - взяти себе в руки; hands off! - Руки 
геть; to fall / get into somebody's hands - потрапити в чиїсь лапи. 

Нога символізує рух, швидкість. В усталених виразах ноги часто 
протиставляються голові і пов'язаного з нею ментальному початку в людині: little 
wit in the head makes much work for the feet – за дурною головою і ногам нема 
покою. 

Крім того, ноги відбивають значення впевненості в собі, успішності, 
стійкості (як у прямому, так і в переносному сенсі): to stand on one's own two feet - 
стояти обома ногами на землі; to feel / find one's feet - мати (твердий) грунт під 
ногами; to get back on one's feet - встати на ноги; to cut the ground from under one's 
feet - вибити грунт з-під ніг. 

Використовуючи назви частин тіла в переносному значенні як порівняння, 
метафори, алюзії, в ідіомах, прислів'ях, люди намагаються повніше передати свої 
думки чи справити більше враження від сказаного. Соматичний характер 
притаманний алюзії. 
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Алюзія (від лат. Аllusion - натяк, жарт) - в літературі, ораторській та 
розмовній мові відсилання до відомого вислову, факту літературного, 
історичного, а частіше політичного життя або до художнього твору. 

Поняття алюзії тісно пов'язане з "асоціацією". Алюзія полягає в асоціації і 
виникає завдяки їй. Алюзія, на відміну від асоціації, може містити в собі зв'язок 
не з одним, а з кількома текстами. Прочитання або непрочитання алюзії - це вже 
результат мовної компетентності читача, його знання чи незнання тих фактів, до 
яких вона відсилає.  

У романі Дена Брауна "Ангели і демони" алюзія займає важливе місце серед 
усіх використаних автором стилістичних прийомів. Особливо часто 
використовується алюзія з соматизмом eye. По очах можна судити не тільки про 
почуття людини в даний момент, але і про його душевні якостях. Ден Браун 
використовує даний соматизм при характеристиці всіх героїв твору.  

Наприклад, Роберт Ленгдон, головний герой-протагоніст, характеризується 
як людина with probing blue eyes. Як відомо, блакитні очі властиві людині-творцю, 
який нерідко має авторитет над іншими і досягає успіху наполегливим 
неординарним шляхом. Вони належать людям вольовим, цілеспрямованим і 
позбавленим зайвої ніжності, м'якотілості. Блакитноокі неухильно йдуть до своєї 
мети. Блакитні очі є прикметою чутливої натури. Ця характеристика дуже чітко 
відповідає тій, що дає нам автор твору. 

Максиміліан Колер, глава ЦЕРНу - людина with dead gray eyes. Сірі очі 
зустрічаються у допитливих. Вони вперті й рішучі. Доводять свою правоту, навіть 
тоді, коли знають що не праві. Але при важких ситуаціях, безпорадні. І знову 
стовідсоткове співпадіння з описом автора. 

Вітторія Ветра, напарниця головного героя, протагоніст, описується як 
жінка with soft brown eyes. Карі очі властиві людині, що відрізняється 
привабливістю і схильністю до примх. Темно-карі очі властиві людям чуттєвим, 
темпераментним, запальним і дуже емоційним. Правда, вони й відходять швидко, 
перші йдуть на примирення й самі легко забувають образи. Ті, хто мають карі очі, 
вперті, наполегливі та витривалі. При труднощах вони стають дуже дратівливими. 
Люди з каріми очима дуже темпераментні. Вони не терплять помилок. Часто 
помічають помилки інших, свої ж рідко. 

Камерарій Карло Вентреска, найнеоднозначніший герой роману, постає 
перед читачами як людина з radiant green eyes. Люди із зеленими очима – 
найприємніші люди. Вони стабільні, але при цьому не позбавлені уяви, в міру 
рішучі, розуміють реальні можливості. Терпляче і зосереджено знаходять вихід з 
будь-якого скрутного становища, суворі, але справедливі. Вони хороші слухачі та 
співбесідники. Добре справляються з керівними посадами. Зеленоокі, як правило, 
дуже ніжні. І люблять вони завжди щиро, гаряче. Це люди дії. Зелені очі властиві 
людині-лицареві. Вони не прагнуть до лідерства, задовольняючись роллю 
незамінного, але високо "шановного другого". Зеленоокі – найкращі начальники: 
вони стабільні, рішучі, володіють достатньою уявою, реалісти, зосереджені й 
терплячі. І цей опис дає найвичерпнішу характеристику одному з головних героїв 
твору. Він займає місце за Папою Римським, тим самим залишаючись на другому 
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місці. Також камерарій рішуче діє перед обличчям незворотної небезпеки, 
приймаючи обдумані та зважені рішення.  

Отже, фразеологічні алюзії з соматичним компонентом нараховують багато 
прикладів в романі Дена Брауна "Ангели і Демони" і займають своє місце серед 
усих використаних автором стилістичних прийомів та засобів. Автор 
використовує їх тому, що соматичні компоненти краще сприймаються читачем 
через те, що вони є універсальними та близькими для кожної людини, адже немає 
нічого ближчого і більш зрозумілого, аніж власне тіло. Використання соматичних 
елементів в складі алюзії робить її простішою для сприймання та трактування 
читачем в незалежності від його обізнаності та інтелектуальних можливостей, 
адже соматичні компоненти є найбільш старим та незмінним елементом 
фразеологічної системи англійської мови. 

Література 
1. Вакк Ф. О соматической фразеологии эстонского языка. Вопросы фразеологии 
и составления фразеологических словарей / Ф.Вакк. – Баку, 1968.- с. 152-155.  
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. Николюкина А.Н. 
–  М., 2000. - 799 с. 
3. Jennifer Seidl, W.McMordie. English Idioms and How To Use Them.- М.:Высшая 
школа, 1993. - 267 p. 
4. The Oxford Dictionary of Idioms/Judith Siefring. – Oxford University Press, 2004. 
– 352 р.  

 
Шапочка Марія 

студентка 4 курсу фак-ту іноземної філології 
Наук. кер.: ст. викладач Хайдукова Т.В. 

ЕВФЕМІЗМИ КАК МАРКЕРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ 
НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ 

Сучасна лінгвістика у рамках когнітивної парадигми і активізації поняття 
«толерантність» знову звертається до феномену евфемії (від грецької euphemeo – 
говорю ввічливо) за допомогою мовних засобів,завдяки яким проходить вербальна 
репрезентація толерантності в різних сферах суспільного життя [4, с. 133]. 
Людину давно хвилювала проблема між особових відносин. Історикам та 
філософам добре відомі погляди Св. Августіна, Фоми Аквінского та ін. [1, c. 134]. 

Активізація дискусії про толерантність у сучасному світі відображає, по 
справедливому зауваженню О.А.Михайлової, неперехідну актуальність проблеми 
міжособистісної  і соціальної взаємодії членів соціуму. Це підтверджує, 
наприклад, фундаментальна монографія «Философские и лингвокультурные 
проблемы толерантности», виконана в Росії у 2005 році у рамках міжнародної 
програми. 

Проблема толерантності стає предметом уваги багатьох наук: філософії, 
політології, релігієзнавства, конфліктології і др. Термін толерантність, 
використовуючись в різних наукових парадигмах, наповнюється, як відмічає О.А. 
Міхайлова [1, с. 102], особистим специфічним змістом. Так, з точки зору етики 
толерантність представляє собою норму цивілізованого компромісу між 
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конкуруючими культурами і готовність до прийняття інших точок зору. У 
політичному плані толерантність – це готовність влади допускати інакомислення 
у суспільстві. Толерантність з точки зору філософії визначається, як  світоглядна 
категорія, відражаюча універсальне правило активного відношення до іншого. 
Толерантність є також і лінгвокультурологічною категорією (Г. Шредер, З. Ісаєва,  
Кан Сін Мін, Ю.В. Южакова та ін.), тому що отримує різне осмислення в мовах, і 
кожна мова приносить з собою багато специфічних історичних і культурних 
конотацій, а культурна інтерпретація мовних знаків змінюється в залежності від 
установок ментальності суб’єкту. Таким чином мовна складова цього процесу 
стає у центрі міжкультурного спілкування,  допомагаючи приймати «іншу» 
культуру, та долати стереотипи.  

Разом з цим, як показує аналіз літератури, толерантність залишається на 
периферії лінгвістичних досліджень, у той час як німецькомовна преса дає 
багатий матеріал для досліджень цього феномену. 

Журналістика, за справедливим зауваженням Чепкіной [1, c. 467],  виступає 
медіатором міжкультурної комунікації, який фіксує, в тому числі, і прояв 
толерантності/інтолерантності.  

Аналіз німецькомовної преси дав змогу виділити ряд «очагівн напруги» 
(термін О.В.Михайловой) в сучасному німецькому суспільстві, які 
нейтралізуються за допомогою евфемізмів, які в свою чергу виконують функцію 
маркера (термін О.В.Михайловой) мовного табу(Sprachtabu)/ мовної 
толерантності: 1. Етнічна Eskimo – Inuit; 2. Громадська Ausländer (іноземець) - 
ausländische Mitbürger( іноземний громодянин); 3. Професійна 
Putzfrau(прибиральниця) – Raumpflegerin(та, яка слідкує за чистотою в 
кымнатах);  4. За фізичними ознаками dick(товстий) - mit kräftiger Figur(з 
міцною фігурою); 5. Інституційна Gefängnis (вязниця) – Vollzugsanstalt (місце 
позбавлення волі); 6. Етична Arm (бідний)- sozialschwach(соціально слабкий). Ця 
евфемістична лексика складає новий (термін Лазаревич) [2, c.121] рухомий пласт 
в системі евфемізмів: одне слово «кочує»  в інший «очаг напруженості». Його 
слід, за думкою Лазаревич, відрізняти від статичного, який є традиційним, 
закруплений за певними сферами евфимізації. Наприклад такими як: 
надприродні сили  der Allvater | der Ewige ‘Бог’, der Böse ‘диявол’; смерть: von 
Gott abberufen warde | für immer Urlaub nehmen ‘вмерти’; фізіологія: die 
Herzkammer ‘туалет’, seine Notdurft | sein Bedürfnis verrichten ‘справляти 
потребу’); відношення полів: Mutterfreuden entgegensehen ‘бути вагітной’, bei 
ihnen ist Nachwuchs angekommen ‘у них в сімї прибуло’, das Mädchen vom Dienst 
‘проститутка’)та ін. [3, c. 14]. 

Причиною появи рухомого пласту евфемістичної лексики, як показує аналіз 
німецької преси, стала активізація сфери толерантності у суспільстві. Ця сфера 
включає в себе лексику, евфемізуючу тематичні поля в силу соціокультурних 
змін, викликаних ідеологією толерантності.  Відмітимо, що  тематичні поля 
толерантності охоплюють видилені нами «очами напруги» в німецькому 
суспільстві.  

Так, наприклад, робоча група міністерства внутрішніх справ Німеччіни 
наполягає вилучити з використання лексику, описуючу особистість злочинника: 
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такі поняття як "negroid" або "orientalisch" забороняються до використання, так як 
вони дискримінують цих індивідів. Замість цього слід використовувати 
"afrikanisch", при цьому розмивається ознакова характеристика вихідців з 
Африки: світлошкірий тунісець або чорний виходець з Руанді [5, c. 139]. 

На вибір толерантної евфемістичної номінації впливають такі фактори, як 
оцінка говорючими предмета розмови як такої,пряме означення якої може 
кваліфікуватись як грубість, різкість, непристойність,а також необхідність в 
позначенні, яке не просто пом’якшує ті чи інші грубі слова та вирази, а 
маскує,вуалює суть явища. Так, наприклад, у контексті скандалу з 
представниками партії ХДС Петером Альтмайером, feindliches Ausland,  das dritte 
Bein , das tägliche süße Salz корелюються зInternet. У цьому випадку відбувається 
метафоризація нейтрального поняття «інтернет», в результаті якого виникає 
невідповідність понять/Diskrepanz (das dritte Bein , das tägliche süße Salz), за 
допомогою якого автор натякає (алюзія) на взаємовідношення данного політика з 
Інтернетом [6]. 

Важливу ланку у пошуку засобів вираження з позитивною конотацією 
займає утворення так званих «евфімістичних ланцюгів» – логічного ланцюга 
понять, які перетворюються у контекстуальні синоніми: описують один і той 
самий референт але мають різну  оцінку. При цьому новоутворення може  
передавати лише частину негативної конотації чи повністю нейтралізувати її в 
результаті зміни концепту. Наприклад:1. Neger – Schwarze – Farbige – Afro-
Amerikaner для людини з темним кольором шкіри. Negros/Neger з італійської niger 
= schwarz = чорний. Воно співзвучно зі словом Nigger, що є нецензурним у 
англомовному просторі. Afro-Amerikaner вже відходить від кольору шкіри та 
позначає походження  людей (Африка) та їх місце проживання (Америка); 2. 
Zigeuner : Sinti и Roma. Семантика слова Zigeuner  вказує на людей, які не мають 
визначеного місця проживання та на  їх особливості (unruhig lebender, <auch> 
unordentlicher Mensch) , маркіроване «abwertend» ( Wahrig); в семантиці «Sinti» 
відсутні семи, характеризуючи людські якості, однак підкреслюють походження 
(deutschstämmiger Zigeuner); семантика «Rom» вказує лише на приналежність до 
цього народу( 'Ro·ma; Selbstbez.> Zigeuner [Zigeunerspr., “] [7]. Відбувається, при 
збереженні референту, повна деаксиологізація поняття, тому Sinti и Roma 

вважаються у сучасній Німеччині більш толерантними. 
Таким чином, можна стверджувати, що евфемізми як маркери толерантності 

виконують важливу функцію при репрезентації дуже вразливої проблеми 
сучасного глобалізованого світу – маскування або повну нейтралізацію «очагів 
напруги».  
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