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УДК 81.42 

 

КОНТАКТОВСТАНОВЛЮЮЧІ КЛІШЕ В АНГЛОМОВНОМУ 

ДИСКУРСІ 

 

Ірина БАЗАРОВА 

 

В останні десятиріччя лінгвісти приділяють чималу увагу дослідженню 

розмовного спілкування. Дослідженнями розмовної мови займалися: Е. А. 

Земська, М. В. Китайгородська, О. М. Ширяєва, Н. В. Формановская, А.В. 

Власова, О.В. Шпак, Т.А. Бажура, А.С. Білоус. 

Для початку розмови використовуються контактоустанавліваючи 

маркери, кліше. У БТС кліше дається таке значення «заяложений вираз». У 

лінгвістичному енциклопедичному словнику кліше має таке тлумачення 

«Штамп мови». 

О.В. Шпак вважає, що «Мовленнєві стереотипи-кліше маніфестуються 

як засоби реалізації мовленнєвого етикету, що представлений системою 

клішованих висловлень і стереотипних фраз, які застосовуються з метою 

встановлення, підтримання й розмикання мовленнєвого контакту.»  

А.С. Білоус вважає, що в діалогічній єдності інтерес становлять 

«ініціальні фрази, які виступають в якості контактовстановлюючих реплік. У 

зв'язку з цим виділяють так звані ice-breakers, або репліки, ініціюючи 

спілкування, здатні ‘зруйнувати лід’ мовчання і допомагаючи невимушено 

приступити до комунікативного акту». 

Також, А.С. Білоус виділяє деякі найчастіше використовані кліше: 

«"Going anywhere this weekend?" 

"Where are you off to next?" 

"Hope you get a chance to see some sights"»  

Д. Файн в своїй книжці «Мистецтво ведення світської бесіди» визначає, 

що в англомовному дискурсі прийнято починати бесіду з наступних 

контактовстановлюючих реплік: 

• What a beautiful day. What’s your favorite season of the year? 

• I was truly touched by that movie. How did you like 

it? Why? 

• This is a wonderful restaurant. What is your favorite 

restaurant? Why? 

• What a great conference! Tell me about the 

sessions you attended. 

Наведемо декілька прикладів контактовстановлюючих реплік в 

англомовному дискурсі світської бесіди на власному фактичному матеріалі. 

Наведемо епізод з детективного роману М. С. Битон «Death of an 

Outsider», який ілюструє приклад контактовстановлюючого кліше. За 

контекстом Хеміш намагається з'ясувати дорогу до поліцейської дільниці у 

недружелюбно налаштованої місіс МакНеіл.  
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Hamish leaned against the door jamb and studied the sky. “Aye, it iss 

blowing up,” he said in his soft Highland voice, which became more sibilant when 

he was angry or upset. “Now, Mr. MacGregor, he will be going to Florida to visit 

his brother, Roy. It will be hot there this time of year.” 
“Aye, it will,” said the woman. 

У наведеному фрагменті у якості ice-breaker Хеміш застосовує 

звернення та опис погоди. Таким чином, він привертає увагу місіс МакНеіл. 

Наступний епізод з роману С. Кінселли «The Secret Dreamworld Of A 

Shopaholic» ілюструє використання вітання для встановлення контакту. 

Ребека Блумвуд зустріла знайомого в кафе та підійшла привітатися. Вона 

починає розмову з вітання та звернення. 

“Hi, Luke!” I say brightly. “I just thought I’d say ... hello!” 

“Well, hello,” Luke says eventually. “Mum, Dad, this is Rebecca 

Bloomwood. Rebecca — my parents.  

Таким чином, можна відмітити, що для встановлення контакту в 

англомовному дискурсі використовуються стереотипні висловлювання, 

контактовстановлюючи репліки та кліше, так звані ice-breakers (вітання, 

звернення). 

 

 

 

 

УДК 341 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ЛЮДИНИ В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Степан БЕРДЯГА 

 

Захист прав людини і громадянина є конституційно-правовим і 

міжнародно-правовим обов’язком сучасних держав, який реалізується за 

допомогою системи принципів, інститутів, механізмів і процедурно-

правових правил, що прямо або опосередковано передбачені для цих цілей.  

У процесі глобалізації держави, відстоюючи власні інтереси, водночас 

вдаються до самообмеження окремих суверенних прав і передачі їх 

реалізації наднаціональним структурам, які допомагають їм у здійсненні 

традиційних функцій держави, а саме функції захисту прав людини.  

Сталий досвід міжнаціонального співробітництва у системі забезпечення 

прав і основних свобод людини переконливо доводить, що у даний час повна 

заміна внутрішньодержавного регулювання правового становища людини 

міжнародно-правовими нормами навряд чи досяжна. Системна 

регламентація прав людини, згідно з нормами міжнародного права, сьогодні 

ускладнена через розбіжності, що зберігаються у підходах національних 

  країн до проблеми визначення їх сутності і змісту. 

Повага та захист прав людини є одним із керівних напрямів діяльності 
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Європейського Союзу відповідно до цілей та принципів цієї організації, 

закріплених в установчих договорах.  

Уперше принцип захисту прав людини у праві Європейських 

Співтовариств був визнаний Судом ЄС у справі 29/69 Stauder [1970]. 

Поступово в Європі почали формуватися дві самостійні системи захисту 

прав людини - в межах Ради Європи і Європейських Співтовариств.  

Підписання Лісабонських договорів уже були зроблені перші кроки для 

розмежування компетенції Європейського суду з прав людини і Суду ЄС. 

Європейський суд з прав людини у низці своїх рішень обґрунтував доктрину 

обмеженого втручання у сферу компетенції ЄС, якщо правопорядок Союзу 

забезпечує еквівалентний захист прав людини в об’єднанні. Суть її полягає у 

визнанні з боку Європейського суду з прав людини еквівалентного захисту, 

якщо особи, які перебувають на території Союзу, мають можливість 

оскаржити в Суді акти інститутів ЄС, які порушують права людини, 

гарантовані Європейською конвенцією 1950 р. 

В основі системи норм і механізмів захисту прав і свобод людини в ЄС 

лежать різні документи, що мають як обов’язковий, так і декларативний 

характер. 

Договір про Євросоюз (ДЄС) містить кілька положень стосовно 

забезпечення прав людини. У статті 2 зазначено, що Союз засновується на 

цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, 

верховенства права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що 

належать до меншин. 

Договір про функціонування ЄС (ДФЄС) у 2  частині  «Громадянство 

Союзу» встановлює  інститут громадянства Євросоюзу, в цій частині 

Договору закріплені такі права і свободи громадян Євросоюзу, як право на 

вільне пересування та постійне проживання на території держав-членів, 

право брати участь у голосуванні й балотуватися в кандидати на 

муніципальних виборах держави-члена і виборах Європарламенту, право на 

дипломатичний та консульський захист, право на звернення до інститутів чи 

органів Євросоюзу. Також закріплює свободу пересування працівників та 

свободу на заснування, принцип рівності в оплаті праці чоловіків і жінок. 

гарантії захисту прав і свобод людини: компенсації збитків особі, завданих 

діяльністю ЄС та його посадовими особами. 

Особливий статус у праві ЄС має Хартія ЄС основних прав 2007 р.  

До основних обов’язків Хартія відносить обов’язок поважати і захищати 

людську гідність; враховувати думку дитини; отримувати обов’язкову 

безкоштовну освіту; захищати і підвищувати захист навколишнього 

середовища. Та містить положення щодо зловживання правом. Воно полягає 

у недопущенні з боку представників влади чи приватних осіб ліквідації чи 

надмірного обмеження прав і свобод інших осіб. 

Гарантії прав і свобод у Європейському Союзі охоплюють інституційні, 

процесуальні та матеріальні заходи. 

До інституційних гарантій належать судовий захист і позасудові механізми 

захисту: Омбудсман Європейського Союзу, Комісія, Європейський контролер 
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із захисту даних, Загальний контрольний орган у межах Європолу, 

дипломатичні та консульські представництва держав-членів у третіх країнах. 

Отже, за останні  роки  Європейський Союз пройшов тривалий шлях 

становлення своєї власної системи захисту прав людини: від повного 

відхилення ідеї, що захист прав людини може користуватися перевагою перед 

положеннями права ЄС, до розробки власного каталогу прав людини, яким 

стала Хартія основних прав. Крім того, набуття чинності Лісабонським 

договором запровадило правові підстави для приєднання ЄС до Європейської 

конвенції з прав людини. Все це ставить перед Україною питання про 

необхідність удосконалення власної системи захисту прав людини, оскільки 

відповідно до критеріїв вступу до ЄС лише держава із відповідним рівнем 

дотримання прав та основних свобод людини може стати повноправним 

членом Євросоюзу. 

 

 

 

 

УДК 621.791.6 

 

ЗНИЖЕННЯ ТЕРТЯ І ПУСКОВОГО МОМЕНТУ У ПІДШИПНИКАХ 

КОВЗАННЯ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ДО МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

СПЕЦІАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ СФЕРОЇДАЛЬНИХ 

МІКРОЧАСТИНОК 

 

Едуард БОГОМОЛОВ 

 

Для зниження тертя і пускового моменту в підшипниках ковзання 

механізму,є дієвий та економічний спосіб, який полягає у введенні в зазор 

між поверхнями тертя вала і вкладиша підшипника ковзання 

антифрикційного матеріалу на основі сфероїдальних мікрочастинок заданої 

фракції, де мінімальний діаметр мікрочастинок вибирають в залежності від 

середньої висоти мікронерівностей поверхонь, що труться, а максимальний 

діаметр мікрочастинок фракції вибирають виходячи з мінімальної величини 

зазору між поверхнями, що труться з урахуванням допуску посадки вала і 

вкладиша. Максимальний діаметр мікрочастинок в парах обертання повинен 

бути не більше, ніж величина зазору (𝐷 − 𝑑 − 2𝛿) / 2, d − діаметр вала, D − 

діаметр вкладиша,  𝛿 − гранично допустиме відхилення діаметра вала і 

вкладиша від номінального. Це пояснюється тим, що при більшому діаметрі 

мікрочастинок можливе заклинювання валу і вкладиша підшипника. Більш 

того, максимальний діаметр мікрочастинок в широкій фракції за розмірами 

повинен бути менше на величину гранично допустимого відхилення розміру 

 вала і вкладиша від номінального, щоб запобігти затиск мікрочастинки в 

 точці контакту поверхні виступ вала − виступ вкладиша і подальше 

руйнування мікрочастинки. 

Мінімальний розмір мікрочастинок може бути теж заданий, виходячи з 



 

11 
 

відомих міркувань накату мікрочастинок на мікронерівності (dmin ≥ 10 Ra), де 

Ra  − середня висота мікронерівностей поверхонь, що труться. Для отримання 

матеріалу, використовують мікрочастинки, отримані шляхом плазмової 

сфероїдизації при затвердінні в плазмовому струмені при негативному 

градієнті температури в межах 100 – 1000 º С на 1 см довжини струменя, що 

забезпечує швидкість охолодження мікрочастинок в межах 1 − 1000 º С. 

Також необхідно урахувати,  що при використанні в якості антифрикційного 

матеріалу рідкої  мастила з введеними в неї сфероїдальних мікрочастинками 

їх кількість повинна становити  − 150 г на 1 л мастила. 

Мікрочастинки які вводяться у  мастило можна виконати з матеріалу,  

що складається з металів ряду Fe, Mo, Co, W, Al, Zr, Mg, Ti, оксидів і карбідів 

зазначених металів, або кераміки і скла будь-якого складу, включаючи 

кварцове скло. 

Таким чином, коефіцієнт тертя при пуску механізму знизиться в 3,5 

рази, що характеризує зниження пускового моменту, динамічний коефіцієнт 

тертя знизиться в 2,12 рази, температура в зоні тертя знизиться майже на 6 %, 

а інтенсивність зношування знизиться на 7 %. 
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 УДК:159.9378.3:159.923.31:616.61:611.9 

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ    

ВІКТИМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Світлана БОНДАРЕВИЧ 

 

У широкому сенсі віктимологія - соціально-психологічна галузь знання, 

вона вивчає різні категорії людей - жертв несприятливих умов соціалізації. 

Д.В.Рівман визначає віктимологію як   одну з наук про людину і вивчає 

поведінку, яка відхиляється від норми безпеки [1; 3].  

Вчені  (В. П. Коновалов, А. В. Мудрик, В. І. Полубенскій, Д. В. Рівман, 

В. Я. Рибальська, В. А. Туляков, В. С. Устинов, В . Е. Христенко та ін.) 

розглядають певні віктимологічні поняття, механізми прояву віктимної 

поведінки. Особливо це стосується молодого віку, коли індивід ще не набув 

соціального та психологічного досвіду та часом використовує в ситуаціях 

напруги найбільш прямі форми самопокарання, самобичування, а саме це є 

віктимною поведінкою. З іншого боку, на розвиток віктимної поведінки 

молодої людини, студента накладає його актуальна діяльність, зокрема 

процес професійного становлення [2-4].  

Стає необхідним аналіз несприятливих факторів які обумовлюють 

схильність до віктимізації та розвиток віктимної поведінки серед юнаків, у 

процесі професійного становлення особистості. Віктимізація в психології 

розглядається як процес і результат перетворення особистості в жертву при 

несприятливих умовах соціалізації (А. В. Мудрик та інші) [3].  

Будь-які екстремальні умови можуть сприяти віктимізації людини і 

володіти віктимогеним потенціалом (мал.1). 

 

 
 

Мал. 1. Несприятливі умови соціалізації особистості обумовлюють її 

віктимізацію. 

 

У сучасних психологічних дослідженнях активну увагу приділяється 

таким явищам, як «хвороби», «дистрес» та ін. Відповідно до М.Селігмана, 

людина розглядається як принципово-пасивна істота зі зниженою особистою 

відповідальністю і так званою «вивченою безпорадністю», коли вона 
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затверджується думки, що завжди буде жертвою інших людей або обставин 

[2]. 

Віктимізація - це процес придбання віктимності, або процес і результат 

перетворення особи в жертву. Віктимізація об'єднує в собі динаміку - 

реалізацію віктимності, і статику - реалізовану віктимність (Рівман, Устинов, 

2000) [2].  

Типова поведінка людей в певних ситуаціях є вираз їх внутрішньої 

сутності. Кожна людина живе і діє в умовах певної соціальної системи, 

виконуючи безліч різних соціальних ролей, які представляють динамічний 

вираз соціальних позицій, статусів. Специфіка потерпілого від злочину 

(жертви) як соціально-психологічного типу полягає в тому, що він є носієм 

внутрішніх психологічних причин віктимної поведінки, які при певних 

зовнішніх обставинах можуть реалізуватися в такій поведінці на основі як 

негативних, так і позитивних мотивів (Яковлєв, 1971). Будь-яка жертва 

злочину, як потенційна, так і реальна, володіє певними якостями, які роблять 

її в більшій чи меншій мірі вразливою [3]. 

Як вважає Рівман, певні особистісні якості, певна поведінка, 

специфічне суспільне або службове становище створюють схильність до 

більш ймовірного заподіяння цій особі фізичних, моральних чи матеріальних 

збитків. Цю якість, яку позначають в віктимології терміном «індивідуальна 

віктимність» було введено в науковий обіг Л. В. Франком [1]. Індивідуальна 

віктимність, складається з особистісного і ситуаційного компонентів, 

причому якісна характеристика першого знаходиться в системній залежності 

від другого. Особистісний компонент індивідуальної віктимності - це 

здатність стати жертвою в силу певних, властивих індивіду суб'єктивних 

якостей. Підвищена ступінь уразливості за рахунок особистісного 

компонента віктимності випливає з наявності відповідних віктимних нахилів 

- соціальних, психологічних, біофізичних якостей, які підвищують ступінь 

уразливості індивіда і виявляються найбільш активно. 

Індивідуальна віктимність, або «комплекс жертви», завжди реалізується 

в ситуації, коли вони пред'являють певні вимоги, та перевищують адаптивний 

потенціал людини, їх описують як: життєві труднощі, критичні ситуації, 

негативні життєві події, стресові життєві події, травматичні події, небажані 

події, життєві кризи, економічна депривація, лиха, катастрофи. Кожна з цих 

ситуацій несе в собі виклик, загрозу життєдіяльності людини, чи викликає 

непоправні втрати.  

У багатьох дослідженнях, які присвячені віктимізації, відзначається, що 

існує зв'язок між віктимною поведінкою і індивідуальними 

психофізіологічними параметрами – це екстраверсія, нейротизм і психотизм, 

які входять до складу темпераменту суб'єкта. Залучаючи дані з фізіології 

  вищої нервової діяльності, Айзенк висловлює думку, що природа інтроверсії 

і екстраверсії вбачається в уроджених властивостях центральної нервової  

системи, які забезпечують врівноваженість процесів збудження і 

гальмування. Використовуючи дані за шкалами екстраверсії, інтроверсії і 

нейротизму, можна вивести показники темпераменту особистості за 
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класифікацією Павлова, який описав чотири класичних типа [5]. 

Сангвінік (висока екстраверсія і низький нейротизм) швидко 

пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, це товариський 

тип. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як 

правило, неглибокі. 

Холерик (висока екстраверсія та високий нейротизм) відрізняється 

підвищеною збудливістю, діє переривчато. Йому властиві різкість, стрімкість 

рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань. 

Холеричний темперамент часто проявляється в дратівливості, нестриманості, 

запальності, нездатності до самоконтролю при емоційних обставинах. 

Флегматик (висока інтроверсія і низький нейротизм) характеризується 

порівняно низьким рівнем активності поведінки, нові форми якого 

виробляються повільно, але є стійкими. Володіє повільністю і спокоєм у діях, 

міміці й мови, рівністю, постійністю, глибиною почуттів та настроїв, він не 

виходить з себе, не схильний до афектів, рівний у відносинах, в міру 

товариський, не любить даремно базікати. 

Меланхолік (висока інтроверсія та високий нейротизм). У нього реакція 

часто не відповідає силі подразника, присутня глибина і стійкість почуттів 

при слабкому їх вираженні. Сильні впливи часто викликають у меланхоліка 

тривалу гальмівну реакцію (опускаються руки). Йому властиві стриманість 

або  приглушеність моторики й мови, сором'язливість, боязкість, нерішучість. 

При несприятливих умовах може перетворитися на замкнутого, боязкого, 

тривожного, вразливого, схильного до важких внутрішніх переживань 

життєвих обставин, які зовсім цього не заслуговують. 

Таким чином, від індивідуальних психофізіологічних параметрів, які 

входять до складу темпераменту суб'єкта, рівня емоційних переживань, які 

представляють собою найважливіший компонент адаптивної поведінки 

людини, залежить рівень віктимізації особистості. 

Найбільш схильними до віктимної поведінки є меланхолічний, 

холеричний і сангвіноїдний типи темпераменту. Так, для холериків найбільш 

характерні агресивні і некритичні типи поведінки, для сангвініків більш 

властива гіперсоціальна поведінка, для меланхоліків притаманні некритична і 

залежна поведінка. Флегматики найменше за всіх схильні до віктимної 

поведінки. 

Аналіз різних підходів до розуміння віктимності розглядає певні 

механізми як прояву віктимної поведінки, так і, програми профілактики та 

корекції віктимності серед певних верств суспільства. 

Але вони не дають стійкого позитивного результату у вирішенні 

проблеми віктимності в силу того, що не враховуються індивідуальні 

психофізіологічні особливості особистості юнаків та дівчат. 

Таким чином, розроблені в даному напрямку спеціалізовані програми 

 можуть дозволити молодій людині стати менш вразливими до дії 

різноманітних зовнішніх агресивних чинників, сформувати життєздатні 

смисложиттєві установи, реалізувати в повній мірі свої спроможності, гнучко 

та ефективно діяти в складних життєвих ситуаціях.  
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УДК 811.112.2`342.415   

 

НІМЕЦЬКІ ДИФТОНГИ У ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  

 

Олена ГЛУЩЕНКО 

 

У сучасній лінгвістиці особливої уваги набуває новий напрямок 

лінгвістичних досліджень – лінгвосинергетика, який розглядає мовну 

систему як нелінійну, складну, відкриту, еволюційну, що функціонує за 

рахунок взаємодії власних підсистем і взаємної детермінованості інших 

зовнішніх систем середовища (етносу, його культури, свідомості, соціуму) і 

перебуває в стані більшої чи меншої рівноваги, маючи регуляторні механізми, 

які забезпечують динаміку, самоорганізацію та збереження цієї системи [3, 

366].  

Проникнення в історію зародження, розвитку та змін системи, вияв 

закономірностей її організації, пояснення її «поведінки» на тому чи іншому 

етапі існування, окреслення тенденцій і можливих шляхів розвитку на 

майбутнє – все це передбачає діахронічна лінгвосинергетика [1, 157]. 

Дослідження природи системи дифтонгів в німецькій мові у 

методологічно новому ракурсі – діахронічної лінгвосинергетики дозволяє 

простежити розвиток та зміни системи дифтонгів в німецькій мові, виявити 

 закономірності її організації, пояснити функціонування системи двозвуків у 

станах фазових переходів (давньоверхньонімецький (двн.), 

середньоверхньонімецький (свн.), нововерхньонімецький (нвн.) періоди). 

На початку давньоверхньонімецького періоду існувала велика кількість 

графічних (літерних) зображень дифтонгів, ґенеза багатьох з них бере свій 

початок ще з прагерманських часів (/iu/, /au/, /eu/, /ai/, /ei/, /ie/, /uo/, /ou/, /ua/, 
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/io/, /eo/, /ia/.  

У свн. періоді вже доволі помітна тенденція до згладжування 

діалектальних розходжень, що в свою чергу вплинуло на якісно-кількісні 

характеристики голосних цього періоду, зокрема дифтонгів, чисельність яких 

в порівнянні з двн. набагато зменшилася через велику кількість різних 

фонетичних процесів (монофтонгізація, дифтонгізація).   

Процес розвитку фонем призвів до розвитку нових фонологічних 

опозицій, які перебудовують всю фонетичну систему голосних свн. періоду. В 

результаті вищезазначеного нові протиставлення лабіалізованих та не 

лабіалізованих голосних переднього ряду призвели до появи нових фонем – 

умлаутних, а з часом і до зародження нового типу лабіалізованих умлаутних 

дифтонгів /öu/ і /üe/ [2]. 

Активна та хаотична взаємодія двн. дифтонгів набула у системі 

дифтонгів свн. періоду  когерентності, і це є доказом того, що зазначені 

дифтонги у двн. періоді знаходилися у процесі дефонологізації, що й 

призвело до їх зникнення у свн. періоді. 

Нвн. період характеризується відсутністю будь-яких діалектальних 

розрізнень і функціонуванням єдиної стандартної вимови німецької мови 

(Standardaussprache). На цьому етапі продовжили своє функціонування старі 

дифтонги та з'явилися нові. Процес зникнення старих дифтонгів та 

паралельне формування нових відноситься за часом до кінця свн. періоду та 

початку рвн. періоду, коли фонологічна підсистема мови відчула на собі 

певний процес біфуркації, звільнилася від старих компонентів та, дисипуючи, 

набула нових. Це стало причиною розладу симетрії фонологічної системи 

мови, що в свою чергу викликало необхідність переконструювання самої 

системи з метою її виходу зі стану нерівноваги.  

Фонетична система німецької мови на протязі свого розвитку від 

прагерманської до сучасної німецької мови зазнала звільнення від 

багаточисельних старих дифтонгів, та, дисипуючи, набула нових. В результаті 

цього дисипативного процесу в нвн. мові існують три дифтонга [аɛ̭], [аͻ]̭, 

[ͻœ̭] з різним графічним зображенням (/ei, ai, ay, ey, au, eu, äu та ін./). 

 У межах застосованого лінгвосинергетичного методу система 

дифтонгів розглядається як складна, відкрита та нелінійна, яка має 

специфічні закони побудови і функціонує за рахунок взаємодії власних 

внутрішніх процесів та інших зовнішніх процесів. У ході еволюційного 

розвитку вона постійно змінювала свій характер і врешті решт набула 

константного стану як атрактор у нвн. мові, маючи регуляторні механізми, які 

забезпечують динаміку, самоорганізацію та збереження системи дифтонгів у 

німецькій мові.  
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УДК 811.161.2’373.2 

 

КОНСТРУКТИВНА ТА СТРУКТУРНО-СЕМІОТИЧНА РОЛЬ ОНІМА 

У ФОРМУВАННІ «ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ» 

 

Олена ГОГУЛЕНКО 
 

У статті розглядається відтворення ономастичних реалій в українському 

народному героїчному епосі, визначаються  особливості функціонування та 

визначена роль онімів.  

Простежується онімна лексика, наділена власне номінативною 

функцією, яка постачає до народного епосу різного роду інформацію 

(історичну, етнографічну, географічну, конотативну тощо), бере участь у 

моделюванні хронотопу – локально темпоральної єдності, що є характерним 

для будь-якого твору. Крім цього, вона відіграє конструктивну та структурно-

семіотичну роль у формуванні «художньої картини світу». 

Таким чином, результати дослідження ономастичних реалій в 

українському народному героїчному епосі свідчать про їхню подвійну 

спрямованість у контексті дум та історичних пісень – прагматичну 

(відображення реального історичного часу і простору) і фольклорно-

поетичну (оспівування героїчної боротьби народу, створення опоетизованих 

образів, стилізація оповіді під пісенну тональність). Ця подвійна 

спрямованість ономастичних реалій зумовлена тематикою, жанром, ідейною 

спрямованістю зазначених творів, що визначають певні особливості 

використання мовних (в т. ч. ономастичних засобів). Виконуючи 

найзагальніші, інтегральні семантичні функції, які характерні для будь-якого 

жанру, оніми відіграють знаменну роль у реалізації важливих і головних 

універсалій твору: людина – подія – час – простір. 
 

 

 

УДК 811.111  

 

ІЄРАРХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-

ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ 
 

Катерина ГОРДІЄНКО 

 

Сфера бізнесу, що є однією з форм прояву існування людства, 

відноситься сьогодні до числа найбільш значущих сфер суспільного життя. 

Комунікація в сфері бізнесу зміцнює міжнаціональні зв’язки і в результаті 

цього стає найважливішим соціокультурним фактором сучасності. Нові 

економічні та соціальні умови висунули на перший план необхідність 

підвищення рівня комунікативної компетентності. Ефективна комунікація 
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дуже важлива для успіху в сучасному діловому світі, так як рішення багатьох 

завдань в бізнесі будується на безпосередній взаємодії людей в рамках різних 

ситуацій. Крім того, загальновідомо, що ділова комунікація є кращим 

способом обговорення і вирішення питань. 

Актуальність теми підтверджується тим, що професійна комунікація 

стала об’єктом пильної уваги вчених лише в останні десятиліття. У 

зарубіжній лінгвістиці проблеми мови і бізнесу, мови та організаційної 

культури, ділового листування знаходяться в фокусі дослідницького інтересу. 

В даний час межі ділового дискурсу чітко не визначені, вони 

варіюються від широкого розуміння цього явища як будь-якого непобутового 

і нехудожнього спілкування до зарахування ділового дискурсу до жанру 

офіційно-ділового листування. 

Прикладний характер розробок в цій галузі проявляється в тому, що 

базові поняття «ділове спілкування», «діловий дискурс», «офіційно-діловий 

текст» розглядаються з різних точок зору (K.Nickerson, RWShuy, І.Р. 

Гальперін, В.Ю.Дорошеко, І.М.Подгайская, Т.Н.Астафурова). 

На сьогоднішній день в лінгвістичній науці немає єдиної думки про 

саме поняття «діловий дискурс». Так, у багатьох зарубіжних джерелах автори 

виділяють кілька термінів, що описують типи взаємодій і використання мови 

в сфері ділових відносин, такі, як "workplace discourse", "institutional 

discourse", а також "professional discourse" та "business discourse". 

"Workplace discourse" та "institutional discourse" розуміються як більш 

широкі поняття, які  часто використовуються в літературі як взаємозамінні. 

П.Дрю і Дж.Херітедж розглядають «інституційний  діалог» ( «institutional 

talk") в якості спілкування, яке відноситься до виконання доручень ( "task-

related"), де, як мінімум, один з учасників даного спілкування є 

представником офіційної організації, що також актуально і для "workplace 

discourse". 

«Діловий дискурс» і «професійний дискурс» розуміються як більш 

специфічні терміни. Якщо "workplace discourse" стосується взаємодій, що 

відбуваються у всіх видах професійних сфер, то лише деякі з них можуть 

бути включені в діловій дискурс. З цієї точки зору, діловий дискурс є 

спеціальним підвидом workplace discourse, що належить до комерційної 

сфери, і визначається як особлива соціальна дія в діловому контакті. 

Як відомо, офіційний, професійний і соціальний статус комунікантів 

передбачає три типи ділової комунікації: висхідну, спадну і горизонтальну. 

Відносини підлеглого до керівника є прикладом висхідної комунікації і 

характеризується боязким, шанобливим тоном, створюваним численним, а 

іноді і надмірним вживання реквестивних модальних дієслів, умовних речень, 

сполучників, які вводять аргументацію, нежорсткою оцінністю, питальними 

реченнями. Відносини керівника до підлеглого є прикладом низхідної 

комунікації і характеризуються частим вживанням стверджувальних і 

 владних речень, жорсткою модальністю. Речення при цьому коротше, так як 

в них існують аргументація та сполучники, які її вводять. Тон категоричний і 

директивний. Горизонтальна комунікація між колегами з однаковим статусом 
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характеризується переважно доброзичливим тоном, що закликає до спільних 

дій і виражається короткими реченнями, конотативно офарбованими 

дієсловами, численними маркерами позитивного емоційного впливу. 

Тексти в сфері професійної діяльності можуть мати інформативний 

характер (звіти, доповідні і пояснювальні записки, протоколи зборів і нарад), 

директивний характер (наказ про призначення на посаду, інформація про 

тактику і стратегію компанії), характер взаємодії комунікантів (телефонна 

розмова, спілкування пейджером або електронне листування, протоколи 

переговорів, підписаний контракт і т.ін.), в той же час мова професіоналів-

практиків суто термінологічна. 
 
 
 
 

 

УДК 811.161 

 

РОЗКРИТТЯ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК  

(НА МАТЕРІАЛІ ОНОМАСТИКОНУ ІСТОРИЧНОГО 

РОМАНУ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЄВПРАКСІЯ») 

 

Оксана ДЗИНГЛЮК 
 

Неодноразово письменник ініціював тезу про те, що жіноцтво – це 

втілення епохи, її обличчя й душа. Освіченість і рівень розвитку культури, на 

думку Загребельного, залежить від стосунків між створеним чоловіками 

суспільством та жінкою.  

Жінка, навіть морально здеградована внаслідок боротьби за виживання 

у світі чоловіків, залишається для митця втіленням духовного начала. 

Таке ставлення давало підстави деяким дослідникам філософії 

Загребельного говорити про фемінність митця. Проте позиція Павла 

Загребельного, що любов до жінки є передусім любовʼю до самого себе, є 

характерною саме чоловічому тендеру. 

Предметом нашої статті є вивчення особливостей вживання онімів у 

розкритті жіночого образу в романі Павла Загребельного «Євпраксія». 

Актуальність теми зумовлюється назрілою потребою системного 

розгляду названого роману, зокрема, й своєрідності мовного авторського 

моделювання жіночих характерів у ньому. 

Мета роботи – розглянути специфіку ономастикону для розкриття 

жіночих образів запропонованого роману 

В історико-психологічному творі П. Загребельного «Євпраксія» на 

фоні історичних подій кінця XI - поч. XII століть показано трагічну долю 

київської княжни Євпраксії, яка волею долі змушена була полишити рідну 

землю й опинитися у похмурій камʼяній Європі. 

Отже, досить помітним у романі є протиставлення словʼянського і 

германського менталітетів, зокрема, і у баченні ролі жінки у соціумі. 
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Письменника завжди цікавили особливості формування характерів жінок у 

кризових ситуаціях, автор дуже докладно і послідовно розкриває проблеми 

ставлення суспільства до жінки, її роль у цьому соціумі. 

 

 

 

 

УДК 159.923 

 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР АДАПТАЦІЇ В КРИЗОВІ 

ПЕРІОДИ 

 

Олена ДИКОЛЬ-КОБРИНА 

 

Життя й діяльність людини в  кризові періоди в умовах сучасного 

суспільства нерозривно пов'язана із впливом на нього несприятливих 

екологічних, соціальних, професійних і інших факторів, що супроводжується 

виникненням, розвитком негативних емоцій, сильних переживань, а також 

перенапругою фізичних і психічних функцій. Найбільш характерним 

психічним станом, що розвивається під впливом екстремальних умов 

життєдіяльності, є стрес. Проблема стресостійкості й адаптації є науковою 

проблемою, на розв'язанні якої в останні роки були зосереджені зусилля 

вчених різних спеціальностей і напрямків. 

Слід зазначити, що незважаючи на свою актуальність і значимість, 

адаптація людини зі складними ситуаціями ставиться до числа найбільш 

суперечливих і залишається багато питань при вивченні стресогенності як 

фактору адаптації в у кризові періоди в сучасній психології.  

Дослідження вченими особливостей поводження людини в 

екстремальних ситуаціях, психофізіологічних і психологічних властивостей, 

що забезпечують успішне виконання різних завдань в умовах стресу, такими 

як Береговий Г.Т., Березин Ф.Б., Бодров В.О., Горбов Ф.Д, Данилова Н.Н., 

Зараковский Г.М., Марищук В.Л., Медведєв В.І., Небиліцин В.Д., Суворова 

В.В., Чайнова Л.Д., Чернікова О.О., показали, що адаптаційний механізм, як 

багатомірне комплексне утворення, включає певне сполучення фізіологічних і 

психологічних факторів. Деякі дослідники зв'язують успішність адаптації з 

рівнем емоційної стійкості. Чим менше емоційна стійкість, тим скоріше при 

менших значеннях емоційного фактору розвивається стан емоційної 

напруженості. Ними виявлені внутрішні емоціогенні фактори. Був 

проведений аналіз фізіологічних реакцій людини в складних умовах 

діяльності й розроблене поняття: «антистресорні реакції» - як ефективна 

фізіологічна поведінка людини. Ними була визначена періодична 

закономірність розвитку адаптаційних реакцій організму залежно від 

 абсолютної величини діючого фактору, вираженого рівнем реактивності. 

Було  обґрунтовано, що кожній реакції й групі рівнів реактивності властивий 

свій комплекс змін в організмі, його основних підсистем і метаболізму. 
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Деякі автори визнають тільки пасивні механізми психологічного 

захисту як єдиний вид подолання стресу. Найбільш актуальною на 

сьогоднішній день виявилася структурна теорії емоцій, в основу яких лягла 

психоаналітична модель захисту Р.Плутчика. ЇЇ основна ідея полягає в тому, 

що механізми психологічного захисту є похідними емоції, а емоції 

визначаються як базові засоби адаптації. Автором структурної теорії емоції 

було доведено, що співвідношення між емоціями й психологічними 

захистами, поведінковими проявами й рисами характеру взаємозалежні. Інші 

ж дослідники припускають паралельну дію механізмів психологічний захисту 

й стресостійкості в процесі адаптації. Треті автори трактують захисні 

механізми як різновид копінг-поведінки.  

Основна функція адаптації незалежно від спрямованості її прояву 

визначається, а кінцевому підсумку, як підвищення ефективності особистості 

в соціумі й у діяльності. І ще одна важлива функція адаптації – досягнення 

щиросердечного благополуччя й задоволеності від життя в різних сферах. 

Отже, життя сучасної людини пофарбована великим спектром складних 

ситуацій у різних сферах його життєдіяльності. Складна природа взаємин 

людини з миром відображається не тільки в результатах професійної й 

творчої діяльності людини, але також у бажаних способах вирішення 

труднощів, що неминуче виникають на життєвому шляху кожної людини. 

Кожна людина стикається з необхідністю розв'язувати складні психологічні 

проблеми й пов'язані з ними ситуації протягом всього життя. Виникають 

різного роду стресогенні ситуації, пов'язані з вибором адекватного способу 

вирішення різних життєвих труднощів, психологічних проблем і конфліктів з 

навколишніми, а також з урегулюванням усіляких криз. У цей час вивчення 

поведінкових стратегій  людини в складних ситуаціях стало як ніколи 

актуальне. Від індивідуальної переваги способів вирішення несприятливих 

життєвих ситуацій і створення сприятливих, залежить психологічне, 

психосоматичне й соціальне благополуччя людини. Від того, наскільки 

ефективно людина справляється із задачами, висунутими життям, залежить 

наскільки гармонійно він розвивається як особистість, наскільки повно 

розкривається його індивідуальність. Отже, чи оптимально складається його 

спосіб життя, чи вдоволена людина собою й життям, своїм місцем у соціумі. 
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українського народу – це формування більшості, котра об’єднується навколо 

узгодженої концепції соціальної справедливості та дасть згоду та певні форми 

втілення її політичною елітою держави. Українська дійсність сьогодення – 

сумний факт ігнорування, навіть протидій з боку населення більшості 

прийнятих офіційних законодавчих актів та дій по втіленню цих актів 

політичною елітою. Відсутність національної згоди з приводу домінуючої 

ідеальної моделі розвитку держави й суспільства потребує звернення до 

найбільш затребуваного попиту кінця ХХ ст. Європи та 

Північноамериканського континенту – втілення у державну практику того 

конструкту Дж.Ролза, що отримав назву «справедливість як чесність». 

Ролзовська концепція справедливості потребує, в першу чергу, 

сформулювати первісний стан, початкову «картину світу», яка включає 

необхідність інтерпретувати дві ключові концепції етиці – концепцію 

правильності (right) та концепцію блага. Принцип «вірності», «правильності» 

є більш значущим за Ролзом ніж принцип «блага», й це стає вочевидь якщо 

розкрити поняття бажання як усвідомлене людиною своєї певної потреби за 

допомогою тої структури цінностей, тобто «набором правильностей», який є 

стрижнем цієї особистості. 

Треба пов’язати ієрархію цінностей нашого суспільства з першим 

ролзовським принципом справедливості як чесності – низкою основних 

свобод людини («кожна людина повинна мати рівні права по відношенню до 

найбільш загальної схеми рівних основних свобод»). 

Стурбованість наявністю фізичної загрози, загрози цілісності як самої 

особистості, так й суспільству в цілому – це 60% респондентів, що 

визначають ключовою проблемою «воєнний конфлікт на Сході України»; 

зменшення особистої власності – це стурбованість низьким рівнем зарплати 

чи пенсії (48,2%), підвищення тарифів на комунальні послуги (42,6%), бо 

сплачують українці зовсім не виробникам цих послуг, а тіньовим 

посередникам, постійна інфляція (28%); право кожного займати будь-який 

офіційний пост та свобода від довільного арешту виявляється у актуальності 

таких проблем як хабарництво і корупція у центральній владі (22,3%) та 

корупція у судах, поліції, прокуратурі (14,9%). Це, вочевидь, бажання 

українського народу мати права та свободи у повному обсязі, а не у 

скороченої версії. 

Весь спектр європейського індивідуалізму, зав’язаний на етичних 

політичних, економічних та інших свободах, не дає «точку зборки» за-для 

 спільної кооперації, безумовної потреби людства у творчому спільному 

співіснуванню. Саме це виступає колективним підсвідомим під назвою 

«пошук власного шляху», саме це визначається другим ролзовським 

принципом. Стисло – соціальна та економічна нерівність у суспільстві 

повинні бути організовані таким чином, щоб по-перше, нерівність 

спотворювала максимально очікуваної вигоді тих громадян, хто мінімально 

досяг успіху; по-друге, створювала б умови «доступу до посад та 

положенням відкритим для всіх в умовах чесної рівності та можливостей». 

Таким чином Ролз сформулював власний так званий «принцип 
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диференціації», який потребує «встановити взаємозв’язок між отриманням 

прибутку максимально успішних та зростанням благополуччя мінімально 

успішних людей». Визначення цього принципу стало засобом політико-

філософської еліти Заходу наблизитися до певної соціальної рівності, але 

запобігти крайніх форм егалітаризму, суцільної зрівнялівки, яку так яскраво 

критикували в своїх анті-утопіях. 

Якщо погодитися з Ролзом, що суспільство – це певне підприємство, 

яке повинно бути сформованим за принципами кооперації за-для 

взаємовигоди, то українська громада потребує на першому етапі узгодження 

цих самих принципів кооперації з більшістю на рівні глибинного, а не 

поверхневого узгодження. Тобто, спираючись на «принцип диференціації», 

українська громада повинна забезпечити для найменш успішних певні 

маркери соціально-пріоритетних благ: права та свободи, можливості 

самореалізації, доходи, добробут та соціальні засади самоповаги. 

Наступний етап – процедурний – втілення справедливості у практику, 

тобто удосконалення певних форм кожного соціального інституту: правового, 

політичного, економічного (інститут суддів та адвокатури, Конституція та 

інститути парламентаризму й виборчого права, інститут власності та вільного 

чесного ринку й т. ін.). Головна задача соціальної структури – перерозподіл 

переваг та повинностей, котрі виникають в процесі суспільного 

співробітництва членів даного соціуму. Переваги вже визначено – права й 

свободи, харчування й житло, влада та багатство – а обов’язки, це, перш за 

все, податки, військові та громадські повинності, свідомі обмеження прав 

заради національної безпеки 

Успіх реформування українського суспільства кожного з головних 

соціальних інститутів не може бути гарантований без спільної творчості 

національної громади з політичною елітою над єдиним, позитивним 

баченням соціально справедливого суспільства. 
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ОРГАНІЗАТОР І КООРДИНАТОР ЗДІЙСНЕННЯ РОЗШУКОВИХ 
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Євген ЗАПОРОЖЦЕВ 

 

Кожний керівник незалежно від посади, яку він займає, повинен 

орієнтуватись в особливостях особистості підлеглого, в їх прояві в службовій 

й повсякденній діяльності та спілкуванні. Ефективне керівництво підлеглими, 

розуміння та прогнозування їх вчинків можливе лише при особистісному 

підході, ставленні до кожного підлеглого як до особистості, а це неможливо 
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без комплексного, систематизованого вивчення психологічних особливостей, 

що визначають “придатність – непридатність” особи самого керівника [3]. 

Проблема побудування моделі керівника ОВС відображає сучасні потреби 

практики. 

Претендент на посаду керівника має відповідати певним науково 

обґрунтованим вимогам до його особистості. Ці вимоги поділяють на ділові і 

морально-психологічні. Характер праці керівника потребує здібностей до 

лідерства. Керівник може бути лідером, хоча це – не обов’язково. Сила лідера 

не в офіційному призначенні, а у визнанні колективу. 

Практика свідчить, що ефективність управління зростає, коли 

управлінські функції виконують неформальні лідери: вони користуються і 

авторитетом посади, і особистим визнанням підлеглих. Окрім того, 

відбувається максимальне зближення формальної та неформальної структури 

керованого підрозділу, проявляються повною мірою механізми саморегуляції 

колективу [4,6]. 

У сучасній науковій літературі зазначається, що не існує гарних чи 

поганих стилів керівництва. Висловлюється також думка, що немає 

необхідності вимагати від керівника гнучкого застосування різних стилів 

залежно від конкретної ситуації, достатньо підбирати відповідного ситуації 

керівника. При цьому головним психологічним чинником є рівень розвитку 

колективу: для високорозвиненого колективу найкращим є колегіальний 

стиль управління; якщо колектив середнього рівня розвитку - колегіальність 

сполучається з директивністю. У тимчасових групах, що створюються для 

розв’язання окремого завдання у заданому режимі часу, чи у постійних, але 

відносно слаборозвинених колективах з несталою системою відносин, з 

протиріччями і конфліктами у стосунках, які здатні негативно впливати на 

успішність спільної роботи, кращі результати дає стиль керівництва з 

вираженими елементами директивності. Використовуючи такий стиль, 

керівник надає підлеглим обмежену самостійність, причому лише у межах 

тих функціональних обов’язків, з якими вони можуть успішно впоратись, 

основні питання організації діяльності і проблеми, що виникають, він 

вирішує самостійно і директивно. 

Із узагальнення вищезазначеного, виникає проблема впливу 

особливостей особистості на стиль управління. За констатації певного зв’язку 

між окремими параметрами цих двох складових стає можливим відбір 

керівників для різних колективів чи в різних соціальних ситуаціях. 

Слід зазначити, що особистісні детермінанти ефективного стилю 

управління досліджуються вже протягом тривалого часу: це роботи Є.О. 

Климова, Б.М. Теплова, А.І. Китова, Б.Д. Паригіна, В.С. Мерліна та ін.; у 

зарубіжній літературі - К. Левіна, Р. Саймона, П. Друкера, Р. Лайкерта, Л. 

Портера та ін. Основним завданням авторів було розуміння механізмів 

виникнення індивідуального стилю управління, їх класифікація та умови 

найбільш ефективного функціонування. Нажаль, це питання сьогодні 

звичайно вирішується на рівні здорового глузду, на основі очевидності, 

наявності певних рис особистості у “ефективного” керівника. 
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Якщо керівник має, на нашу думку, всі необхідні якості і відповідає 

всім професійним і моральним вимогам, це ще не означає, що він в змозі 

керувати будь-якою соціальною системою незалежно від того, які задачі вона 

виконує. Відомо, що система ОВС включає в себе різнорідні підсистеми. 

Керівники різних служб можуть володіти схожими діловими і морально-

психологічними рисами, але способи їх виявлення різні. Саме форми 

виявлення особистих рис керівника є підставами для віднесення його до того 

чи іншого психологічного типу керівника. 

Керівник-ліберал – це управлінець, який віддає розпорядження, як 

правило, виражені в формі прохань, манера поводження з підлеглими 

спокійна, часто ввічлива. Характерним для цього типу керівників є бажання і 

вміння вислухати думку підлеглих, виявити в любому з них позитивні риси. 

Керівник авторитарного типу – повна протилежність керівнику-

лібералу. Бути в центрі групових дій і інтересів – для нього потреба, він не 

тільки вміє розпоряджатись і командувати, але й робить це із задоволенням. 

Керівник демократичного типу вдало поєднує в собі терпимість, високі 

комунікативні властивості, широту поглядів, загальну культуру керівника-

ліберала і рішучість, енергію, мобільність, вміння керувати, притаманні 

лідеру авторитарно типу. Це – ідеальний тип лідера для всіх систем. 

Для успішного проведення розшукової діяльності найбільш підходить 

даний тип керівника. Для вдосконалення організаційних відносин в ОВС 

важливе психолого-педагогічне значення має авторитарний керівник. Це 

внутрішнє визнання підлеглими його переваг і як керівника, і як особи. Якщо 

керівник не володіє авторитетом, то всі зусилля і витрати на організацію 

управління можуть бути зведені нанівець.  

Наукові дослідження і практика показують, що в організаційних 

відносинах можуть проявлятись різного роду відхилення, що заважають 

оптимальній організації управління органами внутрішніх справ і негативно 

впливають на ефективність їх діяльності. Часто такі відхилення являються 

наслідками психологічних причин і чинників. Керівник, колектив і кожен 

працівник ОВС повинен приділяти увагу психологічному рівню розвитку 

 організаційних відносин [2,6]. Рівень їх розвитку оцінюється за такими 

критеріями: 

- ділова направленість; 

- соціальна зрілість посадового рівня учасників відносин; 

- єдність, тобто, узгодженість, збалансованість відносин; 

- дієвість (ділова і психологічна ефективність) відносин; 

- задоволеність працівників відносинами, що склались. 

Сукупність зазначених критеріїв дозволяє діагностувати рівень 

розвитку організаційних відносин в ОВС, визначити залежність між їх 

станом і ступенем організованості, а також результатами вирішення 

пошукових завдань. Психологічний механізм, що дозволяє здійснювати 

цілеспрямований вплив на формування збалансованих, діючих відносин 

працівників включає в себе три основні елементи: організаційну 

диференціацію, організаційну ідентифікацію, організаційну кооперацію 
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(інтеграцію). 

Узагальнення зазначеного дає змогу зробити наступні висновки: 

1) діяльність по розкриттю злочинів при здійсненні гласних або 

негласних розшукових слідчих дій потребує від керівника не тільки наявності 

обізнаності в юриспруденції та спеціальних знань, вмінь і навичок, що 

формуються при їх вивченні, але й знання та застосування методів психології 

управління [1,4]; 

2) специфічним для даного виду діяльності є також те, що розкриття 

злочинів та визначення ступеня причетності до їх вчинення конкретних осіб 

здійснюється не лише за рахунок безпосередньої психічної активності 

працівників підрозділів, що проводять розшукові слідчі дії, а й завдяки 

узгодженій співпраці різних служб і підрозділів правоохоронної системи в 

цілому. В цьому випадку роль керівника органу досудового розслідування як 

організатора і координатора здійснення системи розшукових слідчих дій 

набуває особливого значення, оскільки від професійних якостей керівника-

координатора залежить успіх розкриття і розслідування злочину [3,5]. 
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УДК 62-192:873                       

 

ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПАРКУ МАШИН ПОРТОВИХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Микола ЗУБКО, Олексій НЕМЧУК 

 

Сучасні спеціалізовані перевантажувальні комплекси, зокрема, 

морських портів складаються з чотирьох основних груп машин: причальні 

машини, складські машини, машини ділянки сухопутного транспорту і 

машини всередині термінального транспортування вантажу. Кожна із 

названих груп складається з однотипних машин часто однієї моделі, які за 

технічними параметрами і показниками надійності є однаковими. Тому в 

даній задачі розглядається система ковзного резервування, що складається з N 

= n + m + s однакових  машин   з відновленням в стаціонарному періоді 

експлуатації. При цьому n машин - основні, обслуговують заданий об’єкт,  m - 

навантажений резерв, а s машин - ненавантажений резерв. У систему входить 

також ремонтна служба з r ремонтними постами. Один пост одночасно може 

відновлювати тільки одну машину. 

Співвідношення інтенсивності відмов машин в системі  λс(t) і 

інтенсивності їх відновлень µс(t) визначають число машин k, які в момент 

наробітку t перебувають у стані відмови (не встигли відновити). Тобто 

визначають імовірність перебування системи в стані k у стаціонарному 

періоді її експлуатації рk , яку прийнято називати фінальною ймовірністю. 

При параметрах 

  

експонентних розподілів наробітку на відмову будь якої 

машини  λ і часу відновлення її одним ремонтним постом  μ  згідно потокам 

відмов і відновлення в  системі: 
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проводиться    розрахунок фінальних ймовірностей  pk для всіх  k =0,1 … N . 

 

На основі отриманих значень  pk   вичислюються загальні показники 

роботи системи і показники експлуатаційних станів машин системи  в 

процесі виконання планової роботи, наприклад розвантаження судна. Склад 

цих показників приведено, відповідно, в табл. 1 і табл. 2. 

Наявність розрахункових величин зазначених показників дає змогу 

попередньої оцінки експлуатаційної якості системи на етапі планування робіт 
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і внести необхідні зміни в число основних машин системи,  рівень її 

резервування , а так же  відносно пропускної спроможності ремонтної бази. 

 
Таблиця 2.1 

Загальні показники роботи системи. 

Найменування показника  Символ 

Середній наробіток системи на відмову Тос 

Середній час відновлення системи Твс 

Коефіцієнт готовності системи КГС 

Середнє число занятих ремонтних постів nзр 

Середнє число машин в черзі на ремонт nч 

 
Таблиця 2.2 

Коефіцієнти перебування машини в експлуатаційних станах. 

№ 

п/п 
Найменування коефіцієнта Символ 

1 Роботи машини на основному об’єкті  Kt 

2 Перебування машини в черзі на відновлення Kч 

3 Перебування машини на відновленні Kв 

4 Перебування машини в резерві Kp 

5 Перевірка узгодженості коефіцієнтів по сумі ∑К 

 

При наявності в порту автоматизованої системи збору і аналізу 

інформації о наслідках експлуатації машин представлений алгоритм 

прогнозування показників якості їх технологічного використання дає змогу 

оптимізації структури складу машин для виконання планового об’єму роботи 

в ладанний термін. 

В якості критерію оптимальності  задачі доцільно прийняти прибуток 

П, отриманий внаслідок виконання планового завдання з врахуванням на 

цьому етапі тільки доходу і витрат, що мають місце безпосередньо, 

наприклад, в процесі перевантажувальних робіт. При цих умовах  критерій 

оптимальності має форму: 

max max( ).OB T Rm Rs BO RP OH H H H R R R R        

Де  НОВ =  прибуток за результатами роботи на основному об'єкті; НТ  - 

прибуток (втрати) в залежності від часу  виконання планових робі;  НRm - 

прибуток при використанні машин в навантаженому резерві; RS  - витрати при 

перебуванні машин в ненавантаженому резерві; RBO - витрати на відновлення 

машин після відмови; RRP - витрати на утримання не використовуваних 

ремонтних постів. 

 
Таблиця 2.7.  

Прибуток H(m) за період обробки судна при п = 4 портальних крана. 

 

 

            

m  (рез. маш.) 0 1 2 3 

H(m) у.о. 171600 183400 181000 1800700 



 

29 
 

   Як видно з прикладу розрахунків  оптимальний варіант – т =1 кран. 
 
 
 

 

 

УДК 159.923 

 

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК 

ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 

Наталья КАРГІНА 

 

Ми всі живемо в суспільстві, де рівень безпеки за всіма основними 

параметрами, починаючи від ймовірності насильницької смерті і закінчуючи 

гігієнічними нормами, значно вище, ніж був колись раніше, однак люди 

продовжують відчувати потребу в безпеці, відшукуючи в навколишньому 

світі всілякі загрози та небезпеки. 

Міжнародні конфлікти, екологічні загрози супроводжуються почуттями 

страху, невпевненості і безглуздості існування. Людина відчуває 

нестабільність навколишнього середовища, зменшується її психологічне 

здоров’я, вона відчуває «шок майбутнього». У сучасному світі безпека 

перестає бути абстрактним поняттям, вона стає конкретним феноменом, 

створюваним взаємодіючими людьми. 

Соціальні зміни, що відбуваються в світі, можуть модифікувати 

звичайні небезпеки, створювати нові ризики і змінювати стратегії 

суспільства. Мало хто стане заперечувати, що безпека, як індивідуальна, так і 

національна і міжнародна, займає важливе місце серед проблем, що стоять 

перед людством. 

Стратегії, пов’язані із забезпеченням безпеки, спрямовані на 

ідентифікацію та запобігання загрозам. Мета безпеки може мати різну 

інтерпретацію: 

1. Захист життя людини. 

2. Захист людей від поширених загроз. 

3. Забезпечення набору життєво важливих прав та свобод для всіх 

людей. 

4. Створення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

екологічних умов, в яких живуть люди, знаючи, що їх життєві права і свободи 

є безпечними. 

Наведені трактування показують, що безпека людини є більшою мірою 

результатом ефективного політичного, економічного, соціального, 

культурного та природного середовища, а не виконання набору 

адміністративних процедур. Але це тільки одна сторона «медалі». 

З іншого боку – безпека суспільства складається з відчуття безпеки 

окремих людей. Безпека для фізичних осіб не може бути визначена так легко. 
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Чинники, що впливають на безпеку – життя, здоров’я, статус, багатство, 

свобода – це набагато складніше, і багато хто з них не можуть бути замінені у 

разі втрати. Тому зміцнення психологічної безпеки є ключем для досягнення 

психологічного здоров’я людей. 

В даний час існує три види орієнтацій для психологічної конотації 

безпеки в науковій сфері: 

1. Визначення безпеки з точки зору задоволення потреб індивіда. Цей 

підхід бере початок в працях А. Маслоу, який стверджував, що «психологічна 

безпека – це почуття довіри, безпеки і свободи від страху та тривоги, 

особливо відчуття того, що всі потреби задовольняються в даний час (і в 

майбутньому)». 

2. Визначення безпеки з точки зору сприйняття ризику. Деякі 

дослідники вважають, що почуття безпеки або небезпеки є передчуттям 

потенційного ризику або небезпеки, які можуть статися, а також це відчуття 

керованості ситуацією. 

3. Визначення безпеки як суб’єктивної оцінки, заснованої на досвіді. 

Уявлення про безпеку формуються індивідуально, і вони являють собою 

суб’єктивне відображення реальності. Зміст уявлень щодо безпеки має 

широке охоплення. Так, в якості об’єкта безпеки може виступати сама 

людина, її сім’я, етнічна чи релігійна група, нація і держава або навіть весь 

світ. Категорія уявлень про безпеку також включає в себе безліч інших 

чинників, що відносяться до умов, які можуть або послабити, або посилити 

безпеку, наслідки безпеки або небезпеки. 

Першими в цій області стали роботи 

Джеймса Дер Деріан, Баррі Бузана та Оле Вейвера. Ці автори стоять біля 

витоків «постмодерністського» (або «постструктуралістського») підходу в 

теорії міжнародних відносин. Вони зміщують акцент з аналізу «безпеки» та 

«небезпеки» на аналіз значень дещо в іншому контексті. У підсумку в центрі 

уваги опиняються епістемологічні основи самої наукової дисципліни, яка 

називається «дослідженнями безпеки». Крім того, безпеку (security) вони 

протиставляють не «загрозу» (threats) і «небезпеку» (dangers), а «небезпеки» 

(insecurity), тим самим вбудовуючи суб’єктивний компонент (відчуття, 

переживання) в аналіз даного феномена. 

Безпека і психологічне здоров’я є поняттями, що складаються з безлічі 

об’єктивних і суб’єктивних чинників. Можливість їх вивчення та 

вимірювання є для суспільства важливим інформаційним інструментом. Як 

предмет у вивченні безпеки і психологічного здоров’я суспільства, як 

правило, розглядають: зовнішні і внутрішні чинники безпеки; економічну, 

 екологічну та соціальну безпеку; загрози культурної та громадської безпеки; 

захищеність культурного різноманіття. Тому важливим дослідницьким 

напрямком є проблеми вимірювання безпеки та психологічного здоров’я як 

індикатора задоволеності населення своїм життям. 

На думку філософа та політолога В. Малахова, сучасна риторика 

безпеки «фреймує» реальність, що знаходить своє відображення в 

«мобілізації певних сприйнять» через використання певних смислів. 
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Вживання мови «небезпеки» призводить до того, що відбувається мобілізація 

не тільки мислення, а й структури значень, внутрішніх для самої мови. Тому 

за стратегіями поведінки і за «політикою небезпеки» (politics of insecurity) 

завжди присутня боротьба між різними уявленнями і баченнями проблеми, 

що має вплив на психологічне здоров’я людини. 

Осмислення концепту безпеки була зроблена Мішелем Фуко. Його 

лекції були присвячені аналізу тріади «безпека – управління – біополітика», 

яка є масштабним ескізом теорії походження сучасної ліберальної держави. 

М. Фуко показує культурні коріння ідеї безпеки і пов’язує їх з режимом 

панування, який з’являється в дисциплінарних суспільствах Нового часу, і 

тільки потім виводить ці суспільства на якісно новий ідеологічний та 

технологічний рівень. 

Рутинність дає можливість брати участь у раціональних діях. Це 

автоматичні відповіді на стимули, які є звичними. 

Для цілого ряду речей, які відбуваються навколо, людина не зважує 

альтернативи і не шукає раціональні відповіді, вона не вибирає, що робити, 

вона просто робить. Наприклад, водій натискає педаль газу, коли загоряється 

зелений колір світлофора, не думаючи в якій черговості необхідно зробити 

певні дії, він здійснює звичні маніпуляції автоматично, не замислюючись над 

цим. 

Звикання забезпечує безпеку. Коли набір стимулів викликає 

рутинізацію відповідей, звільняється поле для діяльності, з’являється більше 

можливостей для відповіді на небезпеку. Справа в тому, що людина не може 

реагувати на всі небезпеки відразу, тому когнітивна здатність реагування на 

будь-яку небезпеку багато в чому залежить від наявності та ефективності 

рутинних дій. 

Життєвий шлях людини характеризується, перш за все, наявністю 

різноманітних подій, деякі з них інтерпретуються людиною як травматичні. 

Ці події – «вузлові моменти життєвого шляху» – багато в чому визначають 

подальший сценарій життя людини, її психічне та фізичне здоров’я і 

обумовлюють хворобливі стани особистості, будучи одним з механізмів 

досягнення онтологічної безпеки. 

Важливо відзначити, що онтологічна безпека пов’язана з довірою, а 

саме з системою базової довіри. Базові системи довіри є наборами звичних 

відносин. Е. Гідденс називає довіру «когнітивним коконом», який дозволяє 

людині сприймати себе як унітарну, когерентну особистість. Система базової 

довіри діє як свого роду буфер проти хаосу. Завдяки наявності базової довіри 

 людина фокусується на творенні і прийнятті власної ідентичності, 

укріплюючи власне психологічне здоров’я. 

Онтологічна безпека є динамічним компонентом в концепції 

психологічного здоров’я людини, розширює фокус від мінімізації шкоди та 

захисту до зростання впевненості в можливості узгодженого майбутнього. 

Психологічне здоров’я пов’язано з рутинністю життя і залежить в якійсь мірі 

від передбачуваності. 

Зміна стає загрозою, що дестабілізує конструкцію, викликає тривогу, 
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ставить під загрозу особистісну ідентичність та безпеку в майбутньому. 

Впевненість і безпека впливають на почуття власної гідності. Тому, для 

людей, які пережили травматичне минуле, дуже важливо відновити порядок, 

звичний хід їхнього життя, що дасть чітке уявлення про майбутнє і буде 

сприяти психологічному здоров’ю у подальшому. 

Таким чином, в даний час, зростає необхідність розуміння того, як 

уникнути соціальної нестабільності та з чого складається соціальне здоров’я, 

як можна вибудовувати свою соціальну активність, щоб забезпечити 

максимальне психологічне здоров’я не лише сьогодні, а й у майбутньому. 

 

 

 

 

 

УДК 372.881.1 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ІНОЗЕМНОЇ НА ОСНОВНОМУ ЕТАПІ 

Тетяна КВАША 

Роль методу у викладанні іноземних мов завжди була вирішальною. У 

сучасній методиці навчання української мови як іноземної апелюють до 

системи методів в іншомовній аудиторії, де найпоширенішими є класифікації 

Е. Азімова, А. Арутюнова, І. Бім, А. Щукіна та ін. 

У процесі навчання української мови на основному етапі можна 

виокремити такі методи: прямий, метод читання, усвідомлено-зіставний, 

усвідомлено-практичний, комунікативний метод. 

Прихильники прямого методу (М. Берліц, Ф. Гуен, О. Єсперсен, Ш. 

Швейцер) намагалися асоціювати лексичні одиниці іноземної мови 

безпосередньо з їх значенням, оминаючи рідну мову, у навчальному процесі. 

Метод читання досліджували такі науковці, як О. Бонд, Е. Едді, А. 

Колман, М. Уест, Р. Файфа, Л. Фоссет, І. Фремон. На думку М. Уеста, читання 

сприяє збільшенню мовленнєвої практики та значною мірою компенсує її 

недолік у процесі навчання іноземної мови.  

Основним підґрунтям  усвідомлено-зіставного методу навчання були 

чотири методичні засади: 1) необхідність усвідомленого засвоєння мовних 

явища та способів їхнього застосування в мовленні; 2) зіставне вивчення 

мовленнєвих явищ; 3) одночасний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності 

повинен проходити на основі писемного мовлення; 4) розмежування 

активного і пасивного мовного матеріалу, тобто виокремлення навчального 

матеріалу, призначеного для рецептивного (читання, аудіювання) та 

репродуктивного (письмо, говоріння) засвоєння. 

Аудіолінгвальний метод передбачає автоматичне засвоєння матеріалу, 

тобто багаторазове прослуховування магнітофонних записів і промовляння 

мовних структур і мовленнєвих взірців. 
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В основі навчання української мови як іноземної за усвідомлено-

практичним методом покладено такі методичні принципи: комунікативна 

спрямованість навчання, або принцип активної комунікації; функціональний 

підхід до відбору і презентації мовного матеріалу; ситуативно-тематичний 

принцип організації мовного матеріалу; принцип концентричного розміщення 

мовного матеріалу.  

Комунікативний метод ґрунтується на таких базових 

загальнодидактичних і методичних принципах: принцип мовленнєво-

мисленнєвої активності; принцип індивідуалізації; принцип 

функціональності; принцип ситуативності; принцип новизни. 
 
 

 

 

УДК 811.111 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ КОМПЛІМЕНТУ У 

СПІЛКУВАННІ ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Яна КНИШОВА 

 

Сьогодні внаслідок активізації взаємовідношень різного роду 

дослідження як міжособистісної так і міжкультурної комунікації, яка 

спрямована на мінімізацію збоїв у спілкуванні та досягнення ефективного і 

гармонійне спілкування, є фокусом гострого інтересу лінгвістів, психологів, 

філософів, фахівців з комунікації та суміжних дисциплін, оскільки це 

надзвичайно важливо та актуально. Особливої гостроти ця темa набуває із 

наростанням у сучасних обставинах тенденції усaмітнення, постійних спроб 

мaніпулювання людиною, її свідомістю і психічним станом, а також із 

розповсюдженням стереотипів стосовно людських взаємостосунків.  

Вважаємо, що комплімент є невід’ємною складовою повсякденного 

спілкування. Існують різні типи компліментів: щирі та лестощі, ефективні та 

неоднозначні, доречні та недоречні тощо. У риториці є кілька вимог до 

компліментів. Комплімент вимагає від мовця усвідомлених мовленнєвих 

зусиль, він передбачає художню та творчу спрямованість у мовленні. Різні 

 особистості дотримуються різних мовленнєвих стратегій, створюючи 

комплімент, і вибір цих стратегій визначається типами індивідуальних стилів 

ораторів. Комплімент виникає з бажання порадувати оратора. А щоб 

викликати у людини позитивні емоції, треба знати його індивідуальні риси, 

включаючи особливості його мовної особистості. Ось чому головна 

риторична вимога компліменту - це гармонія (комплімент робиться різним 

людям залежно від їх віку, ступінь близькості з оратором тощо) та правильна 

ситуація (в деяких випадках зовнішність можна похвалити, в інших - інтелект 

тощо). Є різні причини робити компліменти. Перш за все, це хороший засіб 

досягти прихильності адресата та встановити основи довготривалої та 
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ефективної комунікації. Компліменти також зроблені через ввічливість. З 

іншого боку, часто роблять компліменти, щоб отримати зустрічний у 

відповідь. З точки зору впливу на адресата та значення слів компліментів 

загалом, варто згадати, що, насамперед, компліменти задовольняють 

найважливішу психологічну потребу людини - потребу позитивних емоцій та 

мають також виховне значення. Крім того, здатність помічати позитивні 

якості у інших людей допомагає нам виявити в собі хороші риси. Отже, 

цінність компліменту полягає також у задоволенні одне одного. Таким чином, 

значення компліменту як словесної діяльності полягає в тому, що він закладає 

основу ефективного спілкування, встановлює добрі стосунки з адресатом, 

впливає на нього на користь адресата, ставить у потрібний настрій, має 

виховне значення, підвищує оцінку і самооцінку як адресата, так і адресата. 

Існує багато компетентних  поглядів та визначень мовленнєвого акту 

компліменту, які є наслідком існування різних точок зору на це питання.  

Наприклад, П. Франc (France, 1992: 11-15) заявляє, що слово «комплімент» 

родом з італійської мови.  «Complimento»  відноситься до дії, вчиненої з 

одного боку через зобов’язання, а з іншого через "почуття подяки, яке йде від 

серця і відображає правду і щирість душі ". Компліменто,  у свою чергу, 

запозичене з іспанського компліментато (яке походить від латинського 

Comolere).  

Незважаючи на те що компліменти є загальноприйнятою стратегією 

ввічливості, цей МА рідко згадується у класифікаціях мовленнєвих актів. 

Наприклад, комплімент відсутній у таксономії Дж. Серля, хоча імовірно, він 

належить до експресивів. Дж. Остін відносить комплімент до бехабітивів, які 

виражають відношення і мають соціальну природу; він розглядає комплімент 

як засіб вираження симпатії, разом з поздоровленнями і розрадами. Згідно К. 

Баху і Р. Харнішу, комплімент є підвидом поздоровлень і, таким чином, 

потрапляє в розряд заяв (acknowledgments), які виражають певні почуття з 

приводу адресата, істинні або формальні. Оскільки заяви висловлюються по 

певних приводах, їх мета – не стільки виразити істинне почуття, скільки 

задовольнити соціальним вимогам. Тому вони розглядаються головним чином 

як "акти ввічливості". 

Що стосується словникових дефініцій компліменту, то різні 

лінгвістичні словники дають наступні тлумачення: словник сучасного 

російської літературної мови визначає комплімент як "похвалу, викликану 

прагненням сказати люб'язність або полестити кому-небудь"; у словнику С.І. 

Ожегова компліменту дано наступне тлумачення: "Комплімент - люб'язні, 

приємні слова, утішний відгук". 

Комплімент також визначається як очевидне або приховане вираження 

похвали і/або захоплення кимось, але не мовцем. Р. Херберт визначає 

комплімент як мовленнєвий акт, який експліцитно або імпліцитно схвалює 

когось окрім мовця, зазвичай адресата, за щось хороше (якість, 

характеристику, уміння і так далі), що позитивно оцінюється мовцем. 

 Отже, наявність достатньо кількості визначень МА компліменту вказує 

на підвищену увагу до цього питання у сучасній лінгвістиці. 
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УДК620.193 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ ЯК НАУКА ПРО 

РОБОТОСПРОМОЖНІСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН І КОНСТРУКЦІЙ 

 

Олександр КОБЗАРУК 

 

В процесі розвитку механіки в рамках цієї науки формується ряд 

прикладних технічних дисциплін. На сучасному етапі механіка 

підрозділяється на два великих підрозділи: механіка абсолютно твердих тіл 

та механіка твердих тіл, що деформуються. 

Механіка абсолютно твердих тіл (ньютонівсьска механіка) вивчає 

закони про механічний рух (статику і динаміку) матеріальної точки або 

сукупність таких точок, відстань між якими не змінюється в процесі руху 

тіла. Висновки ньютонівської механіки справедливі, коли в процесі руху чи 

рівноваги тіла зміною його форми можна знехтувати. Питання про міцність 

та жорсткість абсолютно твердого тіла позбавлене сенсу, оскільки сам 

термін означає, що тіло не деформується і не руйнується. 

Будь-яке реальне тіло під дією прикладених до нього сил змінює свою 

форму і розміри − деформується, а якщо ці сили досягають певної 

величини − руйнується. Найбільш простою моделлю твердого тіла, здатною 

відбити процес деформування, є тіло як сукупність матеріальних точок, 

відстань між якими може змінюватися в залежності від величини і 

спрямування сил, що діють на тіло. Така модель лягла в основу традиційної 

(класичної) механіки матеріалів, уявлень і вчення про міцність твердих тіл.  

Інтенсифікація досліджень проблеми міцності твердих тіл зумовлена 

в першу чергу тим, що створення загальної теорії деформування та 

руйнування твердих тіл і теорії керування їх фізико-механічними 

властивостями в умовах короткочасної або тривалої дії зовнішніх 

навантажень, високих температур і тисків, різних робочих середовищ стало 

першочерговим завданням при розв'язанні багатьох питань інженерної 

практики, а також питань подальшого технічного прогресу. 

Протягом останніх десятиріч, зокрема у зв'язку з завданням нової 

техніки, проблема міцності твердих тіл стала в центрі уваги широкого кола 

спеціалістів-механіків, фізиків, матеріалознавців, хіміків та ін. Найбільш 

актуальними питаннями фізико-хімічної механіки матеріалів є: теоретична 

і реальна міцність кристалів, міцність тіл з тріщинами, опір матеріалу 

поширенню тріщин, дислокації в кристалах, дифузія речовин і деформація 

твердого тіла, адсорбційне та корозійне зниження міцності, втома металів, 

концентрація напружень і середовище, ефект частоти та масштабний ефект, 

водень в металах, стабільність фізико-механічних властивостей твердих 

тіл, металічні розплави та їх вплив на міцність конструкційних матеріалів, 

вплив зварювання та дії робочих середовищ на конструктивну міцність, 

шляхи підвищення міцності конструкційних матеріалів та ін. 
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УДК 621.86 

 

ОЦІНКА СТАНУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТОВИХ  

КРАНІВ 

 

Євген КОКОШКО, Тетяна ЛАБУНСЬКА  

 

На сьогодні в Україні експлуатується чимала кількість мостових 

кранів,  котрі встановлені на підприємствах різних галузей економіки: 

машинобудівних, будівельних, комунальних та ін. Слід відзначити, що термін 

їх експлуатації вже вичерпано, заміна сповільнюється з економічних 

(поганого фінансування) та технічних причин (крани виконують завдання в 

технологічних ланцюжках які неможливо миттєво зупинити).   

Найпоширеніших причинами відмов металоконструкцій мостових 

кранів незадовільна якість металу і тріщини в зварних швах. Тому, згідно з 

нормативно-технічною документацією такі дефекти є недопустимі. 

Тому в якості об’єктів досліджень вибрали мостові крани вантажної 

площадки, які експлуатуються на зовнішньому повітрі  та  відпрацювали 

понаднормовий термін. 

Стан металевих конструкцій оцінювали оглядали на наявності 

дефектів та їх оцінки – візуальний огляд, а також  за допомогою методів 

акустичної емісії і магнітної пам’яті металу.  

Періодичність обстежень відбувалася рідше 1 раз на рік, виходячи з їх 

фактичного технічного стану. 

Результати обстежень показали, що: 

1) на окремих елементах металоконструкцій наявні незначні 

відшарування та  корозійні пошкодження, що не суттєво впливають на 

працездатність конструкції; 

2)  на окремих елементах металоконструкцій спостерігались 

деформації  (погнутість), що несуттєво перевищують допустимі межі; 

3) стан метала металоконструкцій кранів дозволяє подальшу 

експлуатацію та реконструкцію чи модернізацію. 

 

 

 

 

УДК 621.86 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ЗНОС 

ХОДОВИХ КОЛІС ПОРТАЛЬНИХ  КРАНІВ 

 

Євген КОКОШКО, Віктор СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ 

 

Найбільш розповсюдженими перевантажувальними машинами 

річкових та морських портів є портальні крани, за допомогою яких 
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виконують основний об’єм розвантажувальних робіт, від надійної та 

безперервної роботи яких залежить продуктивність порту. 

Портальні крани переміщуються по рейках за допомогою ходових 

коліс, що забезпечують надійність крана в цілому. Слід відзначити що, їх 

відмова призводить до значних економічних втрат пов'язаних з ремонтом і 

простоями в роботі крана, оскільки складність ремонту ускладняється 

значною трудомісткістю при їх заміні та підтримуючих деталей. 

У роботі досліджено знос ходових коліс кранів Альбатрос та Сокіл, 

котрі працюють в Херсонському порті. Знос ходових коліс вимірювали як 

робочої поверхні катання, так і у реборд. Знос вимірювали через рівні 

проміжки часу тричі, результати усереднювали.  За отриманими даними 

будували залежність зносу від часу роботи. 

Результати досліджень вказують на те, що на знос коліс впивають: 

режими роботи і умови експлуатації кранів; конструктивні особливості і 

точність виготовлення кранових мостів і ходових коліс; перекіс коліс у 

ходовому візку; зміни колії і розташування рейок; взаємне зміщення торців 

стикуючихся рейок, ослаблення проміжних і стикових скріплень рейок; 

нерівності та дефекти на поверхні кочення колеса; час пуску і гальмування 

крана; неправильне регулювання гальм. 

Знос реборд значно перевищує знос діаметрів ходових коліс крана. 

Аналіз експериментальних зразків показав, що прискорене зношування 

ходових коліс викликано їх перекосом під час пуску і гальмування крана, а 

також  зміни розмірів підкранових колій. 

 

 

 

УДК 811.111 

 

НОРМАТИВНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ 

АСПЕКТ) 

 

Євгенія КОРНЄЛАЄВА 

 

У сучасному світі вивченню англійської мови відводиться чи не головне 

місце. Також пропонуються його нормативні форми, занесені до словників та 

посібників з граматики. Однак при використанні отриманих знань в 

міжкультурному спілкуванні стає очевидним той факт, що мова посібників і 

підручників дещо відрізняється від живої англійської мови, якою 

розмовляють її носії. 

Мовна «норма» - це такий мовний варіант, який був обраний для 

передачі письмової інформації, стандартизований, кодифікований, 

зафіксований у словниках і підручниках з граматики. 

Основною рушійною силою процесу стандартизації завжди були 

суспільно-політичні та економічні мотиви. Таким чином, поняття мовної 

норми, стандарту, містить в собі ідеологічну складову, оскільки мовний 
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стандарт є за своєю природою прескриптивних мовним варіантом. Цілі та 

завдання мовної стандартизації очевидні й цілком зрозумілі: суспільству 

потрібен деякий мовний стандарт, який звів би нанівець можливість 

двозначності й непорозуміння.  

Стандартизація англійської мови та закріплення його норм в письмових 

джерелах є необхідною умовою його стабільного існування. 

Традиційно поняття мовної «норми» поширювалося не тільки на 

письмову форму мови, а й на усну і визначало універсальну форму і спосіб 

нормативного мовного вираження. Для письмової мови характерна 

продуманість і підготовленість і, як наслідок, певна передбачуваність, в 

результаті чого слідування мовним нормам в письмовій мові цілком 

закономірно - воно виправдовує її цілі та завдання. Для усної промови 

властива деяка спонтанність. 

Поняття «нормативності» для усного мовлення відносне. Те, що 

вважається в письмовому виді морфологічною або синтаксичною помилкою, 

може з високою частотою бути присутнім в усному мовленні носіїв 

англійської мови. При цьому прийнято вважати, що якщо відхилення від 

норми зустрічається в мові носія, то це є «варіативністю», яка обумовлена 

різними чинниками, наприклад соціальною приналежністю мовця, 

регіональними особливостями його мови або індивідуальними 

вподобаннями. 

Однією з яскравих характеристик розмовної англійської мови є еліпс. 

Еліптичні конструкції дуже часто зустрічаються в усному мовленні. 

Граматику усної мови складно оцінювати по окремій фразі або 

 реченню. У розмові співрозмовники найчастіше перебивають один одного 

або говорять одночасно, фрази можуть бути уривчастими, а співрозмовники 

можуть перескакувати з однієї теми на іншу. 

Сідней Гринбаум, автор оксфордського підручника з граматики, дає 

наступну характеристику «правильної» англійської мови. На його думку, 

«правильна» мова - це та, яка відповідає правилам нормам англійської мови. 

«Добра» англійська мова це ефективне та естетичне, використання 

англійської мови. «Добра» англійська мова - це мова, яка чітко і ясно 

відображає наміри того хто говорить, мова, яка при цьому доречна і приємна 

читачеві й слухачеві. 

Певні норми поведінки, в тому числі мовленнєві, закріпилися в 

суспільній свідомості в якості правильних, тому стало прийнято їх 

дотримуватися і в сучасному суспільстві. Загальна англійська мова - це не 

просто один з варіантів англійської мови, який зрозумілий у всьому світі, але 

також це і варіант, до якого слід прагнути, щоб отримати престижну роботу 

та / або стати впливовим членом суспільства. 

«Добра» англійська мова далеко не завжди визначається рівнем мовної 

компетенції мовця. Іншими словами, в певній соціолінгвістичній ситуації 

навіть ті люди, які недостатньо вільно володіють англійською мовою, можуть 

бути ефективні у своїй мовленнєвій комунікації. 

Дотримання правил англійської граматики дуже важливо, оскільки воно 
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необхідне для правильного викладу і, як наслідок, інтерпретації фрази або 

речення. Таким чином, очевидно, що письмові норми не завжди доречні для 

усного мовлення, а поняття «нормативності» для неї є відносним. Граматичні 

конструкції, неприпустимі в письмовій мові, можуть бути не тільки 

прийнятними, але навіть характерними для усної. 

 

 

 

 

УДК 821-291 

 

ТРАДИЦІЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

ДОБИ БАРОКО 

 

Тетяна КОРОБКО 

 

Твори в рамках низового бароко являли собою альтернативу високому 

бароко, низове бароко пропонувало ніби викривлене зображення предметів і 

речей. Його не влаштовував той арсенал «серйозних» засобів виразності, 

яким користувалися творці високого бароко. Відтак воно зверталося до сміху 

«як альтернативного, але цілком повноцінного способу відображення 

реальності». Тому осмислити явище низового бароко в Україні можна лише 

через розуміння національної сміхової культури та з урахуванням світових 

(зокрема західноєвропейських) традицій цього явища.  

Однак найпоширеніший різновид пісенної сміхової творчості українців, 

у якому переважає комічний спосіб відображення життєвих явищ, — це 

сатирично-гумористичні пісні. Вони «торкаються різних тем — від комічних 

життєвих ситуацій і до зовсім невеселих подій, на які люди пробують 

подивитися з іронією». У них колоритно, з непідробним гумором описуються 

пригоди залицяльників-невдах, сусідів, кумів, п’яниць, ледарів. Подібні 

пригоди персонажів з народного середовища (школярів, бурсаків) є 

поширеною темою гумористичної поезії XVII–XVIII століть. та 

гумористично-сатиричної літератури XVII–XVIII століть, де колоритно 

описуються пригоди мандрівних студентів («Христос народився, ба, правда, 

воскрес», «Хочу вас, панове, чогось іспитати»), завзятого козака («Пекельний 

Марко») чи недобросовісного священика («Отець Негребецький»). 

На творах низового бароко позначилась природа народного обрядового 

сміху, яку визначають такі риси, як святковість, всенародність, 

універсальність, амбівалентність, життєствердність. Ці ознаки обрядового 

сміху вплинули на бурлескне світобачення творців низового бароко, завдяки 

чому в бурлескно-травестійній творчості сформувався особливий тип 

сміхової образності, що генетично тяжіє до фольклору та засвідчує 

десакралізацію літературної творчості в низовій культурі Бароко. 
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УДК 378.016:811.111:338.48 

 

МЕТОДОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ 

НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ 

 

Лариса КОРОТКА  

 

Ми живемо не тільки на рубежі століть але і на рубежі епох, які 

різняться настільки кардинально, що, найімоверніше, історія не знала 

аналогів несхожості. Розгляд ряду аспектів нової епохи, яку різні автори 

називають то «постіндустріальним», то «інформаційним» суспільством.  

Метод ситуаційного навчання – це навчальний метод, застосування 

якого передбачає осмислення студентами реальної життєвої ситуації. Опис 

цієї ситуації одночасно відображає не тільки певну практичну проблему, але 

й активізує визначений комплекс знань, який необхідно засвоїти для її 

вирішення[2]. При цьому сама проблема не має однозначних рішень , являє 

собою своєрідний розгалужений і неоднозначний оптимум. Ситуаційний 

метод навчання було вперше застосовано під час викладання управлінських 

дисциплін у Гарвардській бізнес-школі , добре відомій своїми інноваціями.  

Хоча термін «ситуація» вже раніше використовувався у медицині та 

правознавстві , у бізнем-освіті поняття «ситуаційна методика навчання» 

отримує новий сенс. 

В Україні метод ситуаційного навчання був чи не найширше 

представлений в Інституті державного управління та місцевого 

самоврядування спеціалістами Школи державного управління імені Дж. 

Кеннеді Гарвардського університету у 1992році. У 1995-1996 рр. команда 

американських, канадських та українських спеціалістів розпочала 

використання інтерактивного методів навчання у курсі «Держане упавління». 

Ці заняття дали чудові результати.  

Подальший розвиток даного методу значною мірою відбувався завдяки 

діяльності громадської організації «Центр інновацій та розвитку» (м. Київ). 

Члени центру брали участь у Central and Eastern Europe Case Project, де 

викладали провідні фахівці Гарвардського та Вашингтонського університету. 

Від 1996 року Центр працює над поширенням методу ситуаційного навчання 

в Україні. За підтримки Фонду «Євразія » на базі Української академії 

державного управління при Президенті України був проведений перший 

семінар із ситуативної методики для викладачів київськи вузів. 

Сучасний український соціум переживає складні процеси змін у всіх 

сферах суспільного життя. Оновлення охоплює і освіту , де набирає силу 

методика ситуаційного навчання.  

Термін «методологія» (від грецького «методос» - шлях , «логос» - 

слово, поняття, вчення) означає вчення про метод [1]. 

Визначимось з роллю і функціями методології як цілісної системи. 

По-перше , вона реалізує інструментальну функцію, тобто обґрунтовує 

інструментарій дослідження , застосування конкретних методів і прийомів 
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пізнання. 

По-друге, пошукова функція , що виражається в тому, що методологія 

орієнтується на пошук істини , вказує на можливу область її розташування, 

прогнозує її, забезпечує інструментарно-інформаційний пошук. 

По-третє, їй властива пояснююча функція, коли пояснюються шляхи і 

способи отримання знання, його побудова, істинність. 

Таким чином , методологія являє собою певний концептуальний 

комплекс, що забезпечує регулювання діяльності. Методологія регулює 

діяльність людини.  Тому цілком правильно говорити про четверту її функцію 

– функцію регулятора. Однак ця регуляція має не зовнішній характер, вона 

відбувається зсередини самої системи діяльності. Крім того, вона розширює 

обрій людської дії, накопичує в собі зерна методологічного досвіду, 

виконуючи кумулятивну функцію. Остання функція означає те, що 

методологія виступає у вигляді нагромадження досягнень діяльності людини. 

У концентрованому вигляді вона збирає зерна досвіду, спресовує їх у 

принципи, розгортає в теорії.  

Структура методології, її роль у суспільстві визначається всім змістом 

історичного прогресу суспільства. При цьому зміна історичних епох означає 

одночасно зміну методологічних парадигм, стилю мислення, оцінки і 

практичної діяльності, що проявляється у всі структурни компонентах 

методології, у її функція. Наприкінці XX століття почали відбуватися 

докорінні зміни в методології, передумови й окремі елементи яких склалися 

вже на початку XX століття. Суть цих змін можна кваліфікувати як 

методологічну революцію, у ході якої відбувають кардинальні зміни в 

методології, що забеспечують перехід від класичної методології до пост 

класичної. Колишня методологія, що виражала сутність індустріального 

суспільства , детермінованого пізнання й однозначної оцінки, повсюди 

замінюється методологією інформаційного суспільства, плюралістичного 

пізнання та імовірності оцінки.  

Найбільш стрімкий розвиток інформативних технологій мав місце саме 

у XX столітті, у його першій половині були зроблені доленосні відкриття та 

технічні винаходи (фотографії, слайди, телефон, радіо, телебачення), що 

дозволили створити інтегральний засіб інформації – комп’ютер. Він дозволив 

передавати інформацію не тільки в знаковій , але й у аудіо- і відео формі ,  

інавіть не тільки передавати , але й накопичувати її, аналізувати, зберігати. 

Викладач втратив монополію на інформацію. Він став перетворюватися у 

духовного керівника , інформаційного тренера.  
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УДК621.791.75 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗВАРЮВАННЯ ТОВСТОЛИСТОВИХ СТАЛЕЙ 

 

Руслан КОТЕНКО 

 

Пластичність зварних з'єднань корозійностійких аустенитно-феритних 

сталей, виконаних звичайними механізованими способами зварювання, 

зменшується із збільшенням їх товщини. Це відбувається внаслідок 

збільшення і зростання феритного зерна в зоні термічного впливу. 

Підвищення пластичності зварного з'єднання можна підвищити за 

рахунок підвищення пластичності металу шва і металу ЗТВ. Відновити 

пластичність металу на ділянці ЗТВ, що примикає до лінії сплавлення, можна 

шляхом збільшення аустеніту в ньому. Для досягнення цієї мети 

використовується зварювання у вузький зазор з розкладки валиків. 

Особливістю даного способу є застосування присадного дроту, яка 

подається попереду дуги, що дозволяє підвищити продуктивність зварювання 

без підвищення потужності дуги. Присадочная дріт одночасно служить 

плавким механічним копіром. 

Така техніка зварювання дозволяє здійснювати зварювання листового 

металу у вузький зазор, що має в нижній частині ширину 16...18 мм 

(незалежно від товщини листа) і кут розкриття металу 1...20 на сторону для 

компенсації усадки. Ширина оброблення вибирається умови забезпечення 

гарної віддільність шлакової кірки, яка гарантується, якщо розплавлений 

шлак не досягає протилежної стінки зазору. 

Для з'єднання товстолистових корозійностійких аустенитно-феритних 

сталей спосіб зварювання у вузький зазор з розкладки валиків представляє 

особливий інтерес, так як в цьому випадку можна отримувати зварні 

з'єднання з міцнісними, пластичними і корозійними властивостями не нижче, 

ніж у основного металу. 

 

 

 

УДК 331.5:656.61(477) 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

 

Ольга КУКШИНОВА 

 

Україна є постачальником кваліфікованих спеціалістів у морській 

галузі, як офіцерського, так і рядового складу та займає провідне місце на 

ринку крюїнгових послуг. Затребуваність українських моряків привела до 

поширення діяльності, пов’язаною з їх працевлаштуванням, яку забезпечують 

крюїнгові компанії для вітчизняних і зарубіжних судновласників. Слід 

зазначити, що правове регулювання діяльності таких компаній досить 
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недосконале, що пояснюється, у першу чергу, тим, що в законодавчій базі 

України взагалі відсутнє поняття «крюїнгова компанія», при тому, що цей вид 

господарської діяльності дуже специфічний, оскільки пов’язаний з 

судноплавством.  

Крюїнгові компанії фактично є посередницькими структурами, які 

створюються на основі Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. 

(далі – ГК України) [1], Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі 

– ЦК України) [2], Законів України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 

2003 р. [3], «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 

2015 р. [4], «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. [5], 

«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. [6], «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 

квітня 2007 р. [7], «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 6 лютого 2018 р. [8], Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» від 16 грудня 

2015 р. [9].  

Проведений аналіз дає можливість визначити крюїнгову компанію як 

юридичну особу, яка створена в установленому законом порядку з метою 

отримання прибутку та отримала ліцензію на здійснення діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні моряків в Україні та/або за кордоном. 

На нашу думку з метою удосконалення чинного законодавства 

вважаємо за необхідне створення нормативно-правової бази, яка б  

регламентувала питання щодо організаційно-правової форми в якій може 

створюватися крюїнгова компанія, розміру статутного фонду, особливості 

припинення діяльності та інші, на нашу думку, таким нормативно-правовим 

актом може бути Закон України «Про крюїнгові компанії». 
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УДК 629.78 

 

ПРО ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МОРСЬКІЙ СФЕРІ 

 

Арсен КУЛІЄВ 

 

Світові тенденції в розвитку транспорту свідчать, що ринок 

транспортних послуг став ускладнюватися, всі сегменти транспортного 

процесу і логістики стали інтегруватися. Це призвело до розвитку 

транспортної інфраструктури нового типу – транспортно-логістичних та 

товаротранспортних комплексів, які утворили об'єднану систему взаємодії. 

Науково-технічна політика транспортної галузі передбачає розвиток науки, 

інноваційних технологій та системи підготовки кадрів в усіх напрямках, в 

тому числі стимулювання розробки та впровадження інноваційних 

інтелектуальних транспортних систем, що забезпечують ефективне керування 

транспортними потоками і транспортними засобами, а також підвищення 

якості транспортних послуг. 

Морський транспорт рідко розглядався як перспективна область 

застосування інформаційних технологій. Позначалися і традиційна 

консервативність галузі, і довгий цикл проектування й експлуатації суден, і 

досить високий ступінь регулювання, особливо в питаннях безпеки з боку 

національних та міжнародних організацій. В умовах масового переведення 
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навігаційно-гідрографічного забезпечення на цифрові продукти існуючі 

механізми впровадження нового обладнання для судів входять в протиріччя з 

динамікою технічного прогресу, не відповідають потребам судноплавної 

промисловості, необхідному рівню ефективності і безпеки морських 

перевезень. Однак, і в сфері морських комунікацій все ж відбуваються зміни, 

без перебільшення можна сказати, що ми спостерігаємо справжню 

революцію в галузі, яку можна порівняти з появою Інтернету. 

Найбільш перспективні напрямки застосування ІТ в морській сфері – е-

Навігація і безекіпажне судноводіння. Не випадково саме вони стали 

ключовими ініціативами Міжнародної морської організації (ІМО). 

В останні роки в документах різних міжнародних організацій, 

пов'язаних з організацією та нормативним регулюванням морського 

судноплавства, а також в спеціальних журналах з'явився новий термін – e-

Navigation (е-Навігація). Пріоритет у введенні в обіг цього терміну 

приписується фахівцям маяковій служби Великобританії. Його початковий 

загальний зміст полягав у формуванні такої системи навігації, яка б 

здешевила і полегшила процес управління судном в рейсі, а також дозволила 

б реалізувати додаткові можливості, що надаються новою технікою. 

Очікується, що в найближчі роки стандарти в рамках е-Навігації 

стануть обов'язковими для світового комерційного флоту. Без дотримання 

зазначених стандартів жодне судно не зможе, наприклад, зайти в порт або 

територіальні води тієї чи іншої держави. Відповідно до прийнятого ІМО 

визначення, е-Навігація – це гармонізовані збір, інтеграція, обмін, 

представлення та аналіз морської інформації на борту судна і в берегових 

системах за допомогою електронних засобів для вдосконалення процесу 

переходу (судна) від причалу до причалу (в портах відходу і призначення) і 

відповідних сервісів, що забезпечують безпеку мореплавання і захист 

навколишнього середовища. 

Одна з головних цілей e-Навігації полягає в забезпеченні безпеки 

судноплавства та підвищення ефективності заходів щодо захисту 

навколишнього середовища. Це передбачає підвищення інформованості 

судноводія і підтримку прийняття рішень при плануванні і виконанні рейсу. 

Міжнародна морська організація розробила основоположні документи 

для практичного впровадження стратегії е-Навігації, а також виконала велику 

роботу з реалізації плану спільних дій для її впровадження. Зараз активні 

роботи з розвитку стандартів і технологій ведуться в Європейському союзі, де 

за допомогою грантів ЄС реалізуються науково-дослідні проекти в області e-

Навігації. 

З технічних позицій е-Навігація – це єдине інформаційне середовище і 

інструменти, що з'єднують всіх учасників морської галузі: від судноводіїв до 

операторів, від судноплавних компаній до служб пошуку і порятунку, від 

портів до провайдерів ІТ-послуг, від митних служб до гідрографічних 

організацій – для оперативного і повного обміну інформацією. 

У ситуації, що склалася у створенні і застосуванні е-Навігації необхідно 

розуміти, що це комплексна довгострокова концепція, яка об'єднує різні 
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зацікавлені сторони і може вплинути на морське судноплавство в цілому. 

Безекіпажне судноводіння – ще одна ініціатива ІМО, реалізація якої 

тісно пов'язана з е-Навігацією. Для автоматизації судноводіння необхідна 

розвинена інформаційна інфраструктура, щоб забезпечити системи навігації 

необхідною і своєчасною інформацією і надати безекіпажному судну 

можливість взаємодіяти з іншими учасниками судноплавства. 

Зменшення чисельності екіпажу на суднах внаслідок автоматизації 

відбувається протягом декількох десятиліть. Передумовами для цього 

служать розвиток технологій, з одного боку, і вплив людського фактора – з 

іншого. Як і на інших видах транспорту, на морському транспорті людський 

фактор виступає основною причиною інцидентів. 

Поява безекіпажних суден дозволить знизити експлуатаційні витрати, 

збільшити місткість суден і знизити вплив людського фактора на безпеку 

мореплавства. Можна з упевненістю прогнозувати, що впровадження 

безекіпажних технологій судноводіння (систем безперервного дистанційного 

керування судном) буде відбуватися послідовно, протягом десятиліть: від 

тимчасової відсутності екіпажу на вахті в неускладнених умовах навігації до 

повної автоматизації процесу судноводіння в будь-яких умовах. 

Таким чином, комунікації та комп'ютерні системи дозволять не тільки 

налагодити ефективний обмін даними між судном і берегом, а й створити 

єдину інформаційну мережу, що зв'язує всіх учасників і всі елементи 

морської галузі, що автоматизує безліч процесів аж до судноводіння і 

формування наскрізних логістичних процесів. 

 

 
 

 

УДК 615,7 

РОЛЬ СУБЄКТА У ПРОЦЕСІ НОРМТВОРЕННЯ 

Володимир КУЛІЧЕНКО 

Поняття суб’єкта права не просто грає ключову роль в розкритті 

феномена правого нормоутворення, але само правоутворення 

обґрунтовується ідеєю людини як особи. Саме людина є феномен, який 

містить в собі одночасно належне і суще, «що» і «як», відношення і його 

носія. Ця людина як суб’єкт права і як його «критерій» немає ні чисто 

емпірична людина, ні чисто ноуменальний. Він є феноменологічна єдність 

того і іншого. Така людина є особою, персоною як ансамблем відносин, в 

яких він знаходиться по відношенню до інших людей. Відношення персон як 

людей розумних і що розуміють відтворюють юридичний дискурс. Формула 

цього дискурсу «для всіх і кожного» дає можливість для легітимації і 

обгрунтування право, що гарантує основні людські права, бо в пошані до 

людської особи полягає підстава невід’ємних прав. 

Своєрідну концепцію правового суб’єкта обгрунтовує філософія 
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феноменології та герменевтики. За відчудженими формами об’єктивного 

права вона прагне розгледіти живого суб’єкта, носія дійсної правосвідомості. 

В образі такого суб’єкта трансцендентальне (універсальне) і емпіричне 

(одиничне) представлене в єдності, як єдність суті і існування. Поняття 

такого суб’єкта в найбільшій мірі відповідає юридичному вченню про 

дієздатність. Він володіє природною здатністю до діяльності, яка носить 

ціннісно-орієнтований характер.  

Процес правового нормоутворення тісно пов’язаний із засвоєнням 

критеріїв оцінок юридично значущих ситуацій, по-друге; вивчення законів і 

правил як таких, безвідносно до самих себе, по-третє; навчання тому, як 

користуватися цими правилами. Людина повинна не лише усвідомлювати, що 

в суспільстві діють конкретні закони, їй необхідно ще й співвіднести їх із 

собою, тобто усвідомити, що вони значать для неї, що їй дозволено, а що не 

дозволено, які покарання вона може понести за порушення законів, які 

існують способи захисту своїх законних прав тощо. Існує три способи 

засвоєння правової культури (норм права та інших правових цінностей) у 

процесі нормо творчості 

1) предметний – коли людина в процесі тієї чи іншої діяльності, 

взаємодіючи з іншими особами, засвоює відповідний образ дій, шаблон 

поведінки; 

2) традиційний – коли людина, спостерігаючи за діями інших людей у 

різних життєвих ситуаціях, засвоює відповідний спосіб поведінки; 

3) раціональний – коли людина засвоює правові цінності, стандарти 

правової поведінки шляхом усвідомлення їх суспільної значимості та 

неминучості покарання за їх порушення.  

Правовий характер суспільства виключає як домінування 

громадянського суспільства над державою, так і держави над суспільством і 

передбачає їх «рівновагу» через розмежування функціональних сфер. 

Громадянське суспільство і правова держава є взаємно передбачуваними і 

взаємно доповнюючими сторонами цивілізованого, правового 

нормоутворення, де спонтанні і раціональні засади, свобода і порядок 

урівноважені, де підпорядкування універсальним нормам організовано таким 

чином, що воно не тільки не пригнічує, а, навпаки, сприяє проявам 

самостійності та незалежності людини, розвитку її індивідуальності. 

Основними легітимаційними принципами та чинниками правового 

нормоутворення є суверинітет народу і права людини, що діють у 

нерозривній єдності. Права людини як принцип легітимації виражаються в 

класичних правах людини, які гарантують громадянам життя і свободу, що 

забезпечують особисту (в т.ч. моральну) автономію, суверенітет народу – в 

правах комунікації та участі у суспільному житті, які забезпечують публічну 

(чи громадянську) автономію членів правового співтовариства. Разом вони 

обґрунтовують легітимне панування законів: встановлене, тобто мінливе, 

право стає легітимним як засіб рівних гарантій особистої та громадянської 

автономії індивіда. 

Право як певний спосіб комунікативного буття людини, є динамічним 
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утворенням, що постійно відтворюється в процесі вирішення як внутрішніх 

суперечностей права, так і протиріч права з життям (соціальною та 

культурною реальністю). Правоутворення є частиною людського життя, 

людина - основною ланкою у функціонуванні правосоціалізованого 

суспільства, її «таємницею» і «душею», головним носієм правових смислів, 

творцем і користувачем цієї системи. Момент вирішення суперечності права з 

життям обумовив необхідність звернення до концепту правового суспільства 

як соціально-предметного втілення правового нормоутворенняутворення. Це 

таке суспільство, в якому право проникає в усі його пори (економіку, 

культуру, інститути держави тощо) і виступає як необхідна умова людської 

взаємодії (інтеракції). 

 

 

УДК 811.111`42 

 

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОГО АСПЕКТУ  

МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Валерія КУХАРЕНКО 

 

Культура мовленнєвої взаємодії вважається результатом 

індивідуального розвитку людини, її навчання та виховання. Відомо, під 

культурою мовлення розуміють здатність володіння нормами усного та 

писемного літературного мовлення, що передбачає сформованість 

відповідних фонетичних, лексичних і граматичних навичок та вмінь.  

Очевидно, що культура мовлення включає в себе мовний і 

комунікативний аспекти. Перший передбачає наявність певного рівня 

розвитку і багатства лексики, синтаксису мовлення, а також його семантики й 

інтонації (В. Артемов, Г. Винокур, Л. Скворцов). 

Комунікативний аспект мовленнєвої культури – основні комунікативні 

якості, рівень досконалості яких залежить від ступеня сформованості мовних 

навичок і мовленнєвих умінь. 

Під комунікативними якостями слід розуміти «сукупність таких 

якостей, які надають найкращий вплив на адресата, з урахуванням 

конкретних обставин та відповідно до поставлених завдань». До цих якостей 

відносять «багатство (різноманітність) мовлення», а також його правильність, 

чистоту, точність, логічність, доречність, виразність. 

Отже, головними комунікативними якостями будемо вважати 

правильність, чистоту, точність, логічність, доречність та виразність. 

Розглянемо особливості кожної з них. 

Правильність найчастіше визначають як відповідність мовлення 

комуніканта орфоепічним, граматичним, орфографічним і стилістичним 

нормам сучасної літературної мови. Крім того, в широкому розумінні ця 

комунікативна якість включає в себе ясне вираження думки мовцем і її 
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адекватне сприйняття слухачем.      

Чистота мовлення трактується як відсутність в ньому чужих 

літературній мові елементів, таких як варваризми, жаргонізми, вульгаризми, 

діалектизми, слова-паразити і т. д. Чистоти мовлення слід дотримуватися на 

всіх рівнях мовної системи: на рівні орфоепії, орфографії, лексики та 

граматики. 

Точність припускає глибоке знання предмета мовлення і значень слів. З 

точки зору Н. Бабич, точність ґрунтується на знанні комунікантом 

об’єктивної дійсності і його вмінні співвідносити мовні знання з конкретною 

ситуацією.         

Логічність залежить від ступеня володіння мовцем прийомами 

розумової діяльності. Прийнято розрізняти логічність мислення і логічність 

мовлення. Перша припускає наявність здатності мислити послідовно, 

знаходити причини явищ, висувати тези і обґрунтовувати факти. Друга – на 

здатності комуніканта оформляти мовне висловлювання за допомогою 

відповідних мовних засобів. При цьому логічність припускає смисловий 

взаємозв’язок слів у мові, який реалізується за допомогою відповідних 

лексико-граматичних і синтаксичних засобів. 

Доречність припускає такий підбір і організацію засобів мови, які 

роблять мовлення відповідним цілям та умовам спілкування. З точки зору 

Б. Головіна, доречним можна назвати таке мовлення, яке відповідає тематиці 

повідомлення, його логічному й емоційному змісту, складу слухачів або 

читачів, інформаційним, виховним, естетичним та іншим завданням 

письмового або усного виступу. Однією з головних умов побудови доречного 

мовлення є знання стилістики. Стильова доречність припускає доречність 

слововживання, вживання будь-якої синтаксичної конструкції, в залежності 

від мовного стилю. 

Виразність являє собою здатність структури мовленнєвого 

висловлювання підтримувати увагу і викликати інтерес у слухача чи читача. 

Виразним вважається таке мовлення, мовне наповнення і структура якого 

підтримує увагу і загострює інтерес слухача або читача до сказаного або 

написаного. На думку дослідників, виразність створюється умовами 

спілкування і системою мови. 

Враховуючи вищезазначені комунікативні якості, можна стверджувати, 

що вони створюють значний вплив на процес організації мовленнєвої 

поведінки комунікантів і регулюють мовленнєву поведінку учасників 

спілкування.  
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УДК 1(0781). 

  

ДЕВІАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗМІН СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ 

   

Наталля КУЧЕРЕНКО  

 

Сучасна девіантологія виходить на рівень теоретико-методологічної 

рефлексії, суть якої полягає, по-перше, в прагненні до вирішення 

методологічних проблем, що перешкоджають побудові загальної 

девіантологічної теорії, по-друге, в спробах виведення і систематизації 

ключових понять, які мають скласти понятійну основу як девіантології, так і 

суміжних дисциплін, що власне вивчають форми суспільно неприйнятних 

видів поведінки і діяльності. 

Втім, між двома полюсами - «соціально-схвалювані явища» і «соціальні 

відхилення» - лежить широке коло явищ, нерегульованих соціальними 

нормами. Це можуть бути як позитивні процеси (наприклад, творчість), так і 

явища з можливими негативними наслідками (наприклад, масове споживання 

пива чи тютюнопаління). В той же час, як зазначає О. Змановська, 

різноманітність відхилень перевищує різноманітність норм. [1, с.26] Крім 

того, мінливість самих норм, різноманіття, і навіть спірність соціальних 

очікувань, призводять до труднощів у визначенні того, що є девіацією, яка 

саме поведінка вважається девіантною, чи завжди вона деструктивна. Ця 

невизначеність, за висловленням Я. Гілінського, провокує ситуацію, за якої «у 

девіантології сильно деформоване одне крило: відносно розвинені знання 

про  негативні девіації при вельми скромних (зачаткових) уявленнях про 

девіації позитивні» [2, с.12]. 

Домінуючі уяви про девіантну поведінку як порушення норм, що завдає 

збитку життєдіяльності суспільства, соціальним групам або окремим людям, 

мають просте пояснення. Вони визначаються природнім прагненням до 

безпеки, яка неможлива без збереження існуючого соціального порядку як 

«організованості суспільного життя, упорядкованості соціальної дії або 

соціальної системи» [3, с. 269-270].  

В той же час, процесуальний характер соціального порядку безпосередньо 

пов’язаний зі змінами, появою в ньому нових станів. Провідними змінами 

вважаються процеси інтеграції та дезінтеграції, інституціоналізації та 

деінституціоналізації, відтворення існуючого та створення нового. Ця 

динамічність в європейській культурі ще з часів античної софістики 

розглядалась як протиставлення «штучних» соціальних встановлень 

«природному» порядку, що стало, наприклад, предметом пошуку Т. Гоббса та 

Дж. Локка. Однак, починаючи з О. Конта, проблема соціального порядку все 

рідше розглядається з точки зору ґенези і перетікає в площину проблем його 

стійкості, збереження, опору змінам. Це, багато в чому, вплинуло на розвиток 

сучасних, «охоронних» уявлень, сформувало однобічне ставлення до девіації 

як до небезпечного феномену, що загрожує порядку.  

Проте, в словосполученні «соціальний порядок» базовим є поняття не 
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«порядок», а «соціальний». Вже Гоббс сформулював соціальне як штучне, 

або свідомо побудоване, на відміну від природного в людині. Тому 

соціальний порядок можна визначити як будь-які свідомо встановлюємі 

відносини між людьми, де експліковані їх домовленості про норми та правила 

взаємодії на ґрунті взаємоузгоджених моральних принципів. Антитезою 

соціальному порядку може бути соціальний безлад, тобто порушення норм і 

правил або неможливість їх встановити, коли сторони не розуміють, чого 

очікувати одна від одної. За умов поширення безладу (крайнім виразом якого 

є аномія, стан «асоціальної безнормності») знижується рівень управляємості, 

що з часом призводить до деструкцій соціальної системи. 

В концепції рівнів соціального порядку, запропонованій О. Тихоновим, він 

має чотири історично зумовлених нашарування: 

Первинний соціальний порядок – свідома побудова норм і правил, що 

підтримують базові відносини родства, етнічної приналежності, дружби, 

сусідства. До первинного соціального порядку відносяться традиції, 

ритуальні дії, святкування, форми побутової культури, а також конкретні носії 

цих дій, які підтримують традиційний порядок. 

Громадянський соціальний порядок, або порядок громадянської 

самоорганізації – сфера вільного прояву приватних інтересів людей, тобто 

норми і правила, які громадяни встановлюють на власний розсуд. Згідно 

Тихонову, первинний та громадянський порядок засновані на природному 

взаємному інтересі, який є передумовою відтворення чи створення нових 

форм. 

Правовий соціальний порядок – штучно встановлюємий державою як 

політичною системою з метою обмеження приватних інтересів, забезпечення 

контролю та управляємості суспільного життя в інтересах більшості. 

Організовуючий (спрямовуючий) соціальний порядок – результат 

цілеспрямованого впливу домінуючих соціальних суб’єктів на реальну 

взаємодію у відповідності із планами, моделями, ідеалами, тобто заданими 

схемами. В цьому сенсі, організовуючий порядок – це організація 

суспільства, яка встановлює зв’язки між соціальними інститутами. Власне, 

тільки до цього виду порядку відноситься поняття «дезорганізація», 

дезорганізованим може бути тільки те, що було організованим (державний 

апарат, банківська системи, армія, міліція, установа). Організований 

соціальний порядок – це результат інтеграції уповноважених суспільством  

суб’єктів (представників соціальних груп, шарів, інститутів) на ґрунті 

базових цінностей [4, с. 272-274]. 

Отже соціальний порядок має два природних (первинне та громадянське) і 

два штучних (правове та організаційне) нашарування, які взаємодіють 

коеволюційно та створюють «соціальну тканину», характеристиками якої є 

динамізм та різноманіття суспільного життя. Але, передумовою динамізму є 

саме здатність до девіації, яка являє собою чинник як позитивних (які 

встановлюють порядок), так і негативних (які призводять до безладу) змін. 

Позитивні девіації – це порушення норм, яке сприяє позитивним змінам в 

житті суспільства (творчість, ініціатива, інновативна праця) і зрештою 
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приводить до змін самої нормативної системи. Тобто, завдяки відхиленню, 

виникають умови змін на всіх «шарах» соціального порядку – від первинного 

до організаційного. 

Саме дихотомія «девіація позитивна – девіація негативна» робить 

девіантологію наукою, по суті своїй, вельми практичною – вона виявляє 

закономірності, можливості соціального контролю над девіантністю, як в 

цілях мінімізації негативних відхилень, так і для максимального розвитку 

девіацій творчих, позитивних. 
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УДК 322.(477) 192 “1960-1970”  

 

БОРОТЬБА КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ ПРОТИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 70-ТІ РОКИ. 

(НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕЩИНИ) 

 

Галина КЯЗИМОВА 

 

В умовах «близької перемоги комунізму» церква трактувалася як 

пережиток, як одна з головних перешкод на шляху до цієї «перемоги». 

Починається агресивна антирелігійна пропаганда – зачиняються храми, 

монастирі. Низка постанов і розпоряджень ідеологічно-політичного 

характеру свідчили  про початок нового антирелігійного наступу. «Першими 

ластівками» стали постанови ЦК КПРС «Про заходи з ліквідації порушень 

духовенством законодавства про культи», «Про посилення контролю за 

виконанням законодавства про культи», які були продубльовані в Україні. 

Розкривається політика партійного і радянського керівництва по 

знищенню  православної церкви у 70-ті роки, яка проводилася на базі 

постанов ЦК КПРС, ЦК Компартії України, радянського уряду, спрямованих 

на активну боротьбу з релігією та церквою. Партійні організації усіх рівнів, 

органи радянської влади та комсомолу області рішуче включаються у 
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боротьбу. Теоретична база роботи низових ланок проілюстрована рядом 

постанов обкому та міському про посилення антирелігійної боротьби. В 

роботу було залучено школи, бібліотеки, працівники товариства «Знання», 

дошкільні працівники. Форми та методи пропаганди не відрізнялися 

оригінальністю і часто носили превентивний характер. В полі зору держави 

постійно перебували і такі питання як відвідування храмів, кількість та вік 

прихожан, важливим було знати настрій духовенства, зміст його проповідей 

та кількість релігійних обрядів, які відправляла церква. Наприкінці 

сімдесятих років складалося враження, що релігію та церкву практично 

переможено. 
 

 

 

 

УДК 378.035.6(081.2) 

 

«ІСТОРИЧНЕ ДЕЖАВЮ» ЧИ «ІСТОРИЧНА РЕІНКАРНАЦІЯ»: ДО 

ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В 

УМОВАХ ПРОТИСТОЯННЯ ЗАХІДНИКІВ ТА СЛОВ’ЯНОФІЛІВ 

 

Валерій ЛЕВЧЕНКО 

 

Починаючи з другої половини ХVІІ ст. філософська думка щодо 

розвитку соціокультурного простору на теренах України наполегливо шукала 

відповідей на питання: хто такі українці? Чого вони прагнуть? Яка на них 

чекає доля? Як співвідноситься їх шлях розвитку з поступом сусідніх 

європейських країн? Спроби сформулювати відповіді на ці запитання у 

філософську концепцію привели до формування двох полярних стратегічних 

орієнтацій: 1) західників (держава має розвиватися за зразком європейських 

країн) та 2) слов’янофілів (українці настільки самобутня нація, що будь-який 

вплив лише руйнуватиме їх ідентичність). Це розходження у стратегічному 

розвитку не тільки зберігається у сучасній Україні, але набуло ще більшої 

гостроти на сучасному етапі. 

Ідеологічне протистояння між представниками слов’янофілів та 

західників вже ставало вагомим соціокультурним явищем у першій половині 

ХІХ ст. та першій третині ХХ ст. Це було зіткнення двох стратегічних 

орієнтацій України, які зберігають свою актуальність до теперішнього часу. 

Антагонізм західників і слов’янофілів на початку ХХІ ст. проявляється у 

площині двох глобальних протилежних стратегічних парадигм.  

У філософії розвитку соціокультурного майбутнього України як 

західників, так й слов’янофілів, проявляється парадоксальність. Прихильники 

західного вектору розвію настільки виступають сліпими поборниками цієї 

ідеї, що забувають про збереження елементів власної самобутньої культури та 

відстоюють право на свободу особистості, гідності, совісті, думки, слова 

тощо. У свою чергу слов’янофіли є консерваторами відносно процесу 
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історичного розвитку України, хоча при цьому ратують щодо звернення до 

цінностей давнини. 

Якщо говорити про зміст відносин між слов’янофілами та західниками 

загалом, то якнайкраще підходить алгоритм, що слов’янофіли живуть 

минулим, а західники живуть майбутнім. Отже, для них характерним є 

відторгнення сьогодення, тобто слов’янофільський та західницький варіанти 

є утопіями. 

На сучасному етапі історії України в умовах глобалізаційних процесів 

початку ХХІ ст. відчутно переважає західницька ідея та істотно поступається 

їй місцем слов’янофільська філософія. У сучасних умовах модернізація в 

Україні буде ефективна в тій мірі, в якій її населення буде усвідомлювати 

національну соціокультурну ідентичність. Чим сильніше в них буде 

проявлятися власна, органічна національна ідентичність – тим якісніше 

можна долати різні кризи. 
 

 

 

 

УДК 811.111  

 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДНОВОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Ірина ЛЕЛЕТ 

 
Термінологія – це частина лексики, яка використовується у певній 

галузі діяльності. Лінгвісти досі класифікують терміни на наукові, технічні, 

нетехнічні тощо. Але деякі дослідники виділяють іншу категорію, що 

складається з так званої субтехнічної лексики (клас слів, що стоїть між 

технічними та нетехнічними словами). Це слова, які можна використовувати з 

однаковим значенням у більшості технічних дисциплін. Ми спробували 

зобразити деякі ознаки суднової електричної термінології після того, як 

відібрали зразки текстів (приблизно 200 сторінок) з галузі суднової 

електротехніки. 

Семантична структура будь-якої термінології включає загальні терміни, 

які відомі людям, які працюють у певній галузі, і значній більшості носіїв 

мови. Це – загальна термінологія, а інша частина складається з термінів, 

специфічних для конкретного вузького поля, в нашому випадку суднової 

електротехніки та інших сполучних областей, таких як інженерія або морська 

термінологія, яку можна назвати спеціалізованою термінологією. 

Класифікація слів була здійснена за кількома характеристиками: форма, 

лексична структура та значення. Окремі терміни або однослівні терміни 

аналізувалися окремо і розглядалися як похідні форми або прості, буквені 

символи та абревіатури також аналізувалися відповідно до частоти їх появи в 
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текстах та належності до субтехнічної лексики. 

До термінів або однослівних термінів з високою частотою появи, що 

містяться у вивчених текстах суднової електротехнічної термінології, 

відносяться наступні іменники: voltage, circuit, batteries, fuse, motor, 

conductor, current, cable, alternator, insulation, cell, lamp, volts, ammeter, switch, 

wire, apparatus, commutator, rotor, resistance. Такі терміни можна вважати 

стрижнем словникового запасу, якщо ми посилаємось на окремі слова. 

Якщо взяти до уваги форму, приблизно третина зазначених вище 

іменників утворені суфіксами: 

-or: conduct + or; alternate + or; commutate + or = verb +or;  

-age: volt + age = noun + age;  

-ion: insulate + ion = verb + ion;  

-ance: resist + ance = verb + ance. 

Ми можемо зазначити, що найпродуктивнішими суфіксами є: -er, -or, -

ion. 

Є усього кілька термінів, серед тих, що розглядалися, що утворені 

префіксами. Найважливішими префіксами, які використовуються в судновій 

електричній термінології, є: 

electro- префікс з двома значеннями:1) що стосується електрики або 

приведений до роботи електрикою; 2) електричне та щось інше»: electro + 

lysis, electro + lyte; 

thermo- префікс, що стосується тепла: thermo + graph. 

При вивченні суднової електротехнічної термінології не можна 

ігнорувати великої кількості символів та скорочень. Буквені символи 

використовуються для кількостей та одиниць, а в електротехніці є конкретні 

символи для цієї конкретної термінології, хоча можна знайти багато інших 

буквених символів із відповідних технічних областей. У вивчених текстах ми 

виявили наступні буквені символи, які будуть задані відповідно до частоти: 

V= volt; Ω = ohm; A = ampere; W = watt; Hz = hertz; kV = kilovolt; kVA = 

kilovolt ampere; kW = kilowatt; ˚C = degree Celsius; μΩ = micro-ohm; mA = 

milliamperes; μA = microampere та ін. 

Скорочення – це короткі форми слів і виразів, які можна знайти у 

великій кількості у судновій електротехнічній термінології, головним чином 

тому, що це перехрестя між електричною та електронною лексикою та 

морською термінологією. Скорочення, які ми могли знайти у вивчених 

текстах, це: “dc V” selector; “V” connection; “true-rms” meter; 3-phase a.c.; 4-

wire LV supply; a.c. equipment; a.c. component та багато інших.  

Якщо взяти до уваги буквені символи та абревіатури для включення 

суднової електротехнічної лексики до субтехнічної категорії, ми можемо 

помітити, що ситуація відрізняється від того, що ми дізналися про окремі 

терміни. Буквені символи вивчаються в школі, але люди, які не працюють в 

галузі інженерії, можуть їх не знати, або не можуть їх запам’ятати. 

Абревіатури здаються складнішими, і ми вважаємо, що їх використовують і 

знають фахівці, які працюють у цій галузі електротехніки та електроніки. 

Для частини суднової електротехнічної термінології, а саме 
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однослівних іменників, що беруться до уваги, ми можемо зробити наступні 

висновки: 

1. Якщо ми посилаємось на значення односкладних термінів, то 

відповідно до класифікації на технічні слова та субтехнічні слова, то остання 

категорія добре представлена. Існує близько 140 слів, які мають синоніми і 

можуть використовуватися у більш ніж одній технічній галузі порівняно із 

загальною кількістю 164 однослівних термінів.  

2. Якщо порівняти технічні терміни з субтехнічними у текстах, що 

досліджувалися, то відсоток технічних становить близько 15%, тому ми 

можемо зробити висновок, що словниковий запас суднової електротехніки є 

переважно субтехнічним. 

3. Суднову електротехнічну термінологію не можна вважати частиною 

субтехнічної лексики через буквені символи та абревіатури, хоча односкладні 

терміни використовуються в інших технічних областях і можуть бути 

зрозумілі неспеціалістам за швидкістю 85%.Технічна та наукова мова 

характеризується точністю та чіткістю, а буквені символи та скорочення 

роблять тексти більш стислими. 

 

 

 
 

УДК 159.923 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ 

ДОВГОТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ  

 

Вікторія МАЛИШ 

 

Життя людини під час довготривалого карантину, щодо запобігання 

розповсюдження COVID-19, передбачає її існування і розвиток в умовах 

крайньої невизначеності. Нестабільність епідеміологічних, економічних та 

соціальних умов призводить до проблем орієнтування людини в соціальній 

дійсності, а також неможливості здійснення точного прогнозу свого 

майбутнього. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання, 

пов'язані з функціонуванням, адаптацією і виробленням особистістю 

ефективних стратегій подолання ситуацій, пов'язаних з невизначеністю. 

Процеси подолання людиною важких життєвих подій в психологічній 

науці прийнято позначати як поведінку подолання, адаптивну або копінг- 

поведінку (від англ. - долати, справлятися). 

В даний час широкого поширення набула концепція долаючої 

поведінки, що запропонована зарубіжними дослідниками Folkman S. і Lazarus 

R.S. Вони визначають копінг як «...когнітивні і поведінкові спроби керувати 

специфічними зовнішніми та/або внутрішніми вимогами, які оцінені як такі, 

що викликають напругу або надважкі для ресурсів людини» (Lazarus Richard 

S. and Folkman Susan, 1991). 
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Автори запропонували класифікацію копінг-стратегій, орієнтовану на 

два основних типи - проблемно-орієнтований копінг (problem-focused) і 

емоційно-орієнтований копінг (emotional-focused). Проблемно-орієнтований 

копінг, на думку авторів, пов'язаний зі спробами людини поліпшити 

відносини «людина-середовище» шляхом зміни когнітивної оцінки ситуації, 

що склалася, наприклад, пошуком інформації про те, що робити і як 

поступити, або шляхом утримання себе від імпульсивних або поспішних дій. 

Емоційно-орієнтований копінг включає в себе думки і дії, які мають на меті 

знизити фізичний або психологічний вплив стресу. Прикладом емоційно-

орієнтованого копінга є: уникнення проблемної ситуації, заперечення 

ситуації, уявне або поведінкове дистанціювання, гумор, використання 

психоактивних речовин для того, щоб розслабитися. 

Невизначеність ситуації безпосередньо пов'язана з такими параметрами 

оцінки ситуації як можливість прогнозу і з суб'єктивним контролем події з 

боку людини.  

У свою чергу відсутність можливості прогнозувати розвиток подій, а 

також низький контроль ситуації під час карантину, спричиненого пандемією 

COVID-19, може призводити до зниження проблемно-орієнтованих копінг-

стратегій, і збільшення емоційно-орієнтованих копінг-відповідей. 

Для перевірки цього припущення, нами було проведено дослідження, 

метою якого стала спроба визначити, як саме люди переживають ситуацію 

довготривалого карантину, а також, як вони намагаються впоратися з 

ситуацією невизначеності, що спричинена карантинними умовами. 

У дослідженні прийняло участь 92 особи - чоловіків та жінок, віком від 

18 до 65 років.  

Ми дослідили рівень максимальної тривоги, яку відчували піддослідні 

під час карантину (мал.1). Під час дослідження ми пропанували 

респондентам визначити свій рівень тривоги за даний конкретний період за 

шкалою від 0 до 10 балів (де 0 – повна відсутність тривоги, а 10 – 

максимально можлива тривога). 

Як бачимо, переважна кількість піддослідних відчувала високий та 

вище середнього рівень тривоги під час карантину. Найвищий рівень тривоги 

підіймався під час перших трьох-чотирьох тижнів карантину. 
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Малюнок 1. Максимальний рівень тривоги під час карантину. 

 

Надалі рівень тривоги поступово знижався. Наприкінці карантину 

показники рівню тривоги виглядали наступним чином (мал. 2). Як бачимо, 

переважна кількість респондентів на час, коли розпочався поступовий вихід з 

карантину, відчували низький та середній рівень тривоги. 

 
Малюнок 2. Рівень тривоги під кінець карантину. 

 

Стратегії, які допомагали респондентом подолати тривогу під час 

карантину, розподілилися наступним чином наступні: 

 нічого не роблю, чекаю поки стане спокійніше (26,1%),  

 звертаюся за підтримкою до друзів / близьких (29,3%), 

 намагаюся відволіктися, наприклад, прогулянки, кіно, читання 

книг… (63%), 

 користуюся спеціальними практиками, наприклад дихання, 

візуалізації, медитації... (34%), 

 п'ю заспокійливі ліки без призначення лікаря (10,9%), 

 починаю курити / курю більше звичайного (4,3%), 

 вживаю алкоголь / п'ю більше звичайного (9,8%), 

 вживаю психоактивні/наркотичні речовини / збільшую дозу (0%), 

 звертаюся за допомогою до психолога (10,9%), 

 звертаюся за допомогою до лікаря (4,3%), 

 збільшую фізичне навантаження (1,1%). 

Крім того 44,5% респондентів вважають, що було б добре отримувати 

регулярну психологічну допомогу під час карантину, але не стали її 

отримувати з різних суб’єктивних причин. 

Таким чином, наше дослідження підтверджує припущення, що в 

ситуації невизначеності переважна кількість респондентів обирає емоційно-

орієнтовані копінг-стратегії, що допомагають так чи інакше знизити рівень 

тривожності у ситуації невизначеності. 

Нами також була організована online-група психологічної підтримки на 
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час карантину. Це регулярні -  один раз на два тижня - зустрічі через 

Інтернет-додаток «Zoom», які спрямовані на стабілізацію емоційного стану 

учасників, зниження рівня тривоги, напрацювання внутрішніх ресурсів та 

ефективних проблемно-орієнтованих копінг-стратегій. 

В результаті таких регулярних занять учасники вже показують значні 

результати, щодо зниження рівня тривоги, страхів за власне здоров’я та 

здоров’я близьких людей, та хвилювань за подальше життя, пов’язаних з 

пандемією та карантинними обмеженнями. 

Робота цієї online-групи психологічної підтримки планується до 

повного зняття карантинних обмежень та ще місяць після цього, для 

ефективного виходу з карантину та реадаптації до нових умов життя. 

Результати цієї роботі плануємо представити у подальших публікаціях. 

 

 

 
 

УДК 378.14:81  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В 

МОРСЬКІЇ СФЕРІ 

 

Світлана МАСЛОВА 

 

Освітні вимоги сучасних внз, актуальні економічні умови і всесвітня 

глобалізація все більше і більше вимагають підготовки кваліфікованих 

перекладачів нового рівня. Процес перекладу є своєрідною мовною 

діяльністю спрямованою на якнайповніше відтворення змісту і форми 

іншомовного тексту. Щоб передати особливості оригіналу якнайповніше і 

вірно відтворюється не лише загальна ідея тексту але і усі його нюанси. 

Професійний перекладач, що займається перекладом в морській сфері, 

повинен досконало знати не лише англійську мову, а й рідну, розбиратися в 

термінології, бути знайомим з основами технологічних процесів, з 

перекладом яких він має справу і вміти працювати з інформаційними 

джерелами.  

Усний і письмовий переклад у морській сфері є вкрай складним 

вмінням, оскільки для якісної інтерпретації матеріалу потрібно як 

лінгвістичні так і технічні знання. Навчання перекладу у морській сфері 

включає розгляд наукових статей і текстів, спеціалізованих документів, 

довідників, технічних словників, інструкцій і багато чого іншого. Очевидно 

що навіть при збереженні загального змісту технічний текст не може бути 

перекладений у вільній манері. Даний переклад не може містити емоційне 

судження і суб'єктивні оцінки перекладача, але вимагає від нього 

обов'язкового знання термінології конкретної наукової сфери. При перекладі 

морського тексту кваліфікований фахівець зобов'язаний не просто розуміти 

термін, але і враховувати особливості його застосування в певній області, що 
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вимагає від студента знань не лише лінгвістики а ї технічних дисциплін. Коли 

перекладач розуміє текст професійної сфери з якої він перекладатиме, 

з'являється чинник що визначає формування майбутніх цілей- знання того, які 

елементи і структури являються найбільш вагомими в тексті цього жанру, 

знання найбільш вірогідних переваг при вирішенні питання про їх 

передачі/непередачі.  

Доцільно відмітити певні проблеми з якими стикаються студенти при 

перекладі робіт або документації морського напряму за ситуації коли слово 

має декілька значень, адже іноді навіть в одній  науковій області 

застосовуються різні значення. Вибір того слова, яке не лише задовольняє 

зміст перекладу але і дає правильне трактування терміну для конкретного 

випадку, підкреслює майстерність перекладача. Зазначимо що іноді 

доводиться враховувати і географічні смислові відмінності, оскільки для 

різних регіонів і країн переклад одного і того ж терміну може бути різним. 

Значні труднощі для перекладу представляють нові наукові слова або 

терміни, які доки не мають точного перекладу на українську мову. В даному 

випадку перекладач найчастіше в перекладі термінів використовує наступні 

трансформації: 

- описовий переклад або експлікація. Це є найзручніший спосіб 

пояснення незрозумілого терміну при абсолютній відсутності відповідного 

еквівалента, єдиний недолік – громіздкість і багатослівність; 

- переклад шляхом використання родового відмінка за допомогою 

прйменника of; 

- транскрибування, коли термін по звучанню схожий в початковій мові і 

мові перекладу; 

- транслітерація – переклад шляхом відтворення графічної форми за 

допомогою букв мови перекладу. Але це окремий випадок, саме із-за такого 

способу з’явилися «помилкові друзі» перекладача, такі як aspirant, data, 

аccurate, рrospect, replica, etc, що грубо спотворює зміст тексту; 

- калькірування – переклад термінів шляхом їх точного відтворення 

засобами української мови, а точніше – дослівний переклад. 

У звʼязку з інтеграцією наук і процесів часто в англомовних наукових 

статтях автори вводять свої власні терміни, характерні тільки для вузької 

спрямованості дослідження. Перекладач може зустріти пояснення даного 

терміну на початку статті або в інших роботах даного автора. В останній 

ситуації доводиться знайомитися з його працями і шукати що даний термін 

може означати. Також певні складнощі можуть виникати з наявністю в тексті 

скорочень, абревіатури або неологізмів в процесі навчання студентів-

перекладачів. Іноді скорочені слова незрозумілі навіть фахівцям і стають 

значною перешкодою на шляху до правильного перекладу. 

Крім вищеописаних лексичних особливостей наукового перекладу 

можна відзначити і специфічну англійську граматику притаманну науковим 

текстам. Щоб стати професійними перекладачами, студентам-перекладачам 

потрібно добре розбиратися в граматичних конструкціях. Використання 

численних атрибутивних груп є однією з відмінних рис технічних матеріалів 
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англійською мовою. 

Щоб подолати вищеописані перекладацькі проблеми, майбутнім 

перекладачам рекомендується постійно вдосконалювати свій лексичний 

запас, вивчати нову термінологію і тонкощі використання термінів, 

розбиратися в сучасних процесах і технологіях. Кожному кваліфікованому 

перекладачу текстів, документів та літератури морського напряму слід мати і 

використовувати такі допоміжні засоби як науково-технічна і довідкова 

література різної тематичної спрямованості, спеціалізовані та лінгвістичні 

словники та інші джерела, що допомагають уникнути неточності в обох 

мовах. 

Узагальнюючи проблеми пов'язані з навчанням перекладу студентів 

морського напряму вищих навчальних закладів можна зробити висновок що 

технічний переклад передбачає не тільки переклад слів з однієї мови на іншу 

але і використання цілого комплексу знань як лінгвістичних так і 

вузькоспеціалізованих. Підготовленість і професіоналізм перекладача 

виражається в здатності знаходити правильні рішення з виникаючих 

труднощів і вмінні накопичувати і застосовувати свій практичний досвід. 

 

 

 

 

УДК 811.111’276.2 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОРСЬКОГО СЛЕНГУ 

  

Катерина МИХАЙЛОВА  

 

Сленг - це особливий і часто таємний набір слів, що використовується 

певним соціальним класом і зазвичай вважається вульгарним, зневажливим 

або неповноцінним, арго. Такі слова часто пов'язані з певною професією, 

торгівлею чи сферою діяльності. 

Це нестандартна лексика, що складається зі слів, що характеризуються 

первинними конотаціями крайньої неформальності і, як правило, 

використання яких обмежене певним регіоном і складається зазвичай з 

неологізмів, довільно змінених слів або скорочених форм, екстравагантних, 

вимушених чи витончених фігур мови, або словесних новинок. Ці слова, як 

правило, відчувають швидку популярність і відносно швидкий спад у 

вживанні. 

Сленгові вирази створюються тими самими процесами, що впливають 

на звичайне мовлення. Вирази можуть набувати форми метафори, наприклад 

термін «jarhead» означає «морський піхотинець» США. Цей термін, можливо, 

сягає часів Другої світової війни, коли убрання морських піхотинців з 

високими комірами нагадувати баночки Мейсона [7]; «dragon» служить 

прізвиськом боцмана за його прискіпливість та суворість у роботі; «sook» (у 

1890-95 «suck-calf»), що раніше означало «теля, що вигодовують вручну» 
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сьогодні означає «материн мазунчик, несамостійний хлопець, боягуз»  [9]. 

Так само сленг може бути представлений такими фігурами мови як 

порівняння («dead as a doornail»), синекдоха («fresh» – усі свіжі овочі та 

фрукти), іронія («skate», що є, крім того і акронімом означає наступне: S: Stay 

out of trouble / K: Keep a low profile / A: Avoid higher-ups / T: Take your time 

/ E: Enjoy yourself, тобто ухиляння від наполегливої праці) [8], сарказм 

(«Ninja Punch» –  неофіційна догана).Слова можуть набувати нових значень 

«fire watch», тобто вартова вахта, що ще декілька століть тому означало 

слідкування за вогнем у буквальному розумінні [8]. Крім того, значення слова 

може набути узагальненого характеру: досить розповсюджене ім’я «Alibaba», 

набуло значення «нечесний торговець» або навпаки («heap» – зношений 

двигун). Може бути застосований метод скорочення – «cap» від «captain», а 

абревіатури можуть використовуватися як повнозначні слова (junior electrical 

technical officer – «jeto», able-bodied seaman – «AB», ordinary seaman – «OS», 

automatic radar plotting aid – «arpa», automatic identification system – «ais», 

voyage data recorder – «vdr»). Зміна значення може зробити вульгарне слово 

прийнятним або прийнятне слово вульгарним (алкогольні напої або 

наркотичні речовини на борту називають «gas»); іноді сленг є 

звуконаслідуванням («oomph») або навмисною зміненою формою («yep», 

«nope»),  

Найбільш характерною рисою сленгу є його використовування  в 

певному соціальному контексті, що  через своє походження може мати  

малозрозумілий зміст для представників поза межами тієї соціальної або 

культурної верстви де він виник. Створення сленгу обгрунтовується тими 

самими процесами, що й формування інших лексичних одиниць. Такі 

стилістичні прийоми як метафора, метонімія, синекдоха, порівняння, іронія 

та сарказм роблять ці слова ще унікальнішими і відмінними від традиційної 

лексики. Сленг – це справжній виклик суспільству, своєрідна свобода 

мислення та самовираження. 
 

 
 
 

 

УДК 94(477) «1941/1944» 

 

МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ПІВДЕННОГО БУГУ: ДО ПИТАННЯ ПРО 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

(1941-1944 рр.) 

 

Микола МИХАЙЛУЦА 

 

Проблематика вивчення сутнісних характеристик окупаційної політики 

Румунії на чолі маршала І. Антонеску в роки Другої світової війни в 

українських теренах поміж Дністром і Південним Бугом, є мало вивченою, 
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що викликало у нас наукову зацікавленість. Актуалізуємо одну з незнаних 

сторін життя підокупаційного населення, а саме, національний склад 

губернаторства Трансністрія у 1941-1944 рр. Оскільки в українській 

історіографії ця тема залишалася terra incognita, спробуємо подати нашу 

версію. Зазначимо, що окупована територія між Дністром і Південним Бугом 

становила 39733 км
2
 з населенням 2 326 226 осіб. Етнічний склад 

характеризувався різнобарв’ям, що було результатом багатовікових 

колонізаційних процесів у регіоні. Тут мешкали українці, молдавани, євреї, 

росіяни, німці, поляки, греки, болгари та інші етнічні групи. Варто пам’ятати, 

що ця, штучно утворена румунами провінція, не була цілісною 

адміністративною одиницею до війни. Взявши за основу по окремим 

регіонам данні Всесоюзного перепису 1926 р.(т. 2, Українська РСР, М.,1929), 

укладено таблицю. Українці становили 1 539 180 осіб (64,2 %). Загальна 

кількість населення складала 2 396 883 осіб, але без тієї частки населення, що 

мешкали у районах Миколаївської, Вінницької областей (Гайсинський, 

Первомайський) Враховуючи площу районів по правому березі Бугу (4 тис. 

км
2
) і щільність заселення того часу (біля 51 особи на 1 км

2
) отримуємо 

приблизно 200 тис. мешканців. Отже, станом на 1926 р. у регіоні 

«Трансністрія» мешкало біля 2 600 тис. осіб. Враховуємо й природній приріст 

у 30-х рр. становив біля 15%. Тож за 15 років (1926-1941) станом на 1941 р. 

населення Трансністрії становило біля 3,1 млн. осіб. Проте, внутрішня 

політика в СРСР 30-х рр. ХХ ст. мала і демографічні наслідки: голодомор, 

депортації, репресії, евакуація (біля 200 тис.), що суттєво скоротило 

населення. У листопаді-грудні 1941 р. окупанти організували перепис 

населення в губернаторстві. Наказом №25 губернатора у кожному населеному 

пункті було створено комісії з інвентаризації. Перепис забезпечували 

представники Центрального інституту статистики Румунії, а саме делеговані 

143 співробітника. Згідно з результатами перепису, статистика виглядала 

наступним чином: 2 326 226 осіб, з них: українці – 1 775 273 (76,3%), 

молдавани/румуни – 197 685 (8,5%), росіяни – 150 842 (6,5%), німці – 126 464 

(5,4), болгари – 27 638 (1,2%), євреї – 21 852 (0,9%), поляки – 13 969 (0,6). 

Міське населення – 369 672 (15,9%), сільське населення 1 956 557 (84,1%). 

 

 

 

УДК 811.11:81`367  

 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО  

ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ  

БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ  

 

Олена МОСКАЛЮК 

 

Відомо, що англійське публічне мовлення відноситься до особливого 

мовного регістру, який називають політичним дискурсом. Вибір мовних 
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засобів залежить від жанру, цілей цього дискурсу, а також від інтенцій мовця, 

ситуації мовленнєвої взаємодії та особливостей одержувача повідомлення. З 

метою більш детального розуміння та аналізу нашого питання, вважаємо за 

доцільне перейти до розгляду стилістичного аспекту англійського публічного 

мовлення британських та американських політичних діячів.  

Слід зазначити, що стилістичні особливості публічного мовлення 

дослідники (Т. Дедушкіна, О. Кубишкіна) висвітлюють, по-перше, як 

наявність слів і словосполучень з оцінною семантикою, а також високою, 

урочистою лексикою. Останнє особливо характерно для таких жанрів, як 

інавгураційна промова, виступ на мітингу, в парламенті.  Наприклад: “Four 

score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new 

nation, conceived and so dedicated in Liberty, and dedicated to the proposition 

that all men are created equal” (A. Lincoln).  

По-друге, останнім часом відзначається зростання використання 

просторічної і навіть жаргонної лексики, що, на думку дослідників, пов’язане 

зі значним зниженням ролі жорсткої регламентації, яка визначала чітке 

дотримання мовних, жанрових, композиційних, етичних та інших норм. 

Наприклад: “You know, really one of the interesting things about being the 

President is to invite my guys, buddies I grew up with from Texas, to the White 

House.  It's really neat to see how they react to the majesty of the White House…” 

(G.W. Bush). 

Крім того, наступною стилістичною особливістю англійського 

публічного мовлення політиків є використання стилістично забарвлених 

одиниць для  посилення впливовості мовлення, а саме:  

- алітерації (Let us go forth to lead the land we love… – J.F. Kennedy);  

- анафори (But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, 

we cannot hallow this land. – A. Lincoln);  

- антитези (To those who would tear this world down: We will defeat you. To 

those who seek peace and security: We support you! – B. Obama);  

- асонансу (The odious apparatus of Nazi rule. – Sir William Churchill);  

- хіазму (Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our 

enemies, justice will be done. – G.W. Bush);  

- метафори (I came into a state which was very much in in a deep ditch. 

Nevertheless, this president did pull us out of a deep recession. No one is talking 

about cutting the military, we ought to grow it. – Mitt Romney);  

- метонімії (Mr. Gorbachev, turn down this wall. – R. Reagan);  

- літоти (I am not unmindful that some of you have come here out of great 

trials and tribulations. – M. L. King );   

- епітетів (Because in the end, we're not just against the ingrained and 

destructive habits of Washington. – B. Obama);  

- іронії (The reality is that John McCain the politician has made America 

less safe, sent our brave soldiers into wrong-headed foreign adventures, covered 

up for President (Barack) Obama with the scandal and has spent most of his time 

in the Senate pushing amnesty. He would rather protect the Iraqi border than 

Arizona’s. – Donald Trump);  
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- порівняння (We should pull ourselves together by our own bootstraps. – 

R. Reagan).  

Вважаємо, що одним із найбільш поширених стилістичних прийомів у 

політичному дискурсі є метафора, яка досить часто використовується, з 

метою пояснення постфактум, чому конкретні дії були необхідні. За даними 

американських лінгвістів (G. Lakoff), під час війни у Перській затоці для 

обґрунтування необхідності військових дій широко використовувалися такі 

метафори, як «політика – це бізнес», «політика – це азартна гра», а також 

«безневинна жертва» (Кувейт), «жорстокий лиходій» (Ірак), «доблесний 

спаситель» (США). 

Згідно з даними досліджень в області лінгвостилістики, використання 

виразних стилістичних прийомів, з метою створення яскравої оригінальної 

системи образів, є найбільш характерним для художнього стилю. Щодо 

публіцистичного стилю, до якого відносять усні та письмові публічні 

висловлювання, то вживання виразних стилістичних прийомів і емотивних 

слів викликано необхідністю здійснення впливу на емоційну сферу слухачів і 

характеризується певною клішованістю. При цьому використання виразних 

мовних засобів має бути достатньо помірним, в іншому випадку – досягнутий 

ефект може бути прямо протилежним запланованому результату. Якщо 

мовець робить свою промову надмірно насиченою яскравими образами, це 

може відвернути увагу слухачів від змісту виступу. 

Таким чином, підбір стилістично забарвлених мовних одиниць 

необхідно здійснювати з урахуванням тематики, цілей і завдань публічного 

виступу, а також з опорою на ситуацію та одержувачів мовленнєвої взаємодії.   

 

 

 

 

УДК 368.1:368.8 

 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРТОВИХ ОПЕРАТОРІВ 

 

Ганна НАТОЧИНА 

 

Портові оператори мають право виступати страхувальниками.  

З точки зору страхування відповідальності перед третіми особами, 

страхування відповідальності портових операторів охоплює: 

 страхування цивільної відповідальності оператора причалу за 

пошкодження водних транспортних засобів, що перебувають у його 

розпорядженні; 

 страхування цивільної відповідальності стивідорної компанії за 

пошкодження судна або вантажа під час проведення навантажувально-

розвантажувальних робіт (стивідорна компанія - підприємство, що володіє 

причалом в порту і здійснює навантажувально-розвантажувальні роботи на 

цьому причалі); 
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 страхування цивільної відповідальності оператора терміналу за 

пошкодження вантажу, що перебуває у його розпорядженні; 

 страхування цивільної відповідальності портового оператора за 

пошкодження водних транспортних засобів і їх вантажів, що перебувають у 

його розпорядженні. 

Дуже важливим є вибір досвідченого страховика. Аналізуючи це, 

можливо зазначити, наступні критерії досвідченого страховика 

відповідальності портового оператора і терміналу.   

Репутація. Досвідчений страховик, безсумнівно, повинен мати 

репутацію, причому він повинен бути фахівцем саме в транспортній сфері.   

Гарантії. Страховик повинен бути таким, гарантії якого будуть прийняті 

не тільки вашими клієнтами, а й третіми особами - судновласниками і їх 

страховиками, думка яких напевно буде вирішальною у разі події з судном.  

«Back to Back».  Досвідчений страховик відповідає перед клієнтами 

портових операторів дзеркально їх відповідальності.  Якщо скарга є 

обґрунтованою - платить, не обґрунтованою - допомагає  грамотно 

обгрунтувати відсутність відповідальності стивідорної компанії. 

Claims handling.  Досвідчений страховик – не тільки консультує, але ще 

і є відділом по розгляду і врегулювання претензій стивідорної компанії. 

 

  

 

 

УДК 811.111  

 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ІМЕННИХ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ 

ТЕКСТІ 

 

Людмила ОКУЛОВА  

 

У зв’язку з інтенсивною розробкою теорії номінації, теорії кодування і 

автоматичного реферування спеціальних текстів і документів потрібні нові 

матеріали про одиниці тексту і мови, про їхні характеристики та особливості 

функціонування. Якщо щодо слова і речення наукою про мову встановлена 

більша або менша ясність в цьому сенсі, то про словосполучення цього 

сказати не можна. 

Існує гіпотеза, що словосполучення можуть бути диференціальною 

ознакою не тільки функціональних стилів, а й спеціальних підмов. З цього 

випливає, що дослідження іменних словосполучень як одного з важливих 

засобів номінації, має ще й істотний психолінгвистичний аспект. Реципієнт 

наукового тексту сприймає не тільки окремі словоформи, але і їх різні 

комбінації. До числа останніх відносяться іменні словосполучення. 

У нашому дослідженні іменними словосполученнями ми вважаємо такі 

поєднання, ядерним компонентом якого є іменник, а його означеннями є 
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прикметники або дієприкметники, іменники (одне, два, три), іменники з 

прийменником. 

Вибір іменних словосполучень як об’єкта дослідження продиктований 

тим, що основними засобами номінації є не тільки іменні лексеми, а й їх 

комбінації в науковому тексті. Нові поняття, технологічні процеси, методи 

впливу на явища природи позначаються в основному іменними 

словосполученнями, а не окремими словами. 

Матеріалом дослідження слугують реальні тексти з наукових журналів, 

що видаються в Англії. Обсяг вибірки 200 тисяч слововживань. 

Завдання дослідження полягає у вивченні структурних типів іменних 

словосполучень, їхної семантики і частоти появи в текстах англійських 

підмов економіки і експлуатації водного транспорту. 

В ході дослідження встановлено, що найбільш частотної структурою 

іменних словосполучень є прикметник + іменник (40%), на другому місці – 

іменник + іменник (25%). 

Номінативні одиниці класифікуються за різними способами. Однак, 

говорячи про декодуванні тексту іншомовним реципієнтом, необхідно 

виділити їх основні стуктурних типи, при впізнаванні яких, читач міг би 

швидко і правильно ідентифікувати їх у складі елементарного речення. 

Найбільш простою і найбільш частотної структурою номінативних 

одиниць є поєднання прикметника з іменником: economic instability 

(економічна нестабільність), financial institutions (фінансові установи), high 

current yield (високе поточне вироблення), indirect subsidies (непрямі дотації), 

joint venture (спільне підприємство). Подібні одиниці тексту висловлюють 

непредикативні відносини і є будівельним матеріалом для речення, 

номінативними засобами мови. Такі структури складають близько 40% в 

даній вибірці. На другому  місці знаходяться поєднання типу «іменник + 

іменник»: labour cost (вартість праці), market decline (занепад ринку), output 

growth (зростання продукції), rate stability (стабільність курсу). Потім іде 

поєднання двох іменників, коли при другому з них є прийменник “of”, 

наприклад, ability of shipyards, the books of companies, the face of competition, 

the levels of earnings, reductions of capital. 

Наступний тип структури – «дієприкметник+іменник»: falling demand 

(падаючий попит), unlimited sale (необмежена продаж), subsidized credit 

(субсидований кредит), plunging prices (спекулятивні ціни), oversupplied 

market (перенасичений ринок). 

Наступні чотири типи є по суті варіантами одного з перших трьох 

основних типів конструкцій: варіювання здійснюється за допомогою 

включення в состав словосполучень зазначених типів або прикметника перед 

двома іменниками: severe recruitment problems (серйозні проблеми 

комплектування особовим складом), tight cargo availabilities (жорсткі 

вантажні перспективи), weaker cargo demand (більш слабкий попит на 

вантаж), favourite credit terms (вигідні умови кредитувань), або іменника 

перед двома іменниками: transport equipment leasing (лізинг транспортного 

обладнання), key export terminal (ключовий експортний термінал), export 
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volume growth (зростання обсягу експорту).  

Звідси випливає, що основний спосіб номінації в англійському науково-

технічному тексті полягає в з’єднанні двох простих номінативних одиниць 

без участі будь-яких службових елементів. Серед уявної на перший погляд 

безлічі іменних конструкцій наукового тексту виділяються лише три 

типологічні різновиди. Основні ж теми, що відмічені текстовим обмеженням, 

змінюються за рахунок приєднання до іменника, який знаходиться в різних 

позиціях, або іменника, або прикметника. 

 

 
 

УДК 335.01:324(477) 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ НА ТЕРЕНАХ 

«ТРАНСНІСТРІЇ» В 1941-1944 РР. 

 

Олександр ОСИПЕНКО 
 

У статті розглядається функціонування медичних закладів на теренах 

«Трансністрії» в 1941-1944 рр. 

У перші місяці окупації румунською адміністрацією було створено 

Дирекцію охорони здоров’я губернаторства «Трансністрія». Оскільки 

радянська система була зламана, загарбники і створили відповідну структуру, 

дбаючи не стільки про населення, скільки про особистий стан здоров’я 

окупаційного апарату та війська. 

На окупованих землях румунська влада доклала значних зусиль, 

спрямованих на підтримку діяльності та функціонування медичних закладів у 

повітах та селах, які до них входили. На території Ананьївського повіту, крім 

лікарні та поліклініки також функціонувало 11 медичних пунктів, в яких 

працювало 2 лікаря, 11 фельдшерів, 4 акушерки, 3 санітарки, кучер, сторож 

та дезінфектор . 

Стабільно працювала медико-санітарна дирекція при одеському 

муніципалітеті. На її балансі станом на 16 жовтня 1943 року перебувало 77 

медико-санітарних приміщень в яких працювало 1902 службовці. З цих 

приміщень було 22 – санітарного призначення з персоналом 185 осіб, 37 – 

медичних з персоналом 1296 осіб. У місті було 18 фармацевтичних, 

курортно-кліматичних та інших допоміжних споруд, які обслуговував 

персонал числом – 421 особи. Санітарному відділу підпорядковувалось 12 

санітарних дільниць, центральна гігієнічна лабораторія, судово-медична 

експертиза, протималярійна та дезінфекційна станції, а також шість 

громадських лазень. У розпорядженні медичного відділу було 5 лікарень, 14 

поліклінік, 2 пологові будинки, одна амбулаторія, 3 диспансери, 2 дитячі 

консультації, швидка допомога, лікарня для прокажених і 8 медичних 

пунктів. Курортно-кліматичних відділ мав у своєму складі лікувальну 
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станцію «Лермонтов», пляж «Аркадія» і пляж «Ланжерон». Фармацевтичний 

відділ налічував 12 аптек, 2 аптекарських магазини, 3 аптеки при лікарнях і 

один склад. 

Таким чином, окупаційна влада підтримувала діяльність різноманітних 

медичних установ, у стінах яких, незважаючи на певні проблеми, населення 

могло розраховувати на кваліфіковану допомогу медичного персоналу. 
 

 

 

УДК 811.111’42 

 

ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ  ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ГОЛОВНИХ 

ГЕРОЇНЬ У ЖІНОЧОМУ РОМАНІ 19-20 СТ. 

 

Ірина РЕПУШЕВСЬКА 

 

На сьогоднішній день гендерні дослідження відіграють значну роль в 

різноманітних напрямках гуманітарних наук. Вивчення ролі статі в розвитку 

культури, її символічного та семіотичного вираження у філософії, історії, 

мистецтві, літературі та мові допомагає побачити нові аспекти розвитку 

соціуму, глибше проникнути у сенс різноманітних процесів. Гендерний підхід 

являє собою  подальший розвиток антропоорієнтованого вивчення мови та 

дозволяє точніше враховувати людський фактор у мові. 

Гендерні дослідження в мові мають довгу передісторію – даною 

проблематикою займалися багато відомих вчених (Е. Сепір, Ф. Маутнер,     О. 

Єсперсен). В даний час гендер стає таким же ключовим поняттям, як клас, 

рід, нація. Вивченням цієї проблеми займаються лінгвісти всього світу        (Е. 

Гіденс, Е. А. Земська, А. В. Кирилина, Т. Б. Крючкова, Д. Таннен), у тому 

числі і нашої країни (Е. І. Горошко, А. П. Мартинюк, А. М. Холод). 

Актуальність нашого дослідження випливає з загальної важливості 

вирішення проблем оптимізації міжгендерної комунікації. Представлена 

робота виконана у руслі антропоцентричної парадигми, яка активно 

розробляється у сучасній лінгвістиці, та присвячена інтерпретації художнього 

діалогу в рамках гендерно-орієнтованого підходу у діахронії. Подане 

дослідження порушує ряд наріжних питань, пов’язаних із еволюцією 

мовленнєвих тенденцій  головного героя та головної героїні англійського 

любовного роману, які, попри загальний інтерес до гендерно специфічного 

мовлення,  досі не отримали висвітлення в сучасній лінгвістиці. 

Об’єктом даної роботи є еволюційні зміни в гендерному позиціюванні 

жінки як вони зображені в діалогах жіночих романів ХІХ-ХХ ст.  

Предметом роботи є діалогічне мовлення головних героїнь  в обраних 

романах.  

Метою даної роботи є встановлення основних еволюційних тенденцій у  

діалогічному мовленні освіченої  жінки на базі обраного матеріалу. 
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Фактичний матеріал дослідження  представлено зразками діалогічного 

мовлення, дібраного методом суцільної вибірки  з романів “Гордість та 

упередження” Джейн Остен (215 фрагментів) та “Щоденник Бріджит Джонс” 

Хелен Філдінг  (180 фрагментів). 

          Синтез авторського наративу і персонального діалогу являє собою 

єдине, нерозривне полотно роману, визначає та формує такі види мовлення, 

що дають змогу судити про характер, моральні принципи та переконання 

героїнь.  

У процесі дослідження  виявлено наступні типи діалогічного мовлення: 

інформативний,  обмін опініями, з’ясування міжособистісних відносин, 

емоційний, прескриптивний (розпорядчий) змішаного типу. 

Встановлено, що для жіночого роману 19ст. найбільш характерною 

формою бесіди є діалог типу обміну опініями, протягом якого дійові особи 

висловлюють свої особисті думки стосовно якоїсь події. Друге місце посідає 

ведення діалогу типу з’ясування міжособистісних відносин між жінками і 

чоловіками. На третьому місці  - діалогічне спілкування змішаного типу. 

Сучасні жінки надають перевагу інформативним діалогам.  Розмови 

типу з’ясування міжособистісних відносин, як і раніш, знаходяться на 

другому місці. Третє місце поділяють суто емоційні бесіди і діалоги 

змішаного типу. 

     Крім зазначених типів діалогічного мовлення,  у романі “Щоденник 
Бріджит Джонс”  виокремлено нову форму мовленнєвої комунікації, яка 

базується  на використанні сучасних інформаційних технологій. Між 

головною героїнею та її босом відбувається обмін повідомленнями через 

електронну пошту, в результаті  чого у них поступово зав'язуються стосунки. 

Це комп'ютерний діалог, який  попри відбувається на очах у інших 

співробітників, є вкрай приватним. 

          Отже, можна зробити висновок, що  незалежно від своїх особистих 

почуттів, сучасна героїня більш зайнята в інформативних розмовах, ніж її 

попередниця у 19ст. Але зростаюча нервова напруга сучасної жінки не може 

бути стриманою у межах нейтральної мовленнєвої поведінки і 

вербалізуються в діалогах емоційного типу. 

 

 

 

УДК 811.111 

 

КОНТЕКСТ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЗАСІБ  

ДО РОЗУМІННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Анастасія РУДА 

 

Контекст відіграє велику роль щодо розуміння іноземної мови. Різні 

теорії контексту розглядають його як фактор, що відображає значення слова. 

Носій мови пізнає значення слів не тільки в дитинстві, але і протягом усього 
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життя, коли він водночас стикається з новими факторами екстралінгвістичної 

реальності і відповідними до них термінами частково завдяки поступовому 

розвитку і вдосконаленню вираження своїх думок. Це положення ще більш 

виправдано при оволодінні іноземною мовою. 

У лінгвістичній літературі описана велика кількість концепцій 

контексту. Так ,наприклад розглянемо концепції британської та вітчизняної 

лінгвістичних шкіл. Характерною рисою британського контекстуалізму є 

широке тлумачення контексту, включаючи лінгвістичну та екстралінгвістичні 

реальності. У роботах Фірса (J. Firth) і Хеллідея (M. Halliday) вводяться такі 

поняття як контекст ситуацій (context of situation) і контекст культури (contex 

to fculture). Контекст в цій концепції стає предметом дослідження 

лінгвістичних дисциплін. На думку Фірса, окремі види контексту складають 

ієрархію, при цьому кожен контекст є частиною більшого контексту, і всі 

вони складають єдиний контекст культури. 

Н. Н. Амосова розглядає проблеми контексту з лінгвістичних позицій. 

Багатозначне слово, семантично реалізовується в мові, є ядром, навколо якого 

знаходяться одиниці-індикатори, тобто вказівний мінімум оточення, що 

допомагає зробити потрібний вибір. Контекст – це поєднання ядра та 

індикаторів, які взаємно впливають один на одного. Залежно від характеру 

індикаторів можна виділити кілька типів контексту. Перш за все, це група 

лінгвістичних типів: лексичний, граматичний і лексико-граматичний типи.  

Друга група типів контексту це позамовні умови, в яких протікає мова. Якщо 

при наявності лінгвістичного контексту індикатори знаходяться в самому 

тексті й обов'язково представлені мовними одиницями, то при контексті 

позамовне значення реалізується за рахунок чогось, що знаходиться за 

межами тексту. Для опису умов мовного акту, який не відображен 

матеріально, Н. Н. Амосова використовує термін «мовна ситуація», 

пропонуючи такі її різновиди як «життєва ситуація», «описова ситуація» і 

«тематична, або сюжетна, ситуація». 

 Хоча контекст і мовна ситуація мають ряд спільних рис, а саме: є 

умовами використання слова, можуть взаємно компенсувати свою 

недостатність і діяти в одному напрямку; між ними існують корінні 

відмінності: в контексті семантично реалізується слово, яке використовується 

в певному структурному зв'язку з іншими елементами даної мовної одиниці, 

в той час, як в мовній ситуації слово реалізує своє значення незалежно від 

останньої. 

У сучасній науковій літературі можна знайти величезну кількість 

типологій і класифікацій контексту, що виникають в залежності від цілей 

кожного дослідника. Так, прийнято виділяти мікро- і макроконтекст, де 

мікроконтекст –це мінімальне оточення одиниці плюс додаткове кодування у 

вигляді асоціацій, конотацій і т.д., а макроконтекст – оточення одиниці, що 

дозволяє встановити її функцію в тексті як в цілому. Розглядають також 

експлікований (експліцитний) вербальний та невербальний і імлікований 

(імпліцитний) контексти і т.д. 

Когнітивна лінгвістика вивчає когнітивний контекст. Контекст формує 
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сферу для розуміння та роботи зі змістом. Наприклад, в разі крос-культурного 

спілкування при недостатній сформованості дискурсивної компетенції 

учасників комунікативного акту можливі порушення дискурсивної 

грамотності мови, обумовлені розбіжністю когнітивних областей в 

комунікативній ситуації. 

Полісемія – це наявність у мовної одиниці більш одного значення за 

умови семантичного зв'язку між ними або перенесення загальних або 

суміжних ознак або функцій з одного денотата на інший. Полісемія може 

бути як граматичної, так і лексичної. Під лексичною полісемією розуміється 

здатність одного слова позначати різні предмети або явища. Правильно дати 

оцінку значенню слова допомагає контекст. У текстах в яких кожен 

компонент аналізує одне значення, полісемія відіграє допоміжну роль. 

Головна роль перекладається на мовний та побутовий контексти. 

Таким чином, саме контекст допомагає як носіям, так і іноземцям 

розуміти і правильно розмовляти різними мовами, формує мотивацію та 

сприяє більш успішному вивченню іноземної мови. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОГІЧНОЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ СТРУКТУР 

ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Тетяна САЗИКІНА 

 

Традиційно вважається, що структура простого речення та класифікація 

членів речення вже давно усталена. Члени речення визначаються як слова, що 

входять в структуру речення та відповідають на певне питання. У перелік 

членів речення включено підмет, присудок (головні члени речення), 

доповнення (пряме, непряме), означення та обставина (різних типів).  Однак 

виявляється, що така граматична класифікація не відображає співвідношення 

логічної та прагматичної структури речення. Перш за все це  стосується 

визначення та класифікації другорядних членів речення. 

Виходячи з загально прийнятої класифікації чотирьох основних 

синтаксичних структур простого речення в сучасній англійській мові, а саме 

структур предикації, модифікації, комплементації та координації, почнемо 

виділяти члени речення. Елементарне речення “The sea changes” має 

структуру S+P. Ця синтаксична структура предикації містить два обов’язкові 

компоненти підмет та присудок. Якщо ми трохи ускладнимо цю структуру, 

наприклад, “The evening sea changed”, то отримаємо формулу M+S+P. Тут 

головний член речення, підмет, є головним елементом структури модифікації, 

у той час як він входить до структури предикації. Модифікатор підмета у 

цьому реченні є за традиційним визначенням означенням. У реченні “The sea 
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is always changing” з формулою S+P1+M+P2 модифікатор роз’єднує 

дієслівний присудок на дві частини (Р1 та Р2), входить до складу присудка та 

традиційно вважається обставиною. І означення і обставина традиційно є 

другорядними членами речення. Таким чином, у трьох вище наведених 

прикладах присутні три структури предикації з головними членами речення 

та дві вбудовані структури модифікації, де модифікатори прилягають та 

залежать від різних головних членів речення та традиційно вважаються 

означенням та обставиною. Також були розглянуті приклади, де доповнення 

(комплемент) та обставина чи означення (модифікатор) були включені у склад 

різних типів присудка. 

Можемо побачити, що при вираженні елементарних процесів наявність 

підмета та присудка є обов’язковою. Лінгвісти, що досліджували безособові 

та називні речення, виявили, що з розвитком мисленнєвих процесів людина 

може опускати один з головних членів речення, але при контролі за 

висловленням структура простого речення передбачає лінгвістично виражені 

або екстралінгвістичні підмет та присудок, що добре видно при перефразі, 

тобто трансформації будь-якого висловлювання. Наприклад: “Cold” – “It’s 

cold”. 

Модифікатори можуть бути компонентами структури предикації, а  

саме, предикативами, і тоді вони є компонентами обов’язкових членів 

речення. Дієслово у структурі предикації може бути не тільки з’вязковим, але 

й повнозначним. Наприклад: “He speaks French”, “They live here”. У цих 

прикладах повнозначні дієслова зберігають своє значення, а модифікатори 

специфікують його у даній ситуації. По одинці ні дієслова ні модифікатори не 

передають зміст повідомлення. Тут модифікатори стають елементами 

обов’язкових членів речення. 

Завдяки такому зіставленню можна дійти висновку, які члени речення 

можна вважати обов’язковими (головними), а які не обов’язковими 

(другорядними). Можна дійти висновку, що при передачі певного 

конкретного процесу мовними засобами вживання підмета та присудка є 

обов’язковим. Традиційно також вважається, що другорядні члени речення не 

є обов’язковими. Але якщо виходити з логічного постулату, що предикаційно-

структурні речення співвідносяться із змістом процесів, то вище наведені 

приклади виражають різні процеси. У логіці вважається, що процеси 

відображають субстанцію як сукупність речей (в широкому розумінні), які 

змінюються у часі, та відносин між ними. Таким чином, модифікатори 

відображають зміни процесів та у певних структурах т не є другорядними 

членами речення, але включені до складу головних. Вочевидь, виникає 

потреба у розрізненні членів речення на головні та другорядні виходячи зі 

способу віддзеркалення процесів у мові. 
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УДК 811’111 

 

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІОЛЕКТ»  

 

Валерія СЕРЕБРЯКОВА 

 

Відомо, що мовленнєва поведінка в значній мірі визначається 

приналежністю мовця до тієї чи іншої соціальної групи, що можливо 

визначити за певними ознаками. Цими ознаками слугують стать, вік, клас, 

національність, тощо. Як правило, ці відмінності тісно пов’язані з різним 

рівнем доступу до матеріальних ресурсів, знань та влади. Адже мова є дуже 

рухливою, й у суспільстві, що розділено на класи та що розмовляє однією 

мовою, той чи інший акцент або діалект стає однією з ознак класовості.  

Соціолінгвісти вважають, що мовлення людини протягом нетривалої 

розмови дозволяє з’ясувати наступне: 1) походження людини; 2) її 

приналежність до певного соціального класу; 3) якої думки ця людина про 

себе; 4) її ставлення до оточуючих; 5) розумові здібності.  

Вважаємо, що актуальність нашого дослідження зумовлена саме тим 

фактом, що мовлення слугує індикатором того, до якої соціальної групи 

належить людина та які соціальні фактори їй притаманні. 

Мовлення, так само як й одяг та зовнішність, надає майже повну 

інформацію про людину, її вік, сферу діяльності, освіту, статок, тощо. Як 

метафорично зауважує Н. Копланд, вибір лігнвальних засобів подібний тому, 

як людина вибирає одяг в своїй шафі. Вчений стверджує, що «вони [мовці] 

роблять певний вибір для того, щоб відповідати ситуації, в якій опинилися 

<…>, чи для того, щоб в певній мірі  відхилитися від нормативних 

сподівань». 

Отже, вивчення мовленнєвих характеристик представників тієї чи іншої 

соціальної групи передбачає поняття соціолект. Іншими словами, соціолект – 

це особлива групова мова, що слугує маркером для позначення особливої 

групи в межах всієї мовної спільноти. Існують концепції, відповідно до яких 

субсистема чи варіант кожної групи є соціолектом, який додатково обмежено 

темпоральними та просторовими рамками та слугує показником 

приналежності до певної професії, партії чи соціального прошарку. Тому в 

деяких дослідженнях використовується термін соціодіалект. 

На сучасному етапі в лінгвістиці наголошується на тому, що кожний 

соціолект має свою характерну манеру мовлення та особливості вимови, 

використанні словникового запасу та граматичних структур. Ця стратифікація 

в області мови може проявлятися на різних рівнях. Наприклад, на 

фонетичному рівні певні звуки сприймаються як престижний чи правильний 

варіант звучання, інші ж, навпаки, вважаються неправильними. Зокрема, мова 

субкультур та нижчих верств населення розглядається суспільством як 

неправильний та «потворний» діалект. М. Халлідей називає мову субкультур 

антимовою, до якої уналежнюють арго, жаргон та сленг. 
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УДК  323.2  
 

РОЛЬ САМОЦІННІСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД КРИЗОВОГО 

СТАНУ 
 

Тетяна СІНЬКОВСЬКА 

 

Українське суспільство сьогодні перебуває на крутозламі історії. 

Багатовимірність ціннісних суперечностей, що виникли у посттоталітарний 

період, а також нові суспільні реалії та співвідношення соціальних сил в 

країні, які  пов’язані  з масовим залученням людей до процесів суспільних 

реформ та змінами системи  загальнолюдських цінностей, особливо  

зв’язаних із інституціоналізацією спонтанних людських дій – це все є 

прикметами докорінної трансформації суспільства. 

Особливістю сучасних умов становлення самоцінності людини є те, що 

всілякі революції: політичні, технологічні, екологічні, інформаційні, 

енергетичні тощо та самі кризи створюють нові ситуації та проблеми, що 

владно вторгаються у суспільну та  індивідуальну картину світу, при цьому 

досить помітно змінюючи її. В процесі такої трансформаційної «роботи» 

виникає безліч інших обставин,  з’являються  нові засоби життєвого вибору 

та соціального самовизначення індивідів, можуть змінюватися зміст та 

механізми функціонування моральних цінностей. 

Криза самоцінності особистості полягає в психологічній спрямованості  

усіх структур самосвідомості на руйнівну діяльність, під час якої 

спостерігаються стійке зниження оптимізму, соціальна апатія та анемія, 

поширюються акти насильства та антисоціальної поведінки. Особистість — 

соціальне обличчя людини, “Я” для інших, реальна динамічна сутність 

кожного з нас. Особистість має диспозицію поводитися певним чином у 

певних обставинах. Ситуації, які пропонує їй життя, — це нерідко саме ті 

ситуації, в які вона активно прагне потрапити, щоб засвоїти щось важливе, 

зробити наступний крок на шляху саморозвитку, самотворення. 

На мій погляд, тема свідомості, самосвідомості, звідси і самоцінності 

особистості у наш час є досить важливим компонентом сприйняття 

соціальної дійсності  мислячою істотою або як діяча своєї долі. 

Самосвідомість властива не тільки індивіду, а й соціальним групам. У 

самосвідомості людина виділяє себе з навколишнього світу подій і людей, 

визначає своє місце у взаєминах з природою і суспільством. Самосвідомість 

тісно пов'язана з рефлексією та побудовою Я - концепції, де вона підноситься 

до рівня теоретичного мислення.Оскільки мірою і вихідним пунктом 

відносини людини до себе виступають насамперед інші люди, самосвідомість 

має соціальний, суспільний характер.  

Свідомість людини - це відображення, що виокремлює об'єктивні стійкі 

властивості предметної дійсності, формування спільних для всіх людей знань 

про світ та впливає на створення особистих  ціннісних орієнтирів.  

У даний момент історії свідомість людей продовжує розвиватись, 
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причому цей розвиток, мабуть, йде з відомим прискоренням, викликаним 

прискореними темпами наукового, культурного і технічного прогресу. Такий 

висновок можна зробити на підставі того, що всі процеси в основних 

напрямках перетворюються в ціннісне світосприйняття. Більшість 

дослідників вважають самоцінність структурним компонентом довіри до 

себе. На думку Т.П. Скрипкіної, першої дослідниці цього феномену, важливе 

значення в структурі довіри до себе має прогностична складова (когнітивний 

компонент) - переживання, думки, поведінка, пов'язані з можливостями 

людини, які дозволяють їй задовольнити наміри.  

      Таким чином, ціннісні орієнтації - це перш за все вибір чи відкидання 

певних життєвих сенсів та готовність чи неготовність вести себе у 

відповідності з ними. Вони задають загальну спрямованість інтересам та 

прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у 

будь-якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки, 

визначають рівень домагань та міру рішучості для реалізації власного плану 

життя. 

Ціннісні орієнтації проявляються і розкриваються через оцінювання 

себе, інших, життєвих обставин, через уміння структурувати життєві 

ситуації, приймати рішення в конфліктних ситуаціях, кризовому стані та 

знаходити вихід у проблемних питаннях. Вони визначають загальну лінію 

поведінки в умовах   морального вибору через уміння задавати і змінювати 

домінанти власної життєдіяльності. 

В ситуаціях особистісної кризи або коли особистісну кризу провокує 

соціальна, людина має можливість підтвердити актуальність своїх ціннісних 

установок або побачити необхідність їх зміни чи корекції. Задумуючись над 

сенсом життя чи радикально змінюючи його вектор, людина часто знаходить 

протиріччя у сфері цінностей, яким послуговувалась ще донедавна. У таких 

випадках успішність розв'язання криз та мінімізація втрат багато в чому 

залежать від розвитку особистісної Я-концепції, яка, як відомо, включає 

ціннісно-смислові установки особистості, в основному позитивні уявлення 

про себе, самість та автентичність. 

     В сучасних умовах динамічної зміни соціальних систем, особистісні 

цінності людини, культурні цінності різних прошарків суспільства, 

метакультурні цінності різних народів та етносів часто не узгоджуються між 

собою, а навіть суперечать одні одним. 

А тому, ціннісні орієнтації є системою гнучкою, в якій закладений 

вільний вибір, а відповідно і всебічне врахування індивідуальних інтересів та 

потреб особистості. Вони включають суспільні цінності у механізми 

діяльності і поведінки особистості. Тобто, в них реалізується вибірковість 

людської поведінки, уявлення індивіда про сенс життя. 

Усвідомлення кризового стану збільшується із зростанням рівня 

особистісної зрілості, із здатністю до рефлексування, яке у кожної людини 

особливе, специфічне. Ці можливості можна розвинути, вони залежать 

деякою мірою від індивідуального досвіду попереднього розв’язання 

складних життєвих колізій. 
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Психологія  українського суспільства повинна змінитися, змінюючи 

при цьому психологію кожної людини. Насамперед потрібно замінити в 

людей психологію меншовартості на психологію державного народу, 

усвідомити, що держава як суспільний інститут мусить слугувати людині. 

Якщо взяти особистість, яка, опинившись у кризі, а таких людей в Україні  

більшість (в основному безробітні та пенсіонери), не може задовольнити свої 

найперші потреби, то це стає базовою основою кризових станів людини і 

суспільства загалом. Що робити?  

Процеси державотворення в Україні потребують громадянської позиції 

високоморального вчинку: побудувати багату Українську державу та 

утвердити в ній громадянське суспільство на демократичних засадах. Для 

цього потрібно подолати певні проблеми, які полягають:  

• у змінах змісту й характеру трудової діяльності (праця втрачає 

можливість бути засобом самовираження й самореалізації особистості, 

засобом збереження людської гідності);   

• у трагедії людей, що страждають від неможливості професійно 

робити "свою справу" через відсутність умов добре робити справу. Це гнітить 

особистість не менше, ніж невиплата зарплати або принизлива залежність від 

“хазяїна”, бо він сьогодні аж "ніякий", йому б побільше грошей, щоб 

утриматися "на плаву";  

• у значному погіршенні фахового та кваліфікаційного потенціалу 

трудових ресурсів;  

• у недоступності для більшості нації людських благ, транспортних 

послуг, театрів, нормальної їжі, побутових товарів, у подорожчанні 

комунальних послуг, медицини, освіти, відпочинку тощо;  

• у надзвичайній нерівності, руйнації трудової мотивації. Це створює 

стресовий стан у людей та поганий соціально-психологічний клімат у самому 

суспільстві. Свого часу В’ячеслав Липинський писав: “Щоб збудувати й 

зберегти державу, треба егоїстичні інстинкти облишити, бо необмежений 

егоїзм правлячих  веде до руйнуючого державу зловживання владою та 

силою”.    

Це важлива деталь у пошуках власне свого, українського суспільства; 

український народ повинен шукати власне свій шлях, ми не повинні 

послуговуватися “чужими” моделями, для нашого менталітету вони 

неприпустимі, ми можемо взяти лише дещо зі світового досвіду, а він, цей 

досвід, безмежний. На українській землі слід будувати українське суспільство 

— багате, цивілізоване, гідне людини. «З огляду на проблеми громадян 

особистості важливе місце належить мові, бо вона виступає базою культури, 

життєтворчості народу в Україні. Мова — не лише засіб комунікації чи 

оформлення думки — в ній закодована історична пам’ять нації, її духовність, 

культура, через яку і здійснюється процес національної ідентифікації. Мова 

— засіб усвідомлення буття нації, народу. Ось чому виховання особистості 

тісно пов’язане з народом як найважливішим національним чинником.  
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 УДК 323.1      

 

НАЦІОНАЛЬНІ ТА ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ В КОНТЕКСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Олена СІРЕНКО 

 

Національні інтереси формуються шляхом ціннісного усвідомлення 

суспільних потреб, виступають важливим фактором розвитку національних 

спільнот та складають мотиваційні засади консолідації нації. Початок 

становлення корпусу національних інтересів відбувається ще в межах 

етнічної свідомості і фактично випереджає процеси політичного 

конституювання нації. Про формування державних інтересів йдеться тоді, 

коли  система суспільних потреб доповнюється усвідомленням необхідності 

власного урядування, національної держави, патріотизмом, що поширюється 

на всю територію країни, долаючи відданість локальним територіальним 

ідентичностям. 

В науковій і публіцистичній літературі поняття «потреба» та «інтерес» 

часто вживаються разом і пишуться через кому, але вони є хоча і близькими, 

та не подібними категоріями. Категорія «потреба» фіксує брак чи 

необхідність у чомусь, а також усвідомлення людиною цієї нестачі, котра, в 

свою чергу спонукає до активності [2, с. 270]. Разом із тим, вона позначає 

відношення, котрі виникають між суб’єктом і об’єктом потреби [1,  с. 31].  

Інтереси, в свою чергу, теж проявляють себе, як цілеспрямоване 

відношення до об’єкту потреби [3, с.94]. Реляційна та історична природа цих 

категорій дозволяє досліджувати динаміку національного буття у 

різноманітності його форм та проявів, бо  життєві світи особистості і нації 

сповнені руху та дії. Цей рух і дія соціальні та інтенціональні – спрямовані на 

інших, на створення і відтворення суспільних зв’язків. Основу будь-якого 

суспільства становить складна система відносин між індивідами, 

соціальними групами, інститутами. Тому дуже важливо уникнути реіфікації 

національної спільноти її перетворення на сталу теоретичну концепцію, а 

навпаки, слід розглядати її буття в процесуальному, діяльнісному аспекті.  

Разом із тим, не всі інтереси як людини, так і суспільства мають 

однакову значущість. Вони можуть бути постійними чи ситуативними, 

життєво важливими та другорядними, матеріальними та духовними тощо. В 

суспільстві вибудовується своєрідна ієрархія інтересів відповідно до їх 

цінності, котра в свою чергу залежить від історичних обставин, соціальних 

відносин та культурного контексту епохи.  

Поширене в суспільних науках ототожнення національних та 

державних інтересів не випадкове. Воно ґрунтується на розумінні нації як 

концепту доби Модерну в якому політико-юридичні, громадянські аспекти 

домінують над етнічністю. Етнічна спільнота перетворюється на націю, коли 

набуває політичних характеристик, що виражається у створені власної 

держави, котра  починає виступати як головний  інститут що обстоює спільні 
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інтереси. В рамках національної держави створюються  спеціальні інститути 

та установи, діяльність яких спрямована на задоволення суспільних потреб. 

Захоплення консолідуючими можливостями держави віддзеркалилося в 

ототожненні державних інтересів з інтересами національними. 

Але державні інтереси не можна ототожнювати з національними 

інтересами навіть при тому, що держава дійсно є сильним, легітимним 

інститутом, здатним задовольнити матеріальні та духовні потреби нації, чи 

створити для цього сприятливі умови. Термін її існування, повноваження, 

ресурси, механізми та засоби впливу на суспільство принципово обмежені і 

не вичерпують всього змісту та розмаїття проявів національного буття. 

Як колективний суб'єкт із власними інтересами, нація може існувати і 

поза державною організацією. Яскравим прикладом цьому є історія 

українського народу. Так до ХХ сторіччя українці перебуваючи в складі 

Польщі, Австро-Угорської і Російської імперій становили собою особливу 

«націю», чиї інтереси радикально відрізнялися від інтересів держав 

метрополій і полягали у збереженні своєї культурної ідентичності та здобутті 

державної незалежності.  

Розуміння нації в єдності її культурних і політичних характеристик 

допомагає уникнути протиставлення національних, державних і суспільних 

інтересів і дає підставу говорити про існування національних інтересів, котрі 

конкретизуються в постановці державою та вирішенні національною 

спільнотою суспільних цілей і завдань. Держава та громадянське суспільство 

в своїй єдності становлять особливий національний організм і тому термін 

«державні інтереси» віддзеркалює не існування держави як автономного 

суб'єкту з власними, тільки йому притаманними, специфічними інтересами, а 

слугує для легітимації та репрезентації національних інтересів на 

міжнародній арені. 

Отже, інваріантом щодо існування нації чи індивіда є саме наявність 

цих інтересів. Як влучно зазначив британський політик Гладстон: «нема 

постійних партнерів, є тільки постійні інтереси». Вони є мотиваційним 

підґрунтям діяльності яка спрямована, перш за все, на  відтворення сутнісних 

та специфічних рис спільноти або індивіда, їх ідентичності, а також сталого 

розвитку та умов, що забезпечують перспективи подальшого існування. 

Життєдіяльність нації не вичерпується активністю на світовій політичній 

арені, а виявляється також у внутрішніх соціальних, культурних та 

економічних процесах.   

В науковій практиці існують різноманітні уявлення про зміст 

національних інтересів. Але у своїй сутнісній основі інтерес нації полягає у 

самозбереженні та відтворені власних характеристик з часом. Він є 

вираженням своєрідної метапотреби нації – подовжувати своє існування, так 

орієнтуючись в історичних реаліях, щоб зберегти власну ідентичність 

незважаючи на постійну кореспонденцію із соціальним оточенням, яке є 

носієм стороннього культурного впливу. На практичному рівні ця потреба 

виражається у формуванні владними структурами системи національних 

інтересів, керуючись якими нація організовує свою діяльність в світі. 
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Для цього зазначений  онтологічний інтерес нації повинен гармонійно 

реалізуватися у всіх сферах її життєдіяльності – політичній, економічній, 

культурній, соціальній та ін. Що до терміну виникнення та акцентування того 

чи іншого інтересу у зазначених галузях, то він залежить від конкретно-

історичних обставин виникнення та існування тієї чи іншої потреби 

національної спільноти. За влучним висловом В. Старосольского: «А priori 

про ніякий інтерес не можна сказати, що він не стане колись національним» 

[4, с. 43].  
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УДК 811’111 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРГІНАЛЬНОЇ ЗОНИ КОНЦЕПТУ SPEECH 

 

Валерія СМАГЛІЙ 

 

В маргінальну зону поля потрапляє аналогічна група вокабул зі 

словника ELL, до якої входять статті, що пояснюють всі три типи 

комунікативних під-актів (локутивні, іллокутивні, перлокутивні МА) і 

пов’язані із ними похідними, а також два типи комунікативних актів як таких 

(констативи і перформативи). 

Стаття locutionary act одразу відсилає до теорії мовленнєвих актів і 

пояснює, що термін позначає продукування значимих висловлювань через 

фізичний акт вимовляння слів [(In speech act theory.) The production of a 

meaningful utterance by the physical act of uttering words]. Стаття також 

рекомендує користувачеві звернутись до статей illocutionary act and 

perlocutionary act. 

Перша із них також через згадку про теорію мовленнєвих актів, 

пояснює, що іллокутивний акт виконується промовлянням чогось на кшталт 

обіцянки, запитання, найменування: illocutionary act [an act performed in 

saying something (e.g., making a promise, asking a question, giving a name)]. В 

окремій статті зазначається, що існує термін іллокутивна сила, яким 

позначається статус висловлювання як обіцянки, запиту і т. п.: illocutionary 

force [the status of an utterance as a promise, inquiry, etc.]. 

Третім типом комунікативних під-актів є перлокутивний акт, що 

дефінується як складова комунікативного акту і визначається як такий, що 
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має перлокутивний ефект на кшталт переконання, вмовляння, заспокоєння: 

perlocutionary act [a speech act that has a perlocutionary effect; an act of 

persuading, cajoling, comforting, etc.]. Адекватне тлумачення цього терміну 

можливе при зверненні до посилочної статті perlocutionary effect, в якій 

роз’яснюється що перлокутивний ефект висловлювання  на відміну від 

дослівного значення вимовлених слів, наприклад, переконання, заспокоєння і 

т. п. може (не)співпадати із ефектом, що був запланований мовцем, 

наприклад, мовець мав намір заспокоїти співбесідника, а натомість 

перлокутивний ефект міг виявитись таким, що він розлютив його: [the effect 

of an utterance as distinguished from the literal meaning of the words spoken, e.g., 

persuasion, comforting, etc.; it may or may not coincide with the effect intended by 

the speaker (e.g., the speaker may intend to comfort but the perlocutionary effect 

may be that he in fact infuriates)]. 

В словнику містяться також статті на пояснення двох типів 

комунікативних актів – констативів і перформативів. Перший із них 

constative дефінується як висловлювання, в якому мовець виражає певне 

переконання,  яке насправді може бути правдивим або хибним, і передбачає, 

що слухач розділяє це переконання [(In speech act theory.) Designating an 

utterance in which the speaker expresses a belief, which may in fact be true or 

false, usually with the intention that the hearer form, or continue to hold, a similar 

belief]. До констативів зараховують твердження, передбачення, описи: 

[constatives include assertions, predictions, descriptions, etc.]. 

Із посиланням на цю вокабулу словник ELL дефінує термін 

performative, указуючи, що в даному випадку йдеться про тип речення, в 

якому дія виконується в процесі його вимовляння, наприклад  я обіцяю…, і 

яке не може бути аналізоване в термінах правдивості: [(In speech act theory.) 

A sentence type in which an action is performed in the uttering of the sentence, and 

which is not analyzable in terms of truth values, e.g., I promise … Cf. constative]. 

Як бачимо, користувачу пропонується для порівняння звернутись до статті 

constative, яку було щойно розглянуто і в якій саме йшлося про фактор 

правдивості/хибності висловлювання. 

Внесок словника Routledge в маргінальну зону номінативного поля 

SPEECH у даній тематичній групі становить лише одну статтю, яка проте є 

дуже ємною, оскільки містить пояснення стосовно п’яти типів 

комунікативних актів. Стаття називається speech act classification і в 

інтродуктивній частині говорить про те, що йтиметься про типологію 

мовленнєвих актів в залежності від їхньої іллокутивної сили: [a typology of 

speech acts according to their illocutionary force].  
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УДК 621.891 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДИСУЛЬФІДМОЛІБДЕНУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 

СТІЙКОСТІ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 

Богдан СМАЖИЛО  

 

Дисульфідмолібден МОS2 добре зарекомендував себе як 

антифрикційний та протизадирний засіб при роботі вузлів тертя 

різноманітних механізмів навіть в умовах відсутності подачі змащування на 

протязі деякого терміну, тобто в умовах сухого тертя. Дещо подібне слід 

чекати при роботі пари ріжучий інструмент − заготовка: відносно зниження 

зносу інструменту і наросту на передній грані різця. 

Експеримент здійснювався на токарному верстаті 14611П при 
обточуванні заготовки зі сталі 45 з твердістю НRС28. Токарні різці 

виготовлювались з інструментальної сталі Р6М5 і мали ідентичну 

геометрію, процес різання мав однаковий режим, термін експерименту обох 

дослідах складав 15 хвилин. При точінні мастильно-охолоджувальна рідина 

не застосовувалась. Під час першої частини експерименту передня і задня 

грань різця натиралась дисульфідмолібденовим олівцем, друга партія різців 

не мала такого змащування. 

Вимірювання стрічки зносу на задніх гранях різців проводили на 

подвійному мікроскопі МИСС-11 і становило на різці з натиранням 0,06 

мм, а на різці без натирання − 0,08 мм. Зменшення зносу на наш погляд 

пов’язано з використанням дисульфідмолібдену. 

Отриманні результати одноразового експерименту дають підставу для 

подальших досліджень з метою підвищення зносостійкості ріжучих 

інструментів: різців, свердел, фрез, розверток, різнонарізного інструменту 

та ін. 

 

 

 

 

УДК 629.5.084 

 

РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПЛАЗМЕННО 

ПОРОШКОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ ГОЛОВОК ПОРШНІВ СУДНОВИХ 

ДВЗ 

 

Олег СТАЛЬНІЧЕНКО 

 

Результати проведених експериментальних досліджень дозволяють 

розробити рекомендації щодо подальшої розробки технології плазменного 

наплавлення головок поршнів. 

Використання вводу порошку у зону наплавлення окремо 
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розташованою трубкою дозволило домогтися великої безвідмовності у роботі 

плазмотрону та оптимізувати кути нахилу трубки в горизонтальній та 

вертикальній площинах. Це дало можливість наплавлення у широкому 

діапазоні режимів з хорошим формуванням наплавленого валика. 

Встановлено вплив на повноту заповнення розточеної канавки 

наплавленим металом зварювального струму, швидкості наплавлення та куту 

уклону плазмотрону до обрію. Зменшення швидкості наплавлення, куту 

уклону плазмотрона та збільшення зварювального струму сприяє більш 

повному заповненню металом розточки канавки. 

Встановлена оптимальна форма розточки канавки під наплавлення. 

Форма розточки, яка прийнята, дозволяє зменшити залишкові напруги у 

головці та вести процес на великих швидкостях наплавлення. Перед 

наплавленням вимагається попереднє та супутнє нагрівання до 773 К з 

наступним охолодженням наплавленої головки у термосі. 

Встановлено, що при наплавлені робочих поверхонь канавок 

відбувається продольна деформація головки та викривлення кепів.  Для того, 

щоб урахувати вказані деформації, запропонований комбінований спосіб 

відновлення : спочатку здійснюється наплавлення головки із заповненням 

усього проточеного розділення ( з повною вибіркою канавок), а потім 

здійснюється проточка канавок менших розмірів, здійснюється наплавлення 

канавки та послідуюча доводка механічною проточкою канавки до 

креслярських розмірів.  

 

 

       

УДК 341 

 

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ У ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

                                              Василь СТОВПЕЦЬ 

 

Стандарти прав і свобод людини, закріплені в Європейській конвенції з 

прав людини (ЄКПЛ) і розтлумачені Європейським судом з прав людини 

(ЄСПЛ), мають надзвичайно важливе значення для усіх цивілізованих 

демократичних країн, включаючи Україну. Як відомо, ЄСПЛ тлумачить 

правові поняття, які застосовуються в ЄКПЛ, автономно. Терміни, що 

містяться в ЄКПЛ, можуть мати різний обсяг у рамках правового поля на 

території відповідної країни. При цьому ЄСПЛ не вважає себе зв'язаним тими 

значеннями, які ці терміни мають у національній юрисдикції конкретної 

держави. Отже, захист, наданий ЄКПЛ, може бути значно ширшим за 

обсягом, ніж захист, гарантований національним законодавством тієї чи іншої 

держави. 

На сьогодні у рішеннях ЄСПЛ сформована ціла низка автономних 

понять, зокрема визначення таких термінів, як «цивільний» (civil), 
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«кримінальний» (criminal), «обвинувачення» (charge), «особисте життя» 

(private life), «житло» (home), «кореспонденція» (correspondence), «майно» 

(property), закон (law), «сімейне життя» (family life) тощо.  

Наприклад, поняття «сімейне життя» (і обов'язок держави поважати 

його) може розповсюджуватися й на ті форми співжиття, які не розглядаються 

як такі, що конституюють «сім'ю» відповідно до національного 

законодавства. Це перешкоджає державам обмежувати конвенційні права 

шляхом визначення понять, що застосовуються в ЄКПЛ, та обходити 

міжнародні зобов'язання [1]. Інший приклад автономного тлумачення ЄСПЛ 

поняття «хто є свідком», можна спостерігати у справі «Костовські проти 

Нідерландів», коли це питання не має вирішуватися на підставі 

національного законодавства [2]. 

Автономне значення цих понять потрібно враховувати і національним 

органами законодавчої, виконавчої і судової влади під час застосування 

положень ЄКПЛ. Як відомо, ЄСПЛ формально не зв'язаний прецедентами. У 

той же час Європейський суд з прав людини постановив, що саме в інтересах 

правової визначеності і передбачуваності рішень він не має змінювати своєї 

юрисдикції без вагомих причин [1].  

При цьому у справі «Таймер проти Великобританії» від 25 квітня 1978 

р. для відображення внутрішньої динамічної природи Конвенції ЄСПЛ 

описав її, як «живий інструмент, який ... повинен тлумачитись у світлі умов 

сьогодення» [3]. У Преамбулі ЄКПЛ зазначено, що вона була прийнята, 

зокрема, з перспективою подальшої реалізації прав людини та основних 

свобод [4, с. 5]. Це означає, що права, закріплені у ЄКПЛ, мають тлумачитися 

з огляду на сучасні умови для того, щоб бути практичними і ефективними.  

Соціологічні, технологічні та наукові зміни, стандарти у сфері прав 

людини, які розвиваються, а також зміна поглядів на норми моралі мають 

обов'язково враховуватися під час застосування ЄКПЛ [5, с. 18]. Тому ЄСПЛ 

неодноразово змінював свою позицію з деяких питань. Так, спочатку ЄСПЛ 

заперечував, що стосунки між одностатевими парами входять до сфери 

сімейного життя згідно зі ст. 8 ЄКПЛ (рішення ЄСПЛ у справі «Мата Естевес 

проти Іспанії») [6; 1]. Однак у справі «Шалк та Копф проти Австрії» ЄСПЛ 

визнав, що одностатеві пари користуються захистом на сімейне життя у 

зв'язку зі «швидким розвитком ставлення до одностатевих пар, що мало місце 

у багатьох країнах-членах Ради Європи, а також у зв'язку зі зростаючою 

тенденцією включати одностатеві пари до поняття «сім'я» у законодавстві 

Європейського Союзу» [7; 1]. Тут ЄСПЛ застосував еволюційний метод 

тлумачення ЄКПЛ. Однак така свобода тлумачення не є безмежною. «Це 

правда, що Конвенція і Протоколи до неї повинні тлумачитися у світлі умов, 

які існують нині проте Суд не може, з метою еволюційного тлумачення, 

виводити з Конвенції право, яке не було включене до неї спочатку» [8, с. 82, 

83].  

Основою еволюції норм ЄКПЛ через прецедентне право Європейської с 

суду з прав людини є таке важливе поняття, як «консенсус» [5, с. 18], що 

відбиває м'який баланс, якого необхідно досягти у відносинах між правовою 
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системою ЄСПЛ і національними правовими системами. Вони повинні йти 

«нога в ногу» відповідно до лат. формули mutatis mutandis (змінити те, що 

необхідно змінити), закріпленої у справі «Хендісайд проти Великобританії» 

від 7 грудня 1976 р. [9].| Ця формула надає беззаперечної законності новому 

розвитку та сприяє його укріпленню у внутрішньодержавних правопорядках, 

а також «…надихає Суд бути рішучим або, навпаки, обмеженим у своєму 

тлумаченні Конвенції» [10, с. 51]. Якщо ж консенсус відсутній, ЄСПЛ, як 

правило, демонструє так зване суддівське самообмеження. Так, у справі 

«Еванс проти Великобританії» ЄСПЛ зауважив: «Там, однак, де немає 

консенсусу серед держав-членів Ради Європи щодо відносної важливості 

зважуваних інтересів або щодо найбільш доцільних заходів з їх захисту, 

зокрема, там, де справа зачіпає делікатні моральні або етичні питання, 

допустимий вільний розсуд держави» [11]. Так, у справі «Т. проти 

Великобританії» від 16 грудня 1999 р. ЄСПЛ наголосив: «У Європі все ще 

немає загальноприйнятого мінімального віку для настання кримінальної 

відповідальності. ... Крім того, не може бути визначена й чітка тенденція з 

дослідження відповідних міжнародних текстів та інструментів» [12].  

У прецедентному праві ЄСПЛ існує багато інших випадків, коли він 

покладався на існування консенсусу для пояснення (виправдання) динамічної 

інтерпретації ЄКПЛ. Зокрема, у справі «Даджен проти Великобританії», 

вирішуючи питання про існування законів, які визнають гомосексуальні 

відносини кримінальним злочином, ЄСПЛ зазначив, що, «порівнюючи з 

часом, коли законодавство діяло жорстко, сьогодні існує краще розуміння і, 

внаслідок зростаючої терпимості до гомосексуальної поведінки у переважній 

більшості країн-членів Ради Європи; в наш час гомосексуальні зв’язки уже не 

розглядають як такі, щодо яких необхідно застосовувати санкції 

кримінального права» [13]. Отже, спираючись на практику ЄСПЛ, у 

ситуаціях, коли Суд вважає, що існує консенсус між європейськими 

державами з питання, яке зачіпає право людини, як правило, робиться 

висновок, що цей консенсус дещо звужує межі вільного розсуду держави.  

Такий підхід можна порівняти з «гармонізаційною роллю» 

прецедентного права ЄСПЛ, однією з найважливіших функцій якого є 

поступове створення гармонійного застосування захисту прав людини, що 

дозволяє індивідам користуватися рівним захистом. При цьому 

гармонізаційна роль прецедентного права ЄСПЛ обмежується, якщо з 

певного аспекту захисту прав людини між європейськими країнами існують 

значні відмінності у їх забезпеченні. У такому випадку, внаслідок відсутності 

європейського консенсусу, держави користуються вільним (не безмежним) 

розсудом [14].  

Отже, еволюція європейського праворозуміння відбувається на підставі 

консенсусу як основи розвитку інтегрального праворозуміння, передовсім, у 

практиці Європейського суду з прав людини, що виконує гармонізаційну 

роль. Зокрема, динамічна інтерпретація прав людини пов'язана з 

розширенням та переформатуванням стандартів їх розуміння й тлумачення 

основних правових понять, зумовлених сучасним розвитком як суспільства, 
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так і права, а також  зміною поглядів на норми моралі.  
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УДК 621.86 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПРАЦЮВАННЯ НА 

ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ ПОРТАЛЬНИХ  КРАНІВ 

 

Віктор СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, Евген КОКОШКО 

 

Найбільш розповсюдженими перевантажувальними машинами 

річкових та морських портів є портальні крани, за допомогою яких 

виконують основний об’єм розвантажувальних робіт, від надійної та 

безперервної роботи яких залежить продуктивність порту. 

Особливу увагу приділяють елементам металоконструкцій, оскільки 

понаднормова та тривала  їх експлуатація в режимі інтенсивного циклічного 

навантаження та в сукупності зі зміною   фізико-механічних властивостей 

внаслідок корозійної деградації металу загострює проблему зниження їх 
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працездатності. Експлуатаційне наводнення  сталей призводить  до 

інтенсифікації їх пошкоджуваності. Небезпека корозійних пошкоджень в 

тому, що вони можуть слугувати концентраторами втомних тріщин. Слід 

також відзначити що, при проектуванні  кранів конструктори установили 

чималі запаси міцності.  

За умов відсутності достатнього фінансування актуальною задачею є 

встановлення ресурсу кранів, котрий визначається опірністю втомного 

руйнування портальних кранів. 

Аналіз проведених досліджень металевих конструкцій кранів, які 

працюють понад 30 років, показав що їх ударна  в’язкість (опірність 

крихкому руйнуванню) погіршилася,  зі збільшенням терміну служби  

(напрацювання) знижуються  механічні характеристики матеріалів, влив 

напрацювання неоднозначно позначається на механічних характеристиках 

втоми. 

Метою роботи є встановлення впливу  напрацювання в умовах 

агресивного середовища на характеристики тріщиностійкості  зразків 

металоконструкцій портальних кранів. 

Для досліджень були використані плоскі балочні зразки з 

одностороннім надрізом, виготовлені з листової низьковуглецевої ферито-

перлітного класу сталі St38b2 (аналог Ст3сп), та вирізані  з нижньої  та 

задньої полиць хобота, а також правої стріли портальних кранів типу 

«Альбатрос», що експлуатувалися протягом 28, 36 і 45 роки в річковому 

порту Херсон.   

Місця вирізання зразків   вибирались з врахуванням схеми діючих 

напружень в конструкціях елементів крана. Для забезпечення необхідних 

розмірів після вирізання зразки остаточно шліфували (відхилення розмірів не 

перевищували ±0,02 мм). 

Для покращення спостерігання  за  рухом тріщини - бокові поверхні 

робочої частини полірували, що дозволило за допомогою мікроскопа з 

точністю до 0,01  мм візуально реєструвати довжину тріщини.   

Плоскі зразки навантажували консольним згином на випробувальній 

машині з жорстким типом навантаження, частотою 16 Гц, за асиметрії циклу  

R 0,05 (наближена до синусоїдальної форми циклу) та температури 

зовнішнього повітря 20ºС.  

Отримані значення усереднювали для кожної групи зразків. 

За отриманим даними будували кінетичні діаграми втомного 

руйнування «максимальне значення коефіцієнта інтенсивності напружень 

(КІН) Kmax – швидкість росту тріщини da/dN» за відповідними методикою. 

З отриманих експериментальних кінетичних діаграм  втомного 

руйнування матеріалу встановлено, що характеристики тріщиностійкості  

зразків металоконструкцій портальних кранів з напрацюванням 28, 36 і 45 

років змінились не суттєво, збільшення напрацювання призводить до  

інтенсифікації росту тріщини на низько- та середньоамплітудних ділянках, 

зокрема в діапазоні значень  К=12…30 МПа·м
1/2

 швидкість збільшується у 

1,5-2  рази,  у межах високоамплітудної ділянки – розбіжності між 
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швидкостями незначні. 

Що узгоджується з даними кінетики  втомного росту тріщини на 

ділянці Періса 

 

  

 

УДК 621.873.254 

 

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЕГКИМИ МОСТОВИМИ 

КРАНАМИ 

 

Павел  СТРЕЛЬЦОВ 

                    

 До складу автоматичних систем управління  технологічними 

процесами (АСУТП),  що широко використовуються при створенні 

складальних ліній на машинобудівних підприємствах   часто включають легкі 

мостові крани, які транспортують вантажі на гнучкому підвісі. Головною 

метою управління такими кранами є забезпечення гасіння за мінімальний 

час  коливань вантажу  при його наближенні до кінцевої точки шляху.  

Малі крани можна розглядати як фізичні моделі великих машин. 

Перевірені на моделях методи управління можна використовувати для 

підвищення ефективності роботи великих перевантажувачів значної 

вантажопідйомності. 

Пошук управлінь кранами виконують на базі математичної моделі, 

розробленої на підставі розрахункової схеми крана.  

Така схема складається з візка, що пересувається горизонтально, та 

закріпленого на ньому за допомогою гнучкого підвісу вантажу (матеріальної 

точки  М). 

Особливістю руху крана-моделі є відсутність перехідних процесів, 

тобто при включенні приводу візок миттєво  починає рухатися з 

максимальною постійною швидкістю  V= Vmax, а при його відключенні візок 

миттєво зупиняється та залишається нерухомим при  V= 0. Це робить 

можливим використання в якості управління  швидкості V(t)  візка.  Вантаж 

пересувається під дією горизонтальної складової зусилля в канаті. 

Математичну модель такої системи можна записати у вигляді 

L)/  X2  - X1 g( =  X3  ;    X3=  X2     V(t);=  X1 ,                      (1) 

де в якості параметрів стану використані  Х1   -  переміщення візка, 

Х2  -  горизонтальне переміщення вантажу, Х3  - горизонтальна швидкість 

вантажу, L  - довжина підвісу, 

Задачу про визначення оптимального управління V(t) краном при 

переносі вантажу на задану відстань  вирішують на базі теорії оптимального 

управління, відомої як   "принцип максимуму Понтрягіна".  Згідно з теорією 

на базі математичної моделі визначають функцію Гамільтона системи та 

допоміжну функцію w(t), яка в даному випадку має вигляд     
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  a)+ A(gt/Lsin  = w(t) ,                                     (2) 

де А, L та  а - деякі постійні. 

За виглядом функції   w(t)   можна зробити висновок, що оптимальне 

управління   є кусково-постійною функцією. Вона складається з декількох 

інтервалів сталості, на яких управління  зберігає значення  V =Vmax , чи  V 

=0. Перемикання швидкості здійснюється в момент перетину функцією  w(t) 

осі часу. 

Таким чином, кількість  інтервалів сталості оптимального 

управління  залежить від тривалості переміщення. Визначення тривалості 

окремих інтервалів виконується за допомогою спеціальних програм. 

Як показали розрахунки за вказаними програмами для забезпечення 

переміщення візка на 1,8 м при максимальній швидкості 0,3 м/с та довжині 

підвісу 4 м оптимальне за часом управління має складатися з 

пятьох   інтервалів, максимальне відхилення вантажу від вертикалі дорівнює 

0,2 м. 

За допомогою аналогічних програм можна визначити інший близький 

до оптимального варіант управління, що складається тільки з   трьох 

інтервалів. Але в цьому випадку загальна тривалість переміщення зросте до 

7,7 с, відхилення вантажу   буде 0,24 м, тобто динамічні навантаження 

також   стануть більше. 

Таким чином, управління за другим варіантом буде мати мінімальну 

кількість перемикань, що робить його більш зручним для використання. Але 

за основним показником – швидкодією  -  воно буде суттєво (майже на 

10%)  поступатися строго оптимальному, і це може бути вирішальним при 

виборі управління для реалізації. 

 

 

 

УДК 159.9 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПСИХОСЕМАНТИКИ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ПЕРІОД МЕДИКО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ 

 

Юлія ЧУМАЄВА  
 

Актуальність. Психосемантика кольору сьогодні переживає етап свого 

становлення як самостійного розділу психології сприйняття кольору. 

Практична потреба в ній існує і в прикладних галузях психології — в 

психології реклами, мистецтва, психокорекції емоційних станів та ін. 

Вивчення впливу кольору на людину та його використання в медико-

психологічній практиці також є актуальним завданням спеціалістів-

реабілітологів, психотерапевтів та практичних психологів в психодіагностиці, 

а також засобах відновлення та психокорекції працездатності представників 
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екстремальних професій. 

Експериментальну психосемантику кольору на сьогодні представлено 

величезною кількістю праць. Спільним для них є застосування, переважно, 

методу спрямованих асоціацій, а також семантичного диференціалу. У 

багатьох дослідженнях продемонстровано стійке вибіркове асоціювання 

кольорів із певними поняттями, емоційними відчуттями, настроями.  

Метою нашого дослідження стало вивчення динаміки кольорових 

асоціацій в період МПР в залежності від індивідуально-типологічних 

особливостей особистості на прикладі представників служби ДСНС, як 

якісного показника ефективності реабілітації.   

Базою емпіричного дослідження виступили: ДП «Український НДІ 

медицини транспорту МОЗ України та Галузевий Медичний центр 

реабілітації «Одеський». Контингент дослідження115 пожежних-

рятувальників середнім віком 33,5 років і стажем 11,5 років в період 14-

денної медико-психологічної реабілітації  (МПР). Обраний контингент був 

розподілений на 3 групи за показниками ІТО Л.М. Собчик за 

співвідношенням екстраверсії/інтроверсії та тривожності та простежена 

динаміка кольорових асоціацій за методикою Колірного тесту відносин (КТВ) 

А.М. Еткінда. 

Результати дослідження. КТВ – це невербальний компактний 

діагностичний метод, що відображає як свідомий, так і частково 

неусвідомлюваний рівень відносин людини. Його використання спирається 

на концепцію відносин В. М. Мясищева, ідеї Б. Г. Ананьєва про образну 

природу психічних структур будь-якого рівня та подання А. Н. Леонтьєва про 

чуттєву канву смислових утворень особистості. Для даного дослідження в 

якості смислових утворень були обрані такі поняття, як «сім'я», «робота», 

«здоров'я», «майбутнє», «керівництво», що відображають основні соціально-

психологічні позиції і орієнтири з метою простежити, як асоціативні зв'язки в 

отриманих типологічних групах, так і їх динаміку протягом усього періоду 

МПР. Результати дослідження представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Кольорові асоціації в  індивідуально-типологічних групах за 

методикою КТВ 
 

Група за ІТО 

Період 

МПР Сім’я Робота Здоров’я Майбутнє Керівництво 

Екстраверти 

з низькою 

тривожністю 

Початок 4 1 2 4 6 

Середина 2 3 2 2 0 

Закінчення 2 2 2 4 1 

Амбіверти з 

низькою 

тривожністю 

Початок 2 3 2 4 7 

Середина 2 3 2 2 0 

Закінчення 2 3 2 4 0 

Амбіверти з 

високою 

тривожністю 

Початок 2 3 2 3 0 

Середина 3 3 2 2 1 

Закінчення 2 3 2 5 6 

Примітка: 1-синій, 2- зелений, 3-червоний, 4-жовтий, 5- фіолетовий, 6-коричневий, 
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7-чорний, 0- сірий. 

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити, що найбільш стабільні 

асоціації характерні для амбівертів з низькою тривожністю. Сім'я і здоров'я 

найчастіше зв'язуються з зеленим кольором, який також займає лідируючі 

позиції в переважному виборі кольору за Люшером. Дана характеристика 

свідчить про стабільність і незмінність відношення до цих смислових 

утворень, прагненні закріпити існуючу ситуацію. В середині реабілітаційного 

періоду ця тенденція переноситься також на «майбутнє». Робота асоціюється 

з червоним кольором протягом усього циклу як стан активності, 

цілеспрямованості, імпульс до дії, витрачання енергії і реалізації 

накопиченого потенціалу. Майбутнє в цій групі, частіше за все, пов'язано з 

жовтим кольором, який має на меті висвітлити такий важливий аспект 

особистості, як антиципація, виявляючи особливості психологічної установки 

по відношенню до майбутнього розвитку подій і представляючи собою 

особливий вид очікування. Ставлення до поняття «керівництво» до середини 

циклу змінюється від асоціації з чорним кольором, що відображає 

заперечення, осуд, негатив, відмову, капітуляцію до нейтрального сірого, 

вільного від будь-якого психологічного забарвлення. 

Для екстравертів з низькою тривожністю характерна дещо інша картина 

асоціацій. На першому етапі жовтий об'єднує поняття сім'ї та майбутнього, в 

той час як здоров'я також пов'язане з зеленим кольором. Таким чином, можна 

сказати, що сім'я, як і майбутнє, несе в собі надію і приємні очікування. 

Робота ж скоріше пов'язана з такими характеристиками синього кольору, як 

почуття згуртованості, внутрішнього духовного єдності, причетності, 

приналежності певної групи близьких по духу людей. 

В середині циклу ставлення до роботи змінюється на більш активну 

позицію, вираженість червоного кольору, и до кінця періоду МПР перевага 

віддається зеленому, якому притаманні характеристики стабільності, 

наявності потенційних життєвих можливий, задоволеності, статичності и 

пасивності і в той же час можливі прояви внутрішньої напруги. Ставлення до 

керівництва є змінним за період спостереження в межах асоціативного 

ланцюжка: коричневий-сірий-синій. Психосемантика коричневого кольору 

тісно пов'язується з тілесністю, фізичним станом, можливостями відчувати 

власні нервово-соматичні потреби. Однак цей колір часто знаходиться на 

крайніх позиціях для даної типологічної групи, тобто відноситься до розряду 

пригнічених потреб. Перехід до нейтрального сірого по відношенню до 

керівництва може означати деяке пом'якшення позиції, певну межу початку 

змін і тенденцію до переоцінки ситуації. Асоціація з синім в кінці періоду 

відновлення символізує, примирення, причетність, спокій і прийняття 

керівництва як невід'ємної важливої і необхідної частини професійного 

колективу, що виконує загальну задачу. 

Для амбівертів з високою тривожністю картина ставлення до родини, 

роботи та здоров'я повторює багато в чому асоціації амбівертів з низькою 

тривожністю з невеликими відмінностями. Ланцюжок зміни асоціацій з 

майбутнім має вигляд: червоний - зелений - фіолетовий, що відображає 
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досить різкий перехід від вольової активності, збудження і боротьби до 

застиглої позиції з прихованими життєвими можливостям. Фіолетовий колір 

(або манжента) на психологічному рівні об'єднує імпульсивну наполегливість 

червоного і м'яку поступливість синього, висловлюючи ідею «ототожнення». 

Це ототожнення - свого роду містичне єднання, що веде до такого повного 

злиття між об'єктом і суб'єктом, в ході якого все, про що мріють і чого 

бажають, має стати реальністю. Таке ставлення до майбутнього властиво 

швидше незрілим особистостям або в періоди, коли відбувається актуалізація 

більш ранніх, «чистих» переживань, що накладають свій відбиток. Ставлення 

до керівництва носить скоріше протилежну картину по відношенню до 

екстравертів з низькою тривожністю, розгорнуту в часі, тобто перехід від 

сірого до синього і потім до коричневого. Ця протилежна тенденція 

відображає формування свого ставлення від нейтрально байдужого до 

кольору фізичного дискомфорту. Тут ми можемо спостерігати, як в кінці 

відновлюваного періоду відбувається своєрідне передбачення майбутніх 

подій в негативному ключі, що характерно для особистостей з підвищеною 

тривожністю, які уникають невдач за рахунок випереджаючого 

прогнозування можливого негативного розвитку ситуації. 

Таким чином, незважаючи на схожість асоціацій по багатьох позиціях, 

слід зазначити, що індивідуально-типологічні особливості представників 

екстремальних професій накладають свій відбиток на сприйняття основних 

смислових утворень неусвідомлюваного ставлення особистості до 

найважливіших складових особистого та професійного життя, що є якісним 

відображенням психологічних змін під впливом МПР 

 

 

 

 

УДК 621.431.74 

 

ПРОЕКТНІ СЕРЕДОВИЩА НА СУДНОРЕМОНТНО-

СУДНОБУДІВНИХ ЗАВОДАХ 

 

Олексій ШАМОВ 

 

Нині одним з ключових чинників успішної діяльності будь-якого 

виробництва є швидкість впровадження інновацій та ефективність реалізації 

проектів. При цьому велике значення має сукупність умов, в яких 

відбуватимуться нові впровадження і реалізуються нові проекти. Як відомо, 

сукупність чого-небудь називається середовищем.  

На даний момент відсутнє одно загальновизнане визначення 

"середовище" на підприємствах. Наприклад, можливо спостерігати безліч 

концепцій застосування так званих "розумних" середовищ в різних 

предметних областях: проекти "розумних" транспортних систем (intelligent 

transportation system), "розумних" будинків (smart houses), "розумних" міст 
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(smart cities) та інші. У загальному сенсі під цим розуміється використання 

розподілених мереж сенсорів і обчислювальних пристроїв, що взаємодіють 

між собою для максимального забезпечення зручності і безпеки людини (у 

сфері інфраструктури) або реалізації високоефективного проекту (у сфері 

промисловості). 

Останні тенденції свідчать про те, що суднобудівельна промисловість 

визнає робототехніку, як найефективніший метод виробництва, особливо в 

процесі зварювання. Нестача кваліфікованої робочої сили також є однією з 

причин впровадження робототехніки. Роботи можуть здійснювати 

зварювання, фарбування, важкий підйом і інші завдання на суднобудівельних 

заводах. Приміром Geoje Shipyard в Південній Кореї, який випускає близько 

30 судів в рік, 68 відсотків виробничих процесів здійснює за допомогою 

роботизованих систем, які внесли свій вклад в досягнення такої швидкості 

виробництва. Hyundai Heavy Industries (HHI), який розробив міні-зварювальні 

роботи, налаштований на використання робототехніки в суднобудуванні. Ці 

тенденції чітко свідчать про те, що майбутнє на верфях буде розумним і 

цифровим. 

Таким чином "розумні середовища" виконують функцію каркаса (так 

званий архітектури середи), на який в найближчому майбутньому 

кріпитиметься і тим самим забезпечувати нову якість продукції не лише сама 

промисловість, але і транспортна і енергетична інфраструктура, а також 

система портфельно-проектного управління та інформаційного забезпечення. 

Як звісно, судноремонтні підприємства характеризуються непостійною 

загрузкою, вимагають висококваліфікованої робочої сили,  необхідність 

універсальних слюсарів та інше. Тому пропонується розглядати 

судноремонтні  підприємства, як середовище судноремонтних підприємств, 

чи іншими словами як сукупність умов в яких реалізуються проекти ремонту 

судів. 
 
 

 

УДК 159.9 

 

ПАТОГЕНЕЗ СТРЕСОГЕННОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Росина ШЕВЧЕНКО 

 

Питання стресогенності в сучасному суспільстві набули особливої 

актуальності, обумовлено високим рівнем постійної мінливості, 

суперечливості того, що відбувається в соціально-економічному, політичному 

аспектах. 

Спочатку, будучи більшою мірою засобом актуалізації резервних 

можливостей організму, стрес при подальшому розвитку часто перевершує 

психофізіологічні можливості людини, що призводить до завищено 
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емоційного оцінювання суб'єктом того, що відбувається, призводить до 

зниження його працездатності, ефективності життєдіяльності, погіршення 

якості життя в цілому. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в розділі 

«Керівництво щодо вжиття заходів щодо психічних і неврологічних розладів, 

програми дій по ліквідації прогалин в галузі охорони психічного здоров'я 

(mhGAP)» наведено рекомендації з оцінки та надання допомоги при гострому 

стресовому розладі, посттравматичному стресовому розладі і горі в 

неспеціалізованих медичних установах [1]. Характеризуючи стан, генезис 

якого пов'язаний саме зі станом стресу, виділені наступні нозологічні 

одиниці: значущі симптоми гострого стресового розладу; посттравматичний 

стресовий розлад (ПТСР); горе і пролонгована реакція горя. Прагнення до 

відповідності сучасним стандартам створюють необхідність постійного 

психічного, фізіологічного напруги, об'єктивної ситуації в якій суб'єкт в 

умовах регламенту часу, якості необхідної роботи знаходиться в постійній 

внутрішній роботі самовдосконалення. Усвідомлене самовдосконалення, 

об'єктивно вимагає від суб'єкта напруженої внутрішньої роботи, стає таким 

чином стресових за визначенням. 

З огляду на наявність різних форм стресогеного стану – що включає 

стрес, як стресовий стан іммобілізуючий ресурси людини, що 

супроводжується позитивними емоціями, дистрес  підриває збалансовану 

роботу психофізіологічних систем організму, що призводить до необхідності 

звернути особливу увагу питанням психогігієни, розробки рекомендацій 

розвитку у людини усвідомленого, ставлення до інформації [2]. 

Таким чином, для сучасної людини володіння технологіями управління 

стресом є необхідною умовою його ефективної діяльності, а особливо 

діяльності в нових для нього життєвих обставинах, видах діяльності. 
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УДК 81.111  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ТА 

КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА 

 

Сніжана ШЕВЧЕНКО 

 

Людське спілкування стратегічно по своїй суті, так як люди не 

спілкуються без мети, а мета мотивована бажанням мовця досягти за 

допомогою своїх мовленнєвих дій певних результатів. Крім того, комунікація 

визначається постійною взаємодією ряду факторів, зокрема, ефективності і 

соціальної прийнятності. 

Комунікативні стратегії характеризуються конвенціями і правилами 

комунікативної поведінки соціуму, а також комунікативної компетенції мовця, 

його картиною світу. Залежно від типу комунікативної взаємодії 

розмежовують кооперативні, конфліктогенні та маніпулятивні стратегії. 

Перші спрямовані на комунікативне співробітництво партнерів спілкування. 

Конфліктогенні стратегії призводять до конфліктних ситуацій. Маніпулятивні 

стратегії спрямовані на зміну свідомості або поведінки партнера спілкування 

з метою мовця. Існує п'ять типів дискурсивних стратегій: 1) стратегії 

встановлення фону для обговорюваної проблеми (створення презумпції), 2) 

стратегії введення (встановлення теми), ці стратегії можуть бути прямими і 

непрямими, 3) стратегії розробки теми (узагальнення, звуження, 

моралізування, резюмування і т.д.), 4) стратегії фокусування (звуження 

фокуса), 5) стратегії відволікання уваги (перемикання уваги, надання 

повідомленням іншої тональності).                

Комунікативна тактика - це підлеглий комунікативної стратегії 

конкретний спосіб реалізації интенциональной програми дискурсу. 

Комунікативна тактика має динамічний характер, що забезпечує оперативне 

реагування на ситуацію, і базується на мовних уміннях, комунікативної 

компетенції. Як і стратегія, комунікативна тактика має динамічний характер, 

що забезпечує оперативне реагування на ситуацію, що базується на мовних 

навичках, комунікативної компетенції, мотиви і інтенції. Володіння 

стратегіями і тактиками входить в прагматичну компетенцію мовця: чим 

більше він компетентний в мові та мовленні, в застосуванні постулатів і 

правил спілкування, тим різноманітніше і гнучкіше його стратегії і тактики і 

тим успішніше він домагається своїх цілей.  
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УДК 7.01 

 

БОДІ-АРТ ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТІЛЕСНОСТІ  

 

Лариса ШЕЄНКО, Альона ШЕЄНКО 

 

У сучасному філософському дискурсі сформувалося уявлення про тіло 

людини як про універсальну форму запису соціальної пам'яті. Тіло є 

знаковою системою, що особливо яскраво проявляється в традиційній 

культурі і наповнюється багаторівневим символічним змістом. Певні моделі 

соціалізації тілесності виявляються надзвичайно стійкими і в різних формах 

проявляються на протязі усієї історії. Кожна культура створює своє ставлення 

до тих чи інших тілесних практик і до тіла в цілому, його естетизації та 

прикрашання, розглядаючи це як спосіб візуалізації соціокультурного образу 

людини.  

Візуалізація тілесності шляхом прикрашання тіла впродовж усієї історії 

людства виконувала різні досить важливі як для особистості, так і для 

соціуму, функції: 

— креативну — тіло людини розглядається як найдоступніший об'єкт 

та матеріал для індивідуальної творчості; 

— естетичну — потреба в гармонії і красі є одним з найважливіших 

показників духовності людини, тому, прагнучи виправити недосконалість 

власного тіла або зробити його ще привабливішим, людина використовує 

широкий арсенал різноманітних засобів; 

— демонстраційну — тіло виступає як зручний об'єкт для 

демонстрації оточенню різних сторін власного «Я»; 

— комунікативну — за допомогою мови тіла людина передає 

різноманітну інформацію, а прикрашання тіла служить додатковим чинником 

для посилення комунікативної дії; 

— семантико-семіотичну — тіло використовується для нанесення і 

передачі різноманітних знаків, візуалізації сенсів, що служать, як для 

комунікації, так і символами соціалізації, нерідко пов'язаними з архетипами 

та колективним несвідомим;  

— соціалізуючу — людина, як соціальна істота, використовує в процесі 

соціалізації усі засоби, що їй доступні. З цією метою з прадавніх часів 

активно використовується естетизація та прикрашання тіла; 

— функцію самоідентифікації — прикрашання тіла, як можливість 

самовираження, самоствердження дозволяє виявити і візуалізувати власну 

індивідуальність, ідентифікуватися з тим чи іншим авторитетом, соціальною 

групою, субкультурою;  

— рекреаційну — з найдавніших часів прикрашання тіла активно 

використовується в ігрових, розважальних цілях, як інструмент дозвілля, 

хобі; 

— психологічну — «естети зоване» тіло надає можливість притягнути 

до себе увагу, вирішити проблеми з оцінкою власної привабливості, почуттям 



 

98 
 

впевненості в собі, допомагає справлятися з комплексами і фобіями; 

— ритуальну — активне використання як атрибуту релігійних та 

магічних практик, різноманітних обрядово-ритуальних дій. 

Дослідження проблеми візуалізації тілесності, як складової  

загальнофілософської і культурологічної проблеми цілісності людини, 

залишається актуальною упродовж усієї історії гуманітарного знання, 

особливо загострюючись в сучасні часи у зв'язку з високою популярністю 

боді-арту в постмодерністській культурі. В епоху постмодернізму ставлення 

до людського тіла набуло якісно нового звучання. Різноманітні прояви 

новітніх підходів до тілесності, насамперед, в молодіжному середовищі, 

актуалізація і демонстративність сучасного боді-арту, який виступає чи не 

головним чинником візуалізації соціокультурного образу людини, вимагають 

серйозного осмислення цього феномену. 

В ході проведеного нами дослідження були розглянуті:  

— трансформація поняття тілесності, як філософсько-культурологічної 

категорії, та поглядів на візуалізацію тілесності в різні епохи представниками 

різних філософських і культурологічних шкіл; 

— явище боді-арту, як соціально-психологічного феномену, різновиду 

художньої культури та інструменту візуалізації тілесності, його функції і 

види; 

— динаміка проявів візуалізації тілесності і форм боді-арту в ході 

культурно-історичного процесу; 

— місце і роль боді-арту в сучасній масовій культурі;  

— ментально-психологічні причини активізації проблеми тілесності і 

сплеску інтересу до боді-арту в культурі постмодернізму. 

В сучасній культурі з'явився термін для позначання різних способів 

прикрашання людського тіла — «боді-арт» (англ. body art — «мистецтво 

тіла»), як однієї з форм художньо-естетичної творчості, де головним об'єктом 

маніпулювання є тіло людини, а зміст розкривається за допомогою 

невербальної мови, в тому числі, шляхом нанесення на тіло знаків, 

«прикрас». 

Найбільш поширеними видами боді-арту, як традиційними, що існують 

тисячоліттями, так і сучасними, є: 

— різні види розпису по тілу, а саме: безпосередньо боді-арт (не 

плутати з узагальнюючим поняттям боді-арту, що наведений вище) або 

бодіпейнтинг, лег-арт — мистецтво малювання і живопису на тілі; фейс-арт 

— розпис обличчя; нейл-арт — дизайн нігтів; менді, мехенді — розпис тіла з 

використанням хни тощо. Такі види боді-арту носять тимчасовий характер;  

— татуювання, тату — модифікації шкіри з імплантацією 

фарбувального пігменту, який може зберігатися на все життя; 

— пірсинг — вставляння різних предметів, прикрас в штучні отвори на 

тілі або обличчі;  

— скайси — накладки на зуби та «очні імпланти»; 

— шрамування, скарифікація, скарт — прикрашання тіла знаками, 

малюнками, орнаментами шляхом нанесення шрамів або клеймування 
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(«брединг» — припікання розжареними предметами) — найбільш 

радикальний, травмуючий різновид боді-арту; 

— імплантація — хірургічні операції з імплантування в тканини тіла, 

під шкіру чужих організму структур і матеріалів; 

— модифікації тіла — внесення змін в структуру тіла, аж до ампутацій 

та суттєвих деформацій: зміна форми черепа, довжини шиї, роздвоєння язику, 

«ельфійські вуха», видалення ребер, корсетування, імплантація грудей, 

геніталій тощо; 

— самодемонстрація (перформанс) митця, що нерідко носить 

еротичний і садомазохистський характер, — цей вид боді-арту є самостійним 

відгалуженням в мистецтві постмодернізму. 

Висновки: боді-арт виконує цілий ряд значимих соціокультурних 

функцій, як в традиційних, так і в новітній культурі, найважливішими з яких 

є естетична, семантична, психологічна тощо. Таким чином здійснюється 

репрезентація культурно-історичних форм візуалізації тілесності в тканину 

сучасної культури; соціалізація людини; символічний зв'язок тілесного і 

духовного за допомогою зображення, знаку, модифікації; візуалізація на 

тілесному рівні прихованих від сторонніх очей психологічних особливостей 

особистості і психічних процесів їхнього носія. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ТЕРМІНІВ ЯК БАР'ЄР НА ШЛЯХУ ДО УСПІШНОЇ БІЗНЕС-

КОМУНІКАЦІЇ  

 

Ольга ШЕРСТЮК 

 

Володіння діловою англійською мовою передбачає розуміння ряду її 

особливостей, перш за все специфіки англійської ділової лексики. Ділова 

лексика, яка необхідна, наприклад, фінансовому менеджеру, може сильно 

відрізнятися від тієї, яка потрібна маркетологу, аудитору, фінансовому 

аналітику, комерсанту, фахівцю в галузі міжнародного бухгалтерського обліку 

і звітності, і т.д. Також, деякі терміни і вирази, що мають в одній галузі одне 

значення, в іншій галузі можуть мати зовсім інше значення, що являє собою 

міжнаукову термінологічну омонімію. 

При перекладі на українську мову не завжди спостерігається 

тотожність в структурному і морфемном складі терміна або термінологічного 

словосполучення. Так, англійський однокомпонентний термін «subsidiary» 

перекладається на українську мову двокомпонентним словосполученням, що 

складається з прикметника та іменника, – «дочірня компанія», а 

однокомпонентний термін «superannuation» – словосполученням, що 
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складається з двох іменників, з'єднаних прийменником, – «звільнення на 

пенсію». 

При перекладі на українську мову контекстів, що містять терміни-слова 

і терміни-словосполучення, також маніфестується різний структурний склад 

термінів в англійській та українській мовах. Розглянемо речення. Households 

earning from $ 500000 to $ 1 million would have to pay a 1.5% surtax. (The 

Econonist) – Сім'ї, дохід яких становить від 500000 до 1000000 доларів, 

повинні платити півторавідсотковий додатковий прибутковий податок. 

Однокомпонентний термін «surtax» перекладається українським терміном, 

який структурно йому не тотожний і являє собою словосполучення, 

побудоване за моделлю «прикметник + прикметник + іменник». 

Іноді в термінологічних словосполученнях, що мають однаковий набір 

компонентів в англійській та українській мовах простежуються морфологічні 

відмінності. Наприклад, в словосполученнях «currency crisis» і «investment 

fund» ад'юнктами є іменники, тоді як в їх еквівалентах на мові перекладу роль 

ад'юнкта виконують прикметники –  «валютна криза», «інвестиційний 

фонд». 

Відзначимо, що однією з найбільш продуктивних моделей англійських, 

в тому числі і економічних, термінологічних словосполучень «N+N», як 

правило, відповідає українська конструкція «прикметник + іменник». 

Однак при перекладі термінологічних словосполучень, побудованих за 

моделлю «N + N», може спостерігатися зміна відмінкової форми 

визначального іменника (risk figure –  показник ризику; tax rate –  ставка 

податку). Наприклад, як у реченні: 

As the current account deteriorates in 2018 and 2019, the exchange rate 

will be increasingly driven by net capital flows, if oil prices remain within the 

projected range. (The Wall Street Journal) –  У 2018 і 2019 ситуація з балансом 

поточних операцій погіршиться, і курс валют буде все більшою мірою 

визначатися потоками капіталу, якщо ціни на нафту залишаться в рамках 

прогнозованих величин. 

Крім того, може спостерігатися зміна відмінкової форми визначального 

іменника з введенням прийменника: income tax – податок на прибуток, sales 

tax – податок з продажів. Наприклад, як в реченні: 

These tax hikes would be so big, in fact, that top-bracket taxpayers might 

end up paying a rate of 67 percent on ordinary income and nearly 50 percent on 

capital gains. (Forbes) – Фактично накручування податків може стати 

настільки високим, що закінчиться все тим, що заможні платники податків 

будуть платити 67% з звичайного доходу і майже 50% з доходу від приросту 

капіталу. 

Розуміння відносин між модифікаторами і компонентами вихідної 

структури в складі багатокомпонентних термінологічних словосполучень 

може грунтуватися на виділенні трьох основних їх типів: 1) поширюючі 

елементи можуть відноситися до всього поєднання в цілому – marginal social 

benefit, marginal rate of substitution; 2) поширюючі елементи групуються 

навколо одного з компонентів поєднання – головного або залежного – і 
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конкретизують значення утвореної синтаксичної групи – industry demand for 

labour, managerial theories of the firm; 3) обидва компонента вихідного 

поєднання можуть мати свої модифікатори – Gauss principle of least constraint, 

total white blood cell count. 

По завершенні фази аналізу багатокомпонентного термінологічного 

поєднання необхідно перейти до синтезу його еквівалента. Таким чином, 

найбільш поширені способи перекладу термінів: 1) виявлення в мові 

перекладу еквівалента терміна мови оригіналу; 2) створення нового терміна 

шляхом додання існуючому в мові перекладу слову або словосполученню 

нового значення під впливом терміна мови оригіналу (семантична 

конвергенція); 3) транскрибування (транслитерирование); 4) калькування; 5) 

запозичення; 6) використання інтернаціоналізмів і їх складових елементів; 7) 

використання описових конструкцій. 

Для того, щоб правильно перекласти термін має сенс звертатися до 

англійських словників бізнес-термінів, які допоможуть розібратися в 

тонкощах вживання того чи іншого терміна і уникнути серйозних помилок в 

майбутньому. 

  
 

 


