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HISTORY AND ARCHEOLOGY 

 

ФОРМУВАННЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В МИСТЕЦТВІ ЗА ЧАСІВ 

СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ Ф. ФРАНКО 

 

Бачинська Ю. В., 

аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Казакова О. М., 

кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

 

Проблема міжгендерної взаємодії, норм та правил, що формують її 

принципи є актуальною з наукової точки зору, адже висвітлює величезний пласт 

практик міжособистісного спілкування, життєвих стратегій, уявлень та 

цінностей. Тож ця сфера не була позбавлена уваги з боку державної влади, 

особливо якщо виникала потреба соціального регулювання та дисциплінування 

суспільства. Мистецтво у якості інструмента реалізації гендерної політики 

виступало ретранслятором норм та рольових моделей поведінки, адже мало у 

своєму арсеналі методи емоційного впливу. Встановлення в Іспанії режиму 

Ф. Франко внесло в суспільне життя докорінні зміни. Франкістські принципи 

впроваджувалися в усі сфери життя, тож гендерна політика не стала 

виключенням. І мистецтво стало тим інструментом, який охоплював 

надзвичайно широку аудиторію і в доступній формі за допомогою засобів 

художньої виразності доносив необхідні режимові ідеї та формував переконання. 
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На сьогодні вже накопичено велику кількість наукових розвідок щодо 

становлення та трансформації режиму Ф. Франко в Іспанії. В той же час 

залишається місце для визначення ролі та місця жінки в іспанському суспільстві 

означеної доби. 

Метою публікації є дослідження процесу формування жіночого образу у 

мистецтві за часів франкізму. Згідно з ідеологічними настановами іспанського 

варіанту фашизму та консервативними поглядами на суспільство, 

національними традиціями жінці відводилась роль перш за все відданої, вірної 

супутниці. Державна політика спрямовувалась на те, щоб основною сферою 

інтересів жінок було піклування про дітей та родинний затишок. 

Жіноча секція Фаланги була однією з основних ланок із реалізації 

гендерної політики франкістської влади. До її компетенції входив патронат над 

просвітницькою діяльністю, організацією дозвілля та суспільної діяльності 

жінок. Для того щоб продемонструвати свою значимість Жіноча секція 

організовувала грандіозні урочистості, присвячені знаковим державним подіям. 

Важливою частиною життя була і залишається індустрія моди, особливо 

після завершення Громадянської війни 1936-1939 рр. та з огляду на нейтралітет 

Іспанії у Другій світовій війни. Адже мода впливає на формування образів та 

ідеалів, що створюють орієнтири в індустрії краси. Тому франкістський режим 

не оминув своєю увагою і цю сферу життя. Модна індустрія стала одним із 

виразників цінностей та моральних постулатів, які новий режим впроваджував у 

різних сферах життя іспанського суспільства. 

Жіночий одяг перестав виконувати виключно функцію самовираження 

власниці, він повинен був транслювати християнські чесноти і традиційні 

цінності, такі як скромність, добропорядність, сором'язливість. Жіночі костюми 

були витримувались переважно у строгому стилі, без яскравого декору, 

облягаючого силуету, переважно з довгими рукавами та спідницями (Hemeroteca 

digita,, б. д. с. 23-25). Кольорова гамма також була дуже стриманою, а в 
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оздобленні відчувається вплив елементів військової форми (Blanco Díaz, 2015, 

с. 33-34) та лаконічності. 

Музика розглядалась режимом Ф. Франко як один з елементів 

національного єднання, а також як спосіб патріотичного виховання. Тож не 

дивно, що музика посідала особливе місце у формуванні нового режиму в Іспанії, 

музична тематика та розповсюдження музичних творів контролювалися 

правлячими елітами. Влада всіляко заохочувала музичну освіту серед дівчат та 

жіноцтва. Вважалось, що заняття музикою робило жінку більш витонченою, а 

фольклор долучав до національних традицій, зміцнював національну 

ідентичність, на чому франкістський режим робив особливий акцент (García-Gil, 

& Pérez-Colodrero, 2017, с. 128-129). 

Жінки, які входили до Жіночої секції Фаланги активно залучались до 

участі в урочистостях до державних та релігійних свят. Хоровий спів релігійних 

гімнів та національних пісень мав підкреслити національне єднання, велич 

іспанського духу, зв’язок поколінь. Жінкам в даному контексті відводилась роль 

берегинь традицій, завданням яких було передати новому поколінню цінності 

соборності держави, гордості своєю історією та культурою. Музика слугувала 

втіленню основного завдання жіноцтва – піклуватися про дітей та берегти 

родинний добробут (García-Gil, & Pérez-Colodrero, 2017, с. 131). 

Іншим важливим інструментом формування жіночого образу стало 

кіномистецтво. Поява кіно стала знаковою для ХХ ст., адже цей вид мистецтва 

одразу завоював мільйони прихильників по всьому світу. Воно мало потужні 

інструменти впливу на свідомість глядачів, адже впливало на емоції та почуття, 

оминаючи критичне сприйняття інформації.  

Становлення режиму Ф. Франко позначилось жорстким державним 

контролем за цією сферою. Сюжети, пов’язанні з участю жіноцтва у формуванні 

режиму Ф. Франко в Іспанії, були покладені в основу документальних фільмів 

«Медіна дель Кампо» (1939 р.), «Парад Перемоги» (1941 р.), «День Перемоги» 

(1942 р.) (Oroz, 2013, с. 22). У документальних фільмах прославлялась Фаланга, 
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каудильйо Ф. Франко, їх вклад у підтримання традицій і вирішальна роль у 

консолідації нації – але це був обов’язковий елемент для такого роду 

кінопродукції.  

Побудова фемінної гендерної моделі концентрувалась навколо 

позиціонування жінок як репрезентаторів національної культури. У 

документальному фільмі «Медіна дель Кампо» жіночий образ символізує зв’язок 

епох, нерозривність території та історії. Але поряд з тим, жінкам відводилась 

роль продовжувачів традицій, які зможуть передати їх наступним поколінням, 

таким чином продовживши спадкоємність «національного духу». Навіть попри 

зразки жіночої жертовності та героїзму в тилу та на полі бою, на перший план 

виходять традиційні для цього суспільства уявлення про жіночі якості та сфери 

побутування (Oroz, 2013, с. 24-25). 

Епізоди документальних фільмів, які демонструють заняття гімнастикою 

та інші фізичні вправи у виконанні жінок, заслуговують на особливу увагу. Адже 

вони демонструють ставлення до жіночої тілесності та позиціонування жінки як 

продовжувачки роду. Фізична культура подавалась як інструмент формування 

здорового тіла, що є запорукою можливості виносити та народити здорових дітей 

(Hemeroteca digital, б. д., с. 13), які в майбутньому мали стати продовжувачами 

справи франкістів (Oroz, 2013, с. 27). 

Таким чином, можна сказати, що через призму спорту жінка розглядалась 

з точки зору біологічних функцій – здатності до продовження роду, а її цінність 

визначалась здатністю виправдати очікування, які на неї покладало суспільство 

та франкістський режим.  

Для авторитарних режимів характерне формування та закріплення 

гендерних стереотипів, які базуються на традиційних цінностях. Що ж це 

означає? Акцент робився на фізіологічних відмінностях статей та соціальних 

ролях, що обумовлювались цими відмінностями. Важливу роль відігравали 

архетипи в яких існувало чітке розділення рис характеру, видів занять та моделей 

поведінки на винятково чоловічі та жіночі. 
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Створювався ідеал жінки-фалангістки, яка виявляла активну прихильність 

режиму через служіння йому. Жінки, що брали участь у Громадянській війні на 

стороні повстанців вставали взірцем патріотизму та відданості ідеалам нового 

режиму (Cenarro, 2017, с. 102). Але цей ідеал не виходив за рамки раніше 

створеного образу, що передбачало «…існування «необмеженого поля для 

жіночої діяльності», яку вони повинні були здійснювати, не стаючи 

«замінниками чоловіків» (Rincón García M. F., 2010, с. 63). 

Зі встановлення в Іспанії режиму Ф. Франко відбуваються докорінні зміни 

в політичному, соціальному та культурному житті держави. Грандіозні 

перетворення торкнулись життя мільйонів іспанських жінок, які зі 

встановленням нової влади були обмежені у можливості побудови кар’єри та 

самореалізації в публічній сфері. Натомість, франкістський режим визначив для 

них в якості взірця для наслідування примат приватної сфери над публічною, 

гіпертрофовану фемінність та обмеження життєвих інтересів піклуванням про 

членів сім’ї та побутові питання. 

Мистецтво було ефективним інструментом для впровадження 

франкістських ідей в суспільство. Через різні мистецькі сфери вдавалося яскраво 

використовувати образи жінок, як інструмент пропаганди та популяризації 

режиму. Жіноцтву Іспанії відводилася роль палких прихильниць режиму, 

турботливих дружин та матерів, чия «данина обов’язку перед Батьківщиною» 

була у самозреченні та релігійності. 
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MANAGEMENT AND MARKETING 

 

ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ 

 

Барабанова В. В., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

Попова Ю. С., 

здобувач вищої освіти кафедри маркетингу, 

менеджменту та публічного адміністрування 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

До інноваційних інструментів у сфері маркетингу сьогодні можна віднести 

технології доповненої, віртуальної та змішаної реальності.  

Актуальність використання цих технологій інноваційного маркетингу 

обумовлена кількома чинниками. По-перше, зміни у зовнішньому середовищі 

постійно сприяють інноваційній діяльності, пропонуючи гравцям ринку нові 

можливості для задоволення існуючих потреб та вимог. 

Інновації є необхідною умовою для розвитку виробництва, будучи 

рушійною конкурентною перевагою. Інновації є основним процесом, який 

поєднує виробничі команди, клієнтів та цілий ряд різних партнерів за межами 
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організації. В цьому сенсі маркетингові інновації грають життєво значну роль у 

всьому процесі маркетингових комунікацій будь-якого бізнесу. 

У маркетинговій діяльності відомих світових компаній, таких як IKEA, De 

Beers, Coca Cola, L`Oreal та інших використовуються інноваційні технології VR 

та AR. 

Технології VR і AR пропонують користувачеві захоплюючий досвід 

взаємодії з брендом, який багато в чому перевершує будь-який з традиційних 

видів реклами. Використання даних інструментів інноваційного маркетингу 

суттєво збільшує залучення споживачів до взаємодії з брендом, працюючи над 

його іміджем та збільшуючи перевагу публіки до продуктів/послуг даного 

бренду. 

Насьогодні доповнена реальність швидко стає однією з «найспекотніших» 

тенденцій в індустрії маркетингу та реклами, визнаної як інноваційний та 

творчий спосіб підключення до клієнтів та розширення взаємодії з ними. За 

останні кілька років ця технологія значно зросла з позиції її застосування. 

За результатами дослідження агенцій були встановлені 11 базових трендів 

у 2022 році. Вони вказують на нові напрями за якими слід рухатися сучасним 

маркетологам, фахівцям, підприємствам з виробництва товарів та послуг 

враховуючи наявну світову економічну, політичну кризу, короновірус, та інші 

виклики. Заявлені тенденції стають більш затребуваними і набувають нового 

змісту та актуальності.  

В онлайні вже створилася висока конкуренція, тому щоб бути попереду 

конкурентів допомагають голосові помічники і AR-технології (Augmented 

Reality). Запит споживача у 2022р.: більше торкань в онлайн, тобто довжина 

процесу покупки збільшилася, і клієнт взаємодіє з компанією безліч разів через 

різні канали продажів, а саме сайт, холодні дзвінки, соціальні мережі, ютуб, 

месенджери, відвідування торгової точки, email-розсилку і т. д. 

«Штучний інтелект і персоналізовані продажі. Чат-боти – технологія на 

основі АІ – оперативно реагують на запити клієнтів і присутні на зв’язку 24/7. 
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Згідно з дослідженнями, Juniper Research до 2024 року більше 50% чат-ботів в 

ритейлі допомагатимуть клієнтам без участі людини» (Strategi.com.ua, 2021, 10 

грудня). 

Проектування будь-якої цифрової інформації (зображення, відео, текст, 

графіка і т.д.) поверх екрану будь-яких пристроїв, в результаті чого реальний світ 

доповнюється штучними елементами і новою інформацією називається 

доповнена реальність (AR). Вона реалізується за допомогою окулярів доповненої 

реальності, стаціонарних екранів, проекційних пристроїв, а також додатків до 

смартфонів та планшетів. 

Технологічні інновації продовжують впливати на цифровий маркетинг, і 

одним з найінтригуючіших інструментів для входу в ландшафт в останні кілька 

років є віртуальна реальність. Занурення людини в змодельований світ і часткове 

ізолювання його від світу фізичного має назву віртуальна реальність (VR). 

Розробники для цього впроваджують спеціальні пристрої, наприклад шоломи, 

окуляри та інші пристрої. 

Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для 

створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез 

властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться у реальному часі, 

вона конструює новий штучний світ. 

Проектування тривимірних віртуальних об’єктів чи голограм на фізичний 

простір має назву змішана реальність (MR), яка надає можливість рухатися 

навколо віртуального об’єкту, оглядати його з усіх боків і, за потребою, 

всередині. Змішана реальність (MR) використовує спеціальне обладнання 

(окулярів чи шоломів). Віртуальні образи привносяться у фізичний простір, 

візуалізуються і розташовуються, відповідно предметів реальності так, щоб вони 

сприймалися як реально існуючі.  

Змішана реальність об'єднує реальний світ і віртуальний світ, в результаті 

чого користувач може взаємодіяти, та ще й маніпулювати елементами як 

фізичного, так і віртуального світу. 
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Отже в останні часи ринок AR, VR та MR технології дуже швидко зростає. 

За прогнозами Statista, його світовий обсяг у 2021 році складе 30,7 млрд. дол. 

США, а у 2024 році досягне майже 300 млрд. дол. США, що у дев'ять разів буде 

більше, ніж у 2021 році (рис.1) 

 
Рис. 1. Обсяг ринку доповненої (AR), віртуальної реальності (VR) і змішаної 

реальності (MR) у всьому світі з 2021 по 2024 рік (у млрд. дол. США) Джерело: 

Statista 

 

Наразі доповнена реальність використовується в різних сферах життя та 

має багато поглядів дослідників, тому розглянемо декілька визначень, (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Трактування поняття «доповнена реальність» науковцями 

 

Автор Характеристика 

Рональд 

Азума 

(Azuma, 

August 1997) 

Система, яка: поєднує віртуальне та реальне; взаємодіє у 

реальному часі; працює у тривимірному просторі (3D). 
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Автор Характеристика 

Натан 

Юргенсон  

(Jurgenson, 

2012, с. 84) 

Побічний продукт змішування онлайнового та офлайнового 

режимів існування сучасної людини. 

Макеєв С. 

(Jurgenson, 

2012) 

Феномен просторово-часового континууму, який поєднує в 

собі об’єктивну і віртуальну реальність і має ряд специфічних 

якостей і властивостей, недоступних в окремо взятих 

об’єктивній і віртуальній реальностях. 

Глазкова С.А. 

(Глазкова, 

2012, с. 115) 

Особливе комунікативне середовище, в якому створені 

можливості для отримання додаткової інформації або 

додаткової дії за рахунок розміщення у реальному середовищі 

виходів до віртуальних можливостей (інформації чи 

активності). 

Джерело: розроблено автором 
 

«Змішана реальність – це поєднання фізичного та цифрового світів, що 

забезпечує взаємодію між людиною, комп'ютером та середовищем.Термін 

«змішана реальність» був запропонований Полом Мілграмом і Фуміо Кішіно в 

1994 році. У праці «Таксономія візуальних дисплеїв змішаної реальності» ними 

описано «Континуум Реальність-Віртуальність» (Milgram, & Kishino, 1994). 

Всі технології, які позначають як змішану реальність віце-президент по AR 

і VR в Google пропонує об’єднати одним терміном – імерсивні інформаційні 

технології. Тобто імерсивні технології (англ. immersive – занурювати) – це 

технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види 

змішання реальної і віртуальної реальності. 

Найбільш поширеними маркетинговими завданнями, які компанії вирішують за 

допомогою доповненої та віртуальної реальності, є (vc.ru, 2021, 10 грудня): 

 демонстрація товару у реальному житті; 
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 супровід заходів; 

 доповнення традиційних рекламних носіїв; 

 підтримка виходу ринку нових продуктів чи послуг; 

 підвищення лояльності до бренду та його продукції; 

 презентації масштабних об'єктів. 

Необхідний девайс – смартфон – є практично у кожної людини, саме тим 

пояснюється популярність доповненої реальності. При цьому звичайний 

користувач перевіряє свій гаджет близько 47 разів на день – тому подивитися що-

небудь у доповненій реальності з використанням телефону стає для нього ще 

одним джерелом задоволення. 

Набагато більші можливості компаніям дає віртуальна реальність. Однак 

потрібно пам'ятати про те, що найбільш яскравий досвід користувачі отримують 

від занурення в якісний контент. Це досягається не тільки завдяки грамотній 

розробці, але й за рахунок використання High-End обладнання. 
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Abstract. The article considers a fairly new institution for private execution of 

the court rulings in Ukraine and provides a list of similar bodies in countries such as 

France, the Netherlands, Bulgaria, Georgia, Canada and Kazakhstan. In regard to 

Ukraine, the given article provides a list of requirements for persons, who intend to 

become private executors, specifies the procedure for training and passing the 

qualification examination, defines the rights and obligations of a private executor, 

functioning of public authorities of private executors, issues of remuneration payment 

to private executors, monitoring activities and bringing to responsibility. Statistical 

data on the work of private executors in comparison with the work of state executors 

of Ukraine are also included. 

As for the other foreign countries in question, each country has its own 

requirements, although similar in a general sense, but different in their meaning. For 

one, Georgia introduced the institution for private execution to help the state 

enforcement service, which was overloaded with affairs, in comparison with Ukraine. 

However, private executors work in more comfortable conditions than state ones, since 

they have the right to choose the cases which they intend to handle, while the state 
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executor does not have such an opportunity. But there is no such right in our country, 

all the cases accountable to state and private executors are directly provided for in law. 

That is, neither the state nor the private executor can refuse to conduct proceedings 

after receiving the relevant application. Such a mixed system of compulsory execution 

both in Georgia and Ukraine remains controlled by the state, because it is it which 

regulates occupational clearance and control over private executors. 

Keywords: Institution for private execution, Private executor, Rights and 

responsibilities of an executor, Compulsory execution of the court rulings, State 

executors, International experience. 

 

 

Articulation of issue. A few years ago, an institution for the private enforcement 

of the court rulings was created in Ukraine, which came to the aid of the state institution 

of enforcement officers. We will consider in the present paper whether such an 

innovation is justified, and what requirements are applied to private enforcement 

officers in our country and other countries of the world. 

The creation of the institution of a private enforcement officers in Ukraine is 

associated with the enactment of the Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying 

Out the Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other Bodies” on June 2, 

2016 (The Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out the Enforcement of 

the Court Rulings and Decisions of Other Bodies”, 2016) and the new edition of the 

Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings” (The Law of Ukraine “On 

Enforcement Proceedings”, 2016) which introduced the institution of a private 

enforcement officer. 

The laws in question provide the requirements for the persons who intend to 

become private enforcement officers, namely outline the procedure for training and 

passing the qualification examination, define the rights and obligations of a private 

enforcement officer, the functioning of self-governing bodies of private enforcement 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
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officers, issues of remuneration payment to private enforcement officers, control over 

activities of a private enforcement officer, holding liable and such. 

Let us consider each of the listed requirements. So, a private enforcement officer 

should be a citizen of Ukraine aged eighteen and above, have a higher legal education 

of at least Class Two, speak the state language, have at least two years' work experience 

in the sphere of law on receiving the relevant degree and pass the qualification 

examination (The Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out the 

Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other Bodies”, Art. 18, part 2, 

2016). 

Certain restrictions were established for private enforcement officers both in 

occupational clearance and in their professional activities on enforcing court rulings. 

So, a private enforcement officer should not be engaged in any other paid (except 

for teaching, scientific and creative activity, the activity of an insolvency practitioner 

(an administrator of estate, a rehabilitation manager, a liquidator), instructor and 

judiciary practice in sports and work in the bodies of the Association of Private 

Enforcement Officers of Ukraine) or entrepreneurial activity in the line of duty. 

With regard to training and internship, Article 20 of the Law of Ukraine “On 

Bodies and Persons Carrying Out the Enforcement of the Court Rulings and Decisions 

of Other Bodies” provides that a person who intends to carry out the activities of a 

private enforcement officer should complete training and internship with the total 

period being within three months’ limit before submitting an application for admission 

to the qualification examination. Persons who already have work experience of a public 

or private enforcement officer, a lawyer, a notary, insolvency practitioner (an 

administrator of estate, a rehabilitation manager, a liquidator) for at least one year or 

an assistant of a private enforcement officer for at least two years are exempted from 

an internship as a private enforcement officer (The Law of Ukraine “On Bodies and 

Persons Carrying Out the Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other 

Bodies”, 2016). 
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A private enforcement officer is issued a certificate valid for one year after 

completing training and internship. 

A person who intends to engage in the activities of a private enforcement officer 

should submit an application for admission to the qualification examination along with 

the documents confirming the person's compliance with the requirements provided for 

by the Law to the Qualification Commission, as well as Transparency Return after 

completing training and internship. 

The Qualification Commission checks the given documents within 30 days from 

the date of submission of documents and statements, thereafter it places the information 

on the decision taken - the admission or non-admission of a person to the qualification 

examination. The Qualification Commission places such information on the official 

website of the Ministry of Justice of Ukraine within three days from the date of its 

adoption. 

Further, the Qualification Commission conducts the specified examination of a 

private enforcement officer within three months from the date of granting admission to 

a person to take the qualification examination. The given examination is carried out 

through automated anonymous personality testing. 

The Ministry of Justice of Ukraine issues a certificate of a private enforcement 

officer to a person who successfully passed the qualification exam within 10 days from 

the date of passing such an exam on the basis of the relevant decision of the 

Qualification Commission. The person subsequently pays a fee in the amount of one 

minimum wage for issuing a certificate of a private enforcement officer which is 6,500 

UAH (as of 2021). Such a certificate is issued for an unlimited period of validity (The 

Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying out the Enforcement of the Court 

Rulings and Decisions of Other Bodies”, 2016). 

A person who did not pass the qualification examination has the right to take it 

again no earlier than in six months. 

As for the powers of private enforcement officers, it has to be said that they 

enforce the decisions provided for in Article 3 of the Law of Ukraine “On Enforcement 
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Proceedings” on the basis of certain executive documents, for example, execution writs 

and orders issued by courts if required by law on the basis of court rulings; court orders; 

notary writs; determinations, court decrees in civil, economic, administrative cases, 

administrative violation cases, criminal proceedings in versions provided for in a law; 

certificates of labour disputes commissions which are issued on the basis of the relevant 

decisions of such commissions; regulations of state enforcement officers on recovering 

the enforcement fee, regulations of state enforcement officers or private enforcement 

officers on the recovery of enforcement proceedings costs, on the imposition of fine, 

regulations of private enforcement officers on the recovery of the basic remuneration; 

resolutions of bodies (officials) authorized to consider administrative violation cases 

as provided for by the law; decisions of other state bodies and decisions of the National 

Bank of Ukraine which are legally confirmed as executive documents; decisions of the 

European Court of Human Rights taking into account the specifics provided by the 

Law of Ukraine “On the Execution of Decisions and Application of the Practice of the 

European Court of Human Rights”, as well as decisions of other international 

jurisdictional bodies in cases provided for in the International Treaty of Ukraine; 

decisions (resolutions) of the subjects of state financial monitoring (their authorized 

officials), if their execution is entrusted by law to the bodies and persons carrying out 

the enforcement of decisions (The Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”, 

2016). 

Private enforcement officers have the right to enforce all decisions, except for: 

decisions of the seizure and transfer of a child, making arrangements for meeting with 

him or her or removing obstacles in meeting a child; decisions on which the debtor is 

the state, state bodies, the National Bank of Ukraine, community bodies, their officials, 

state owned and municipal enterprises, institutions, organizations, legal entities having 

upwards of 25 per cent of the state shareholding in their charter capital, either or both 

being exclusively financed on funds of the state and local budget; decisions on which 

the debtor is a legal entity the enforced sale of property of which is prohibited by law; 

decisions on which the recoverers are the state, state bodies (except for decisions of the 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
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National Bank); decisions of administrative courts and decisions of the European Court 

of Human Rights; decisions prescribing the commission of actions on state owned or 

communal property; decisions on eviction and occupancy of individuals; decisions on 

which the debtors are children or disqualified individuals or those experiencing civil 

incapacity; decisions on confiscation of property; decisions on which the debtor is an 

authorized management entity or a company in the military industrial complex, as 

defined by Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine “On the Specific Traits of 

Reforming State-Owned Enterprises of the Military Industrial Complex”, and 

decisions prescribing the commission of actions on their property (The Law of Ukraine 

“On Enforcement Proceedings”, Art. 5, part 2, 2016). 

Part 2 of Article 4 of the Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out 

the Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other Bodies” provides for the 

duties of a private enforcement officer, namely: a private enforcement officer should 

conduct his or her professional activities from good faith, hold confidential 

professional secrecy in whatever form and by whatever medium, respect the interests 

of recoverers, debtors, other parties, never diminish their dignity. He or she is also 

obliged to take all the necessary measures to prevent or thwart a conflict of interest. 

A conflict of interest is a contradiction between the personal interests of a state 

enforcement officer or a private enforcement officer and his or her professional rights 

and obligations which may affect the objectiveness or neutrality in force of his or her 

professional duties, as well as the commission or non-commission of actions in the 

enforcement of decisions (The Law of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out 

the Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other Bodies”, Art. 4, part 4, 

2016). 

In addition to the given duties, the Law of Ukraine “On Enforcement 

Proceedings” also provides for the following: 

1) taking measures of decisions’ enforcement in the manner and procedure 

specified in the executive document and the present Law; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
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2) providing the parties to the enforcement proceedings, their representatives 

and the prosecutor, as a participant in the enforcement proceedings, with the 

opportunity to receive the materials of the enforcement proceedings; 

3) considering the applications of the parties, other participants in the 

enforcement proceedings and their requests within the time allowed by law; 

4) declaring self-disqualification as and when required in the presence of the 

circumstances provided for by the present Law; 

5) interpreting the rights and obligations to the parties and other participants in 

the enforcement proceedings; 

6) performing actions of releasing property from attachment in respect of which 

measures were taken to replace the property provided for by the Article 11 of the Law 

of Ukraine “On the Specific Traits of Reforming State Owned Enterprises of the 

Military Industrial Complex” without delay, on or prior to the next business day after 

receiving a relevant request from the State Concern “Ukroboronprom”, a joint stock 

company created by transforming the State Concern “Ukroboronprom”, a state unitary 

enterprise including a state owned enterprise that is a member of the State Concern 

“Ukroboronprom” or was its participant at the time of the termination of the State 

Concern "“Ukroboronprom”, a company in the military industrial complex defined by 

Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine “On the Specific Traits of Reforming State 

Owned Enterprises of the Military Industrial Complex” (The Law of Ukraine “On 

Enforcement Proceedings”, Art.18, part 2, 2016). 

Furthermore, a private enforcement officer is obliged to constantly improve his 

or her qualifications and ensure the storage of business correspondence and archives 

for the entire duration of his or her activity. 

The organization uniting all the private enforcement officers in Ukraine is the 

Association of Private Enforcement Officers of Ukraine which is formed to ensure the 

implementation of the self-government tasks of private enforcement officers (The Law 

of Ukraine “On Bodies and Persons Carrying Out the Enforcement of the Court Rulings 

and Decisions of Other Bodies”, Art. 47, 2016). There are other self-governing bodies 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
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of private enforcement officers apart from this organization, namely: the Regional 

Congress of Private Enforcement Officers; the Regional Council of Private 

Enforcement Officers; Audit Commission; the Congress of Private Enforcement 

Officers of Ukraine and the Council of Private Enforcement Officers of Ukraine as 

superior bodies. 

A private enforcement officer is paid remuneration for performing enforcement 

actions. The remuneration consists of a basic and an additional one. The basic 

remuneration of a private enforcement officer is set in the form of: 

1) a fixed amount, as applied to execution of the decision of a non-monetary 

nature; 

2) the percentage of the amount to be recovered or the value of the property to 

be transferred under the executive document. 

The amount of the basic remuneration is established by the Cabinet of Ministers 

of Ukraine. The remuneration set in the form of a fixed amount is recovered after the 

full execution of the decision. The remuneration set as a percentage is recovered from 

the debtor together with the amount to be recovered under the executive document 

(except for executive documents on maintenance deduction). 

So, a private enforcement officer recovers 10% and the costs of enforcement 

proceedings from the debtor in addition to the debt in case of the execution of the 

decision according to the Law of Ukraine “On Enforcement Proceedings”. However, 

the given 10% is not attributed to the State Budget, but directly to a special account of 

a private enforcement officer. Therefore, the given payment is not called an 

enforcement fee, but “a basic remuneration”. It is at the expense of these funds that a 

private enforcement officer conducts his activities (The Law of Ukraine “On 

Enforcement Proceedings”, 2016). 

Control over the activities of a private enforcement officer is carried out by the 

Ministry of Justice of Ukraine through scheduled and unscheduled inspections in the 

manner prescribed by the Ministry of Justice of Ukraine. And the Council of Private 

Enforcement Officers of Ukraine also has the right to carry out a check on the activities 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB_(2016)
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of a private enforcement officer upon request of a participant in the enforcement 

proceedings or on its own initiative. 

A private enforcement officer is a subject to civil, administrative, disciplinary 

and criminal action in the manner and scope established by the Law for his decisions, 

actions or inaction and harm caused to other parties (The Law of Ukraine “On Bodies 

and Persons Carrying Out the Enforcement of the Court Rulings and Decisions of Other 

Bodies”, Art. 37, 2016). 

All the above requirements for the institution of private enforcement in Ukraine 

were considered in the given paper, and now let us consider the experience of the 

institution of private enforcement of court rulings in different countries of the world. 

Let us start with France. 

In France rules for the enforcement of court rulings date back to since the early 

19th century. 

In France private enforcement officers recover around 10 billion euros per year 

where the total income of all private enforcement officers is about 1.3 billion euros 

(Seleznev, 2010, p. 74). 

The special thing about the court bailiffs’ (private enforcement officers’) 

functioning in France was that they carried out rulings and orders of both collegiate 

courts and interrogators, and magistrates (district judges), as well as police judges 

(Maltseva, 2013). 

The court bailiffs were charged with the duties of performing the assignments of 

the court chairman, as well as maintaining order in the court session in addition to the 

main task which is the enforcement of court rulings. The functions of the court bailiffs 

included: arrest and inventory of the debtor's movable property, property valuation, its 

storage, sale, etc. 

In France the court bailiffs carried out the decisions on the basis of both notarial 

documents and court rulings. A bailiff was to make sure that the time came to pay the 

debt and that a certain amount of payment was sufficient upon receipt of documents 

having executive force (Seleznev, 2010, p. 89). 
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The main feature of court bailiffs in France is the assembly of elements of an 

independent practitioner and a public servant. Thus, a court bailiff should be a person 

qualified in law, who successfully completed a two-year internship in the office of a 

law-enforcement official and passed the state qualification examination. The internship 

consists of practical professional work and the study of theoretical disciplines. The title 

of an enforcement officer is awarded by order of the Minister of Justice of France which 

is issued after receiving the opinion of the Prosecutor's Office of the relevant territorial 

district and the Chamber of Enforcement Officers of the Department. A private 

enforcement officer has the right to serve summons, execute court rulings on behalf of 

the state simultaneously applying state coercion, as well as provide legal advice, draft 

documents, records qualified as evidence, etc. The activity of a court bailiff is based 

on public law, therefore he or she is obliged to carry out enforcement actions on all 

available requests (Seleznev, 2010, pp. 121-122). 

Other countries adopted a similar system of court ruling enforcement. The 

Netherlands and Luxembourg in particular, where court bailiffs are also characterized 

by the feature combination of an independent practitioner and a public servant. Such 

persons work under license. Regional or National Chambers administer the given 

system; they act as self-governing bodies. 

Interestingly, it is compulsory for private enforcement officers in the 

Netherlands to have a business plan that specifies the compensation of expenses and 

prospective clients. All the enforcement officers are united in a single body which 

contributes to the improvement of activities in the given area, raising qualification of 

court bailiffs and oversees their activities. That is “The Royal Organization of 

Professional Law-Enforcement Officials” (Seleznev, 2010, p. 182). 

In Bulgaria there is a mixed system for the execution of judicial acts where a 

private enforcement officer is a person who is entrusted by the state with the 

enforcement of private recovery claims. Most executive documents are held by private 

enforcement officers. This is driven by the wide range of granted powers and the 
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established affordable payment (fee) for their services which stimulates a private 

enforcement officer to work more efficiently (Pashkovska, 2017). 

It should be noted that in Bulgaria the “Chamber of Private Enforcement 

Officers” has the right to determine the rates for the commission of certain actions of 

enforcement officers and to adopt regulatory legal acts. According to experts, it was 

possible not only to decrease the burden on state enforcement officers, but also to 

increase the amount of recoveries after the introduction of the institution of 

enforcement officers in 2006, which significantly improved the performance 

indicators. 

In Bulgaria the fees of private and state enforcement officers are the same, but 

the state service does not work very efficiently, so creditors are forced to turn to private 

enforcement officers (Pashkovska, 2017). 

In Georgia the state enforcement service was also overloaded with affairs, and 

the state created a private enforcement institution that came to their aid. At the same 

time, the enforcement service was reorganized. Specifically, the state created working 

conditions, introduced a system for training and evaluating enforcement officers 

following on from objective indicators. The right to choose between the two 

institutions belongs to a recoverer. However, private enforcement officers work in 

more pleasant conditions than state ones, since they have the right to choose the cases 

to engage in, while the state enforcement officers does not have such an opportunity 

(Pashkovska, 2017). 

Canada does not have a centralized federal enforcement system. As a 

consequence, the regulation of the order of executing court rulings is carried out at the 

level of individual provinces. Enforcement is carried out by public sheriffs and private 

enforcement officers or specialist-service firms providing commercial civil law 

enforcement services. 

Scholars note that Canada recently tends to delegate powers from government 

establishments to private agencies, particularly in the field of civil enforcement 

proceedings (Pashkovska, 2017). 
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Kazakhstan is an interesting country. The institution of private enforcement 

officers successfully operates here for about ten years. At present, there is also a mixed 

system of execution of decisions that caused positive developments, which include: 

overcoming competition by increasing the requirements for the qualification of law-

enforcement officials; transition to private enforcement officers of most executive 

documents; an increase in the indicators of completed proceedings by more than two 

times. 

But there are also negative aspects, namely: the uneven distribution of 

enforcement officers, the norms of laws do not properly work. For example, private 

enforcement officers cannot hold debtors administratively liable. In accordance with 

the law, the police are obliged to ensure the protection and escort of persons held in 

special institutions of the internal affairs bodies and to assist law-enforcement officials 

in the enforcement of executive documents. However, a private enforcement officer is 

practically forced to establish the whereabouts of the debtor, detain him, bring him to 

court and, at his own expense, escort him to the place of administrative arrest. 

In addition, a negative factor is that private enforcement officers do not have 

access to all information bases which negatively affects the quality of their work. The 

imperfection of the system of private enforcement of court rulings also contributes to 

raider attacks (Pashkovska, 2017). 

In conclusion, we can note that the systems of private enforcement of court 

rulings in Ukraine and some foreign countries are very similar. Our state took the right 

step forward having borrowed an analogue of the given institution. After all, the 

enforcement of court rulings by private enforcement officers is rewarding. The 

statistics is an example. So, the success indicators of the execution of the court rulings 

and decisions of other bodies in 2020 increased in comparison with the previous period 

according to the official data of the Ministry of Justice of Ukraine, and this trend 

continues in 2021. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=hold++administratively+liable&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=hold++administratively+liable&l1=1&l2=2
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The number of completed enforcement proceedings, that is, processed and 

closed in accordance with the law out of the total number of enforcement proceedings 

(5,158,141) that were under enforcement in 2020:  

- the bodies of the State Enforcement Service completed 2,765,217 enforcement 

proceedings (57% of the proceedings that were under enforcement), whereof 1,492,617 

enforcement proceedings were actually executed, which is 53% of the completed ones 

(31% of the proceedings that were at execution stage); 

- private enforcement officers completed: 52,431 enforcement proceedings 

(17% of those under enforcement) whereof 24,083 enforcement proceedings were 

actually executed, which is 45% of the completed ones (8% of those at execution 

stage). In 2020 an average of 16,536,098 UAH was recovered per one private 

enforcement officer; an average of 4,347,099 UAH was recovered per one state 

enforcement officer. Considering that in 2020 the actual number of state enforcement 

officers was 4,411 people, and the number of private enforcement officers was 259 

people, the efficiency of the work of private enforcement officers is 3,8 times higher. 

(Statistics on the progress of executing court ruling for 2018-2020) 
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Abstract. The purpose of the article is to study the features of interdisciplinary 

relations of the science of criminal law as a system object, to determine its place in the 

system of legal and other sciences. The formation and development of recent studies 

of interdisciplinary relations between the science of criminal law and other subject 

areas are analyzed. It is noted that the correlation of the influence boundaries of 

knowledge of other sciences on the content of the criminal law science does not receive 

a wide theoretical study today, although it is relevant and has significant theoretical 

and practical significance. The main points of coordination and subordination of 

interdisciplinary relations of the science of criminal law, the process of differentiation 

and integration of knowledge in the given area at the level of categories, concepts and 

legal terminology are considered. Emphasis is placed on the need to study the science 

of criminal law as a knowledge system. It is demonstrated that ideas, views, concepts, 

theories, doctrines about criminal law, criminal liability, crime and punishment find 

their logical, linguistic and legal consolidation in its conceptual apparatus: a system of 

categories, concepts, terms and legal definitions. The given elements are defined by 

both the subject of the given science and a significant block of knowledge of other 

sciences affecting criminal law as a science, branch of law and legislation. 

Keywords: Criminal law, Interdisciplinary relations, Branch specialization, 

Integration, Branches of law. 
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The relevance of the discussion about the place and the role of public law in the 

sphere of normative regulators of public relations in the context of the further 

development of the domination of the formal legal sources of public law (law), and the 

necessity of providing each person with public and legal means to make it possible to 

exercise the person's rights is getting topical concerning the current state of legal life 

in Ukraine. 

The branches of public law are distinguished by a similar regulatory structure 

and regulatory methods. They are characterized by a pronounced form of legal 

provision of public interest, the presence of subjects with authoritative powers, the 

adoption of regulatory acts and the issuing of mandatory regulations, the usage of law 

enforcement procedures. The immanent feature of public law is the method of legal 

regulation inherent only to it. According to O. V. Kharitonova (2002), the defining 

feature of public law is, first of all, that the power determines the nature, the essence 

of public-legal relations. These are the subject-object relationships that ensure the unity 

of the subject in power and subordinate object. The subject of power, who outlines both 

his actions and the behavior of the subordinate subjects in his decisions, and also has 

material and spiritual means that guarantee the implementation of the planned process 

is the embodiment of these relations. Firstly, public power is characterized by the legal 

usage of force within the state, and secondly, by the supremacy and compulsion of its 

decisions for any other power, impersonality, universality, as well as mono-centricity 

and the diversity of its resources. All this is manifested in the imperative method, which 

determines the nature of the relationships, one subject of which is the subject of public 

authority. 

It is appropriate to point out that the process of the public law development is 

accompanied by a constant specialization. Thus, first of all, such material public-legal 

branches as the constitutional, administrative, and criminal ones are distinguished in 

public law. Also, the procedural public-law branches can be pointed out such as: 

criminal procedure and civil-procedural law. Later on, a financial law and 
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environmental law appeared. It is obvious that the further development of the society 

will lead to the rise of some new spheres. 

Criminal law is an integral part of the system of public law and is one of its 

branches, which possesses all the features inherent to public law as a whole. These are 

the criminal and law norms which are the most valuable tools in ensuring order among 

all public-law norms. Criminal law acts as the guarantor of the existence of the public 

law sphere, since it ensures the sovereignty value of the protected relations, emphasizes 

their significance, fundamentality for the construction of the entire state legal system, 

thus characterizing the state in general. 

The process of public law specialization is continuously going on, which leads 

to the development of new spheres and sub-sectors. Some scientists point out that any 

science goes through several stages in its development. The achievements of this 

science during each stage of its development contribute to the process of its 

differentiation, separation of certain branches while their forming up and integration 

as a synthesis of knowledge of a higher level of its development and formation. Is this 

specialization harmful to such science? The question is open to discussion. However, 

it seems possible to make an attempt to illustrate this process on the example of the 

ratio of public law in general and criminal law as its sphere, which appeared in the 

process of specialization. 

On the one hand, the individual study of definite components and spheres of 

public law seems to be more useful than any attempts to create an integral picture of 

public science based on determinism or idealistic monism. On the other hand, the 

refusal to study public law as an entire entity cannot be justified nowadays when 

philosophy allows to see the unity of the world without mixing up different regularities. 

At present time more and more scientists are paying attention to the necessity of 

making up of works which present broad "intersectional" generalizations. It seems 

possible to agree with such a viewpoint, because the deep understanding of only one 

specific field of public law, without any other synthesis, leads to the inconsistency of 
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public law as a whole. Such excessive investigations of special research work cause a 

great deal of damage in all cases. 

Recently, Ukraine has started to pay more attention to the development of the 

European doctrine of the criminal-legal sphere, the scientific proposal of the 

codification called "penalty norms" in a single act. This is the first step towards the 

unification of several connected branches of public law into a unified one. All this 

certifies the rise of such a direction which is aimed at reducing the specialization and 

synthesis of public law branches. 

It is apparent that by means of analyzing the parts of the whole, and in relation 

to public law, by means of analyzing its individual branches, which are isolated from 

it and subject to independent study with the help of separate legal sciences (criminal, 

administrative, criminal - executive law, etc.). a more in-depth knowledge of these 

elements can be achieved. The study of particularities, the analysis of the whole thing 

is a necessary condition to gain this knowledge. The analysis, being necessary, is not 

the only stage of identification and study. The whole unity is not only the sum of its 

constituent elements. Public law cannot be identified only through a differentiated 

study of its individual spheres, even as important as criminal law. The usage of 

synthesis method is vital, which is an opposite analysis by its form, but the one that 

complements its sense. Therefore, the differentiation of industries is just one aspect of 

the development of public law, and without its combination with synthesis, it does not 

seem possible to gain any knowledge of public law as a whole. 

The analysis without synthesis and the impossibility of reaching all forms 

sometimes leads to a subjectivist, idealistic outlook - to the loss of the idea of the 

integrity of public law. "The approach of a man's brain to a definite thing, taking down 

a mould from it is not a simple, direct, mirror-dead act, but a complex, split, zigzag-

like act, which includes the possibility of a break between an imagination and a real 

life; Moreover, it makes it possible to transform (imperceptibly, unconsciously for a 

man) an abstract concept, idea into a fantasy, imagination. 
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The development of certain public sectors, and in particular, criminal law, in the 

situation when there is no general theoretical concept, would lead to a loss of 

understanding of the commonality of the object that is studied by public law as a whole. 

In addition, the purely analytical development of the public law enhances the tendency 

to increase the gap between its spheres, especially between those which are studied 

under the influence of various laws. This kind of gap is associated with the 

development of the positive views in public law. 

Excessive specialization, which leads to the study of certain branches of public 

law, as independent "unities" with a loss of understanding of community in an object 

in all public sciences, undoubtedly does harm to the development of the very science 

itself and its individual spheres. 

Some scholars, who are fascinated by such differentiation, are even inclined to 

claim that public law as a separate integral phenomenon is gradually disappearing. It 

only represents a mere name of a group of industries that independently regulate and 

study the phenomena caused by the realization of public power with all its positive and 

negative potentials. One cannot but support such viewpoint. 

The separation of certain spheres, is sometimes depicted as the necessary thing 

to be done, and hence the normal form of science development, although in real life it 

is a consequence of one-sided development, the absence of the necessary 

methodological combination of analysis and synthesis in the practice of scientific 

research in public law. 

The research into the nature of public law in general as a generic concept opens 

up the opportunity to give a description of those branches of law that are fully included 

in its orbit, and in particular, criminal law. This is extremely important, since there is 

a point of view in the general theory of law, according to which criminal law is deprived 

of an independent subject of regulation; public relations regulate other spheres of law 

(criminal-executive, administrative, etc.), as for the criminal law, it only protects these 

relations, acting as a of means of ensuring them. 
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Undoubtedly, one cannot completely alleviate the necessity to develop and 

research definite branches of public law. It is absolutely clear that without deep 

knowledge of individual institutes of public law it is impossible to gain this knowledge. 

Remarks concerning a one sided, just analytical development of public law, do not 

mean an underestimation of the analysis at all. It is clear that any synthesis is absolutely 

impossible without a preliminary analysis, and scientists, who are specialists in some 

definite sphere, are sure to make a great and useful business. The fragmentation of 

public law during its development into specialized industries is a completely true to 

type and conforming to the law of nature process for every developing phenomenon. 

However, this "fragmentation" (it is better to define as "differentiation") should not 

lead to the destruction of the very concept of public law in general, it should instead be 

accompanied by an association, synthesis. Although it is not necessary to refuse any 

certain monistic point of view, at the same time it is important to keep the connection 

with the main methodology of maternal science in every possible way. 

It seems that in public law specialization gets a progressive meaning only in that 

indispensable condition, when the process of deepening into a separate sphere takes 

place while maintaining ties with other spheres as well. Deepening into "his" sphere, a 

specialist remains a professional only when he sees and understands the public 

significance of his work. 

It is a common thing that a criminal law specialist's basic concern is to be able 

to use the data of the related spheres (for example, administrative law). Establishing 

"business ties" with the related sciences is an indispensable condition for any kind of 

scientific research. However, these "business ties" should be used by criminal law 

specialists for these purposes. They are to enrich the research in the sphere of criminal 

law. Is has become a well-known act that in the field of scientific research 

methodology, the most interesting ideas, hypotheses and concepts arise in the 

borderland between various research paradigms, cultures, traditions of 

interdisciplinary integrated research. Therefore, it is considered topical and timely to 

appeal to the problem of determining the various vectors of interdisciplinary links of 
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criminal law in connection with the development of scientific research, since the 

tackling with numerous problems arising in criminal law is impossible without turning 

to related public sectors. 

Scientists point out that existing connective links between criminal law and other 

legal sciences require a complex study of the related problems, especially those 

categories and concepts that are widely used in various spheres of law. Many scholars 

draw special attention to the necessity for further reconsideration, clarification and 

specification of the conceptual apparatus, which in turn involves the improvement of 

criminal law standards, the corresponding legal structures, shaping them more 

precisely and eliminating their controversial understanding. They emphasize that this 

in turn requires the harmonization of the conceptual apparatus of the criminal, 

administrative, criminal procedure legislation of Ukraine. Mutual connection of such 

branches of law as administrative and criminal, is traced in blanket criminal law, which 

provides responsibility and punishment for violations of administrative rules. Some of 

the provisions of the criminal and administrative law, which contain related concepts, 

are uncoordinated, due to these difficulties arise while distinguishing definite delicts. 

There is a paradigm that has long been established in the science of criminal law 

which states that generally a modern development of criminal law, as a field of public 

law, takes place in two directions. The first direction is the gradual isolation of criminal 

law from other spheres of public law by means of developing their own conceptual 

apparatus, which corresponds to their object and tasks. This is a differential course. 

There is a second course – an integration. It is characterized by the deepening of 

interdisciplinary ties. The outcome of such integration is the development and 

application of common conceptual approaches to dealing with common problems. In 

connection with this, there is a necessity to identify those relationships and connections 

that reflect the processes of differentiation, as well as the integration of knowledge that 

takes place in the sphere of criminal law relations with other spheres of public law. 

They also prove their specific interaction. They show off the impact, on the one hand, 

of the criminal law on the content and structure of other industries, and on the other 
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hand, on the content and structure of criminal law with the appropriate definition of the 

scope and limits of such differentiation and integration. 

There is no doubt that the development of criminal law is closely connected with 

other sciences. However, the criminal law professionals' "entering" the related spheres 

and the extreme empiricism in research works transforms public law into a set of 

separate spheres that "work" separately. Thor Heyerdahl wrote wittily and figuratively 

about this kind of the development: "Experts limit themselves to burrow deeper and 

deeper until they see each other out of their pits. And the results are carefully piled up 

at the top. We need another specialist, the one that has still been in short supply. He 

should not follow others in the pit, but remain on the top and link together these 

different results" (Maksimenko, 2019). 

And at the same time, it is impossible to level the significance of theoretical 

conclusions based on empirical research in each field of public law. It is extremely 

important. The isolation from actual material, bare theory and too much methodology 

is a great danger in any field of law, which often leads to making egregious errors and 

does harm to the development of public law. Therefore, carrying out fundamental 

scientific research aimed at the search for the best models which can combine 

integration and differential processes, identifying not only possible, but also 

permissible limits of influence of the criminal law of other public sectors, taking into 

account modern national and international experience is a far-sighted process. 

Excessive specialization within public law can be explained by the lack of its 

general theoretical concept. This all causes one more negative phenomenon. Excessive 

striving for specialization, aspiration for greater autonomy of each branch of public law 

is partly due to the presence of highly specialized professionals. Problems arise when 

a professional who received a degree in his narrow field, worked in it for years, and 

later on, without any special desire, just coincidentally, "joined" the other field of 

public science. Such phenomena are not accidental in the current political and 

economic situation. Some scholars point out that it is impossible to demand some 

radical transformation from a highly specialized professional. Undoubtedly, a narrow 
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area of expertise has a very positive traits – the professional knows and possesses the 

perfect knowledge concerning his area. 

However, such a professional being up to speed in his area, cannot imagine the 

peculiarities of related processes, is unable to suppose which boundary processes are 

to be predicted. Moreover, modern integration tendencies require a professional's 

ability to foresee and manage the problems from different points of view and by means 

of different methods, to imagine the whole state of affairs fully and work taking into 

account any particular nuance. 

A "triple threat", unlike a highly specialized professional, is more likely to 

increase his qualifications or enters the adjoining professional areas. He has a broader 

outlook, and it is easier for him to get used to the unfamiliar professional "territory". 

Such "triple threat" is innovation oriented. Due to his broader outlook it is easier for 

him to see the prospective. Such specialists are certain to spot new opportunities earlier 

than these opportunities appear. Therefore, they live in the mode of searching and 

processing of new information daily. 

Thus, the redundancy of branch specialization is far from being so innocent. This 

tendency favors those who completely deny the necessity of the existence and 

development of public law in general. This leads to the destruction of public law as a 

science. 

In recent years the continuation of methodological alienation between industries, 

excessive shredding of public law for individual specialties can be observed. At the 

same time, the general line of the development of public law for the future has been 

lost. All this reinforces the gap between the spheres of public law and thwarts the 

progress of public law in the right direction in accordance with modern requirements. 

Generally speaking, nowadays narrow area of expertise is not a priority in science at 

all. 

Overspecialization leads to the study of individual spheres of public law as 

independent "things". This leads to a loss of comprehension of universality in the object 
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of all branches of public law. This undoubtedly defiles the development of public law 

and its individual spheres. However, this danger is not given any special attention). 
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Анотація. Тема сугестивного впливу в Інтернет-просторі на дітей 

підліткового віку вийшла за межі наукових досліджень і розширила рамки 

публічної дискусії, потрапивши в поле уваги соціальних педагогів. Підлітки не 

уявляють свого життя без віртуального спілкування, що стає справжньою 

проблемою для сучасного соціального педагога та виховного процесу в цілому. 

В соціально-педагогічній діяльності ми все частіше стикаємося з тим, що діти 

пропадають в Інтернет-реальності, весь вільний час перебувають на просторах 

Інтернет-ресурсів, часто не розуміють в повній мірі, що життя не вкладається з 

повідомлень в соціальних мережах. 

На думку автора, Інтернет-залежність – прогресуюче і небезпечне для 

навчально-виховного процесу соціально-психологічне захворювання. Вчені по 

всьому світу проводять безліч досліджень в даній області, намагаючись дати нам 

відповіді на хвилюючі соціально-педагогічні питання. У даній статті автор 

спробував дати аргументовані відповіді на питання: чи є сугестивні та 

маніпулятивні прийоми та технології загрозою у комунікативних практиках 

жанру Інтернету? 
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Нові комунікаційні технології збільшили можливості деструктивного 

інформаційного тиску на підлітків, у зв’язку з чим виникає необхідність в 

організації інформаційно-психологічної безпеки серед здобувачів освіти, під 

якою варто розуміти стан захищеності психіки дитини від сугестивного впливу 

(впровадження руйнівної та іншої шкідливої інформації у свідомість або 

підсвідомість), що призводить до неадекватного сприйняття дійсності, 

порушення прав і життєво важливих інтересів дітей підліткового віку. Із погляду 

соціальної педагогіки Інтернет становить глобальну соціально-комунікаційну 

комп’ютерну мережу, призначену для задоволення особистісних, 

комунікативних потреб за рахунок використання сучасних телекомунікаційних 

технологій. 

Ключові слова: Cугестивний вплив, Інтернет-комунікації, Інтернет-

простір, Інтернет-залежність, Маніпуляція 

 

 

Інтернет-комунікації – це складний багатоплановий процес встановлення і 

розвитку контактів між людьми і групами, що породжується потребами спільної 

діяльності. Мета нашого дослідження є вивчення проблеми маніпулятивного 

впливу в жанрах Інтернету на учнів підліткового віку як аспект соціальних 

комунікацій. Для досягнення поставленої мети в результаті вивчення цієї 

проблеми автором виконано наступні завдання: проаналізовано причину вибору 

підлітків віртуального життя на користь реального; розглянуто наслідки 

можливої залежності від Інтернет-реальності; показано, наскільки небезпечною 

є ця ситуація та її можливі негативні наслідки сугестивного впливу на підлітків. 

Джерелами для написання даної статті послужили: збірники наукових 

праць та статей, присвячених Інтернет-комунікаціям серед підлітків; публікації 

соціальних педагогів; анкетування підлітків з виявлення Інтернет-залежності. В 

ході роботи над дослідженням автор зіткнулися з проблемою, що феномен 

маніпуляції в жанрах Інтернету та синдром сугестивного впливу та Інтернет-
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залежності з соціально-педагогічної точки зору мало описаний в науковій 

літературі України, в основному дослідження з даного питання ведуться за її 

межами. 

Так, на думку Качинської К. (2016) До групи користувачів всесвітньої 

мережі Інтернет входять носії мови, що належать до різних прошарків 

суспільства – як ті, що мають різний віковий, професійний та соціальний статус, 

так і ті, що відрізняються рівнем освіти, виховання тощо. Деякі особливості 

електронного спілкування (наприклад, використання скорочень, емотиконів) 

стали узуальними (загальноприйнятими, звичайними) та прийнятими до ужитку 

більшою частиною користувачів Інтернету. При цьому спостерігається така 

тенденція в спілкуванні користувачів вікової групи «підлітки»: масове 

використання граматично некоректних форм слів та графічно невірного 

оформлення слів. Так, на думку науковці-дослідника Вострецової В. (2009) 

вживання таких форм стало узусом для даної вікової групи. Цей факт не може не 

турбувати, особливо з точки зору педагогіки. Адже таке спрощення мови за 

принципом «як чую так і пишу» може призвести до необоротних наслідків – до 

повального отупіння носіїв мови та до симпліфікації мови, що, вважаємо, не 

завжди є доречним. Хоча мова і змінюється з плином часу, але ж не настільки 

глобально, щоб зовсім нехтувати її правилами. 

Ключовими умовами, що формують систему механізмів запобігання 

сугестивного впливу на дітей підліткового віку, є докладний аналіз 

маніпулятивних технологій, а також класифікація засобів Інтернет-комунікацій, 

за допомогою яких він здійснюється.  

За Качинською (2016) Інтернет-комунікація – це такі методи спілкування, 

за яких інформація передається по каналах Інтернет з використанням нових 

технологій – передача голосу, відео, документів, миттєвих повідомлень, файлів 

тощо. Проте, розвиток новітніх Інтернет-технологій потребує подальшого 

дослідження засобів та методів маніпулювання свідомістю за допомогою 

сугестивного впливу на особу підлітка. 
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Для укорінення соціальних міфів технологія навіювання передбачає 

використання багатого арсеналу конкретних методів впливу на свідомість 

дитини. До них відноситься пряме підтасування фактів, замовчування небажаної 

інформації, поширення брехні або наклепу, а також більш «рафіновані» засоби: 

коли з метою забезпечити довіру дитячої аудиторії об’єктивно i докладно 

висвітлюються конкретні, малозначущі факти i одночасно замовчуються більш 

важливі або ж подається загально хибна інтерпретація подій; метод закидання 

брудом; тролінг тощо. Розглянемо деякі засоби Інтернет-комунікацій, які вдало 

використовуються для маніпулювання свідомістю людини. 

Чат відносять до відкритих груп комунікацій, де Інтернет-користувач 

можете спілкуватися в режимі реального часу, використовуючи псевдонім. Чат-

групи або чат-кімнати часто називають відповідно до обраної теми або вікової 

групи чат-учасників, для яких характерні своя «мова», так званий «етикет». При 

частому відвідуванні чату дитина підліткового віку спостерігає величезну 

кількість слів та словосполучень різного рівня пристойності. Очевидно, що 

сугестивний вплив у чаті може легко використовуватися як спосіб відволікання 

уваги. 

Так, дослідник Могилко С. (2008) вважає, що люди в мережі поводяться 

далеко не так як у реальному житті: вони реалізують те, що не можуть 

реалізувати в реальному житті. Одначе, необхідно додати, що при цьому 

обов’язково відображаються їх знання, набуті в реальному житті. Зазвичай 

говорять, що при віртуальному спілкуванні долаються численні соціальні 

бар’єри у вигляді віку, зовнішності, соціального статусу, манер тощо. 

Безосібність свого часу швидко створила умови для того, щоби чат став чудовою 

основою для тролінгу – одного із найяскравіших проявів психологічної 

маніпуляції в Інтернеті. 

У своїх дослідженнях Данько Ю. (2013) зазначає, що термін «тролінг» 

походить зі сленгу учасників віртуальних спільнот і не має прямого відношення 

до сфери наукового дискурсу. У дослівному перекладі англ. "trolling" означає 
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«ловлю рибу на блешню». За припущенням співробітників інституту соціології 

це слово набуло популярності через інше його значення – «тролів» як істот, що 

згадуються в скандинавської міфології. Міфологічні істоти тролі, особливо в 

дитячих оповіданнях, зображуються як потворні, неприємні істоти, створені для 

заподіяння шкоди і скоєння зла. У багатьох епізодах підкреслюється неприязнь 

тролів до сторонніх осіб у межах місць їхнього проживання, особливо до тих, хто 

збирався порушити їхній спокій. 

В той же час, Качинська К. (2016) визначає «тролінг» як написання в 

Інтернет-мережі (на форумах, у групах новин тощо) провокаційних повідомлень 

з метою викликати флейм, конфлікти між учасниками, беззмістовну розмову, 

образи тощо. Під флеймом (з англ. flame – вогонь, полум’я) слід розуміти обмін 

повідомленнями на форумах і в чатах у формі словесної війни, яка нерідко 

втрачає відношення до первинної причини дискусії. Головною ціллю тролінгу є 

внесення в суспільство розладу, хаосу. Провокаційні, інколи гумористичного, 

іронічно-саркастичного характеру повідомлення троля направлені на залучення 

інших Інтернет-користувачів до безкорисної конфронтації. Чим більше реагує 

віртуальне суспільство, тим більша можливість тролінгу з боку ініціатора, 

оскільки увага інших стверджує його впевненість у тому, що його дії досягають 

поставленої мети – викликати хаос.  

Під поняттям «блог» (англ. blog) вчені-дослідники розуміють мережевий 

журнал чи щоденник подій, веб-сайт, головний зміст якого – інформація, що 

регулярно додається; авторський твір, де блогер висловлює суб’єктивні думки з 

приводу якоїсь події. Сукупність усіх блогів в Інтернеті-просторі створює 

блогосферу. Саме блоги за рахунок «живого спілкування», за підтримки функції 

зворотного зв’язку можуть створювати якісно нове міжособистісне спілкування. 

Воно дозволяє вільно спілкуватися з будь-якою людиною незалежно від її 

територіальної віддаленості, національності, ідеології, включаючи дитину в 

глобальний інформаційний Інтернет-простір. Як і будь-яка сфера діяльності, 

блогерство має свої позитивні та негативні наслідки. Завдяки блогерам підлітки 
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долають кордони, мовні та культурні бар’єри, отримують нову інформацію, 

навчаються, знаходять однодумців, покращують якість свого життя тощо. Але 

явище блогерства має і негативний вплив на дитячий соціум. До найбільш 

поширених проблем популяризації блогерства можна віднести розповсюдження 

недостовірних відомостей, пропагування культури споживацтва, 

безвідповільності, негативне ставлення до освіти та науки. 

Так, Компанцева Л. (2013) зазначає, що ключовою схемою для здійснення 

сугестивного впливу в блогах є: увага – довіра-репутація-вплив. Для 

привернення уваги маніпуляторів, блог повинен бути популярним у мережевому 

співтоваристві, викликати довіру, що забезпечує його репутацію в Інтернеті. 

Тільки в такому разі сугестивний вплив буде продуктивним. Впродовж останніх 

років блоги отримали шалену популярність. Маніпулятивний потенціал блогів, 

що заснований на їхній принциповій настанові на довіру, відкритість і 

комунікацію, подекуди несе загрозу для дитини, психіка якої є незрілою 

порівняно з дорослою людиною. 

Останнім часом комп’ютерні ігри перетворилися на частину 

інформаційного простору за рахунок широкого охоплення аудиторії, вони 

активно формують певні стереотипи у свідомості. Передусім це стосується 

дитячої та підліткової аудиторій, наслідком чого є проникнення у глибші шари 

психіки, засвоєння стереотипів у ранньому віці. На разі комп`ютерні ігри – не 

лише галузь комп`ютерної індустрії, що стрімко розвивається та приносить 

мільйонні прибутки, але й потужний маніпулятивний інструмент. З точки зору 

соціальних педагогів, у випадку комп’ютерних ігор гравець не обмежується 

пасивним поглинанням інформації, так як внаслідок самої природи цього явища 

– сугестивності, запускаються психологічні механізми: ототожнення гравця з 

героєм в комп’ютерній грі набуває активного характеру. Комп’ютерні ігри 

роблять людину – свого роду учасником жорстоких дій, що можуть негативно 

вплинути на розвиток дитини.  
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Для сучасних підлітків комп’ютер та інтернет уже стали обов’язковими, 

замінивши багато речей, які для їхніх батьків були невід’ємними складовими 

життя. Бібліотека, кінозал, ігрова кімната, зв’язок з друзями через соцмережі – 

все це в одному місці. І перелік можна продовжувати. Зазвичай батьки, купуючи 

дитині дорогий гаджет, сподіваються, що основне, для чого його 

використовуватиме дитина, – навчання. І ще трошки – на розваги. Та рівень 

звикання до комп’ютера і залежності від нього нині, здається, перевершив усі 

допустимі норми. І вже хлопчики і дівчатка, блукаючи закутками інтернету, 

можуть інколи залишитись і без голови. Бо й загроз там таїться немало. 

Дедалі більш небезпечним інструментом стають соціальні мережі у 

маніпуляції масовою свідомістю. Соціальні мережі об’єднують в неформальне 

спілкування мільйони людей, дають можливість створювати спільноти, 

визначити оформлення особистих сторінок, вести переписку, як особисту, так і 

публічну. Популяризація соціальних мереж в Інтернеті доповнює їх соціальну та 

інші види активності. За допомогою даних мереж можливе застосування 

різноманітних технологій маніпулювання свідомістю: пропаганди, піару, 

перекручування інформації, дезінформації й її замовчування тощо.  

Так, в Україні зафіксовані випадки самогубств підлітків, яких спонукали 

до цього у так званих «групах смерті» у соцмережах. Співробітники 

департаменту кіберполіції Національної поліції України виявили наступні групи, 

в яких доводять дітей до самогубства. Ці ігри: 

«Біжи або помри» – це ризикована вулична гра, суть якої полягає у тому, 

щоб на мобільний телефон зняти, як гравці перебігають дорогу якомога ближче 

до транспортного засобу, який рухається. Дитина, яка не впорається із 

завданням, може серйозно постраждати або взагалі загинути. 

«Фея вогню» – ризикована гра, суть якої полягає у тому, щоб включити газ 

в будинку, коли всі сплять. 

«Зникни на 24 години» Суть гри полягає в тому, що підліток має піти з 

дому і не давати про себе знати упродовж доби. 
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«Сині кити» – гра, в якій підлітків захоплює, що сильні тварини можуть 

викидатися, знедолені океаном (батьками, суспільством), і вчиняти суїцид. 

Цей перелік «смертельних ігор», розповсюджених соціальними мережами, 

далеко не повний. Зазвичай у такі ігри втягуються чутливі, ранимі діти, нездатні 

до компромісів, негнучкі у спілкуванні, схильні до імпульсивних учинків, 

зосереджені на емоційних проблемах, замкнені, з обмеженим колом спілкування 

у реальному соціумі. Психологи склали й портрет «кураторів» таких ігор: 

соціопати, які цураються реального спілкування, воліють відгородитися від 

суспільства, у яких завдяки соціальним мережам є можливість компенсувати свої 

комплекси: ти можеш бути тим, ким прагнеш і реалізовувати всі свої цілі. Не 

завжди мета таких «кураторів» довести дитину до самогубства: їх збуджує сама 

можливість маніпулювати іншою людиною за допомогою сугестії, змушувати 

його робити те, що тобі хочеться, керувати, провокувати на небезпечні дії. 

Отже, соціальні мережі є складним інструментом маніпулювання 

свідомістю, особливо дитячою. Цей інструмент за допомогою використання 

новітніх технік передачі інформації дозволяє впливати на настрої окремих груп 

суспільства, активізувати ті чи інші події.  

Проведений автором аналіз наукових джерел щодо найпоширеніших 

методів маніпулювання свідомістю та сугестивного впливу, дає зробити 

висновок, що в умовах формування глобального Інтернет-простору і розвитку 

інформаційного суспільства усі сфери життєдіяльності пов’язані з засобами 

маніпулювання свідомістю за допомогою новітніх Інтернет-комунікацій. 

Технології Інтернет-комунікацій активно використовуються для застосування 

методів маніпулятивного впливу, формування певних стереотипів у свідомості 

дитини підліткового віку. Тому виявлення методів сугестії на підсвідомість 

дитини в Інтернет-комунікаціях важлива місія сучасного соціального педагога. 
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Interactivity in learning can be explained as the ability to interact, learn in 

conversation, dialogue, action. Thus, interactivity can be called as the method in which 

the learner is a participant. The student is not only a listener, an observer, but takes an 

active part in speaking (Салмай, 2007). 

Interactive learning of foreign languages involves primarily dialogue learning in 

which the interaction exists between the subjects of learning process. It can be 

organized using interactive technologies teaching. The essence of interactive learning 

of foreign languages is that the learning process takes place under conditions of 

constant, active interaction of all subjects of study (lecturers and students). This is 

mutual learning (collective, group, collaborative learning), where the student and the 

lecturer are equal (Коваль, 2011). 

One of the effective interactive methods of teaching English is a web-quest 

method that is defined as a research activity in which most information can be taken 

from the Internet. Web quests are designed in order to use students' time to focus on 

the using of information rather than on its searching. It can support thinking activity of 

students at the levels of analysis, synthesis and evaluation. 
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Web quests can be classified as short-term and long-term. The short-term quests 

can be designed for one or three classes, and long-term quests can be designed for four 

or more classes (Dodge, 1999). 

Thus, this method can help us to achieve the communicative goals in teaching of 

foreign languages better. And learning of foreign languages is a complicated process 

but if we use the interactive methods of teaching this process can be more interesting 

and useful. 
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The modern labor market places high demands on the training of competitive, 

highly qualified specialists. Therefore, the problem of insufficient professional 

competence of medical graduates is very relevant today (Trishch, 2020). 

One of the main reasons for this situation is that educational institutions do not 

pay enough attention to solving practical problems in the future professional activities 

of specialists. This problem was greatly exacerbated during the COVID 19 pandemic, 

when students studied remotely and, of course, could not improve and master their 

practical skills. In this regard, it became necessary to change the approaches to the 

organization of the learning process in educational institutions (Pinchuk, 2020). 

The ultimate goal of the educational process today is to train a qualified specialist 

who has modern theoretical knowledge and sufficient level of practical skills, as well 
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as the ability and desire for self-improvement. Given this, the main task of teaching 

internal medicine is the development of students' clinical thinking, which is achieved 

by synthesizing deep theoretical knowledge, practical skills, and clinical experience 

(Khaniukov, 2019). 

An essential component of teaching students in higher medical education is 

mastering the practical skills required in working with a patient, namely the student 

must be able to collect complaints, past medical history, medical case history, conduct 

medical examinations, prescribe the necessary laboratory and instrumental 

examinations and interpret their results, make a provisional clinical diagnosis and a 

differential diagnosis, determine the algorithm of therapeutic measures and the 

principles of primary and secondary prevention, as well as to detect emergencies 

conditions and provide emergency response (Mudryk, 2020). 

Simulation training is a successful alternative to patient education. Simulation 

teaching aids, technologies, and techniques are still used today and have a long history. 

However, there has been an increase in simulation teaching techniques used in medical 

education in the last decade. A growing number of medical universities are equipped 

with simulation centers of various levels, creating multiple clinical situations with a 

high degree of realism. A lot of experience has been accumulated, proving the 

effectiveness of this method (Khaniukov, 2019). 

Currently, in the study of internal medicine at the department, the "standard 

patient" teaching method is actively used on the example of various situational tasks 

with the involvement of the so-called standardized patients. Their roles are played by 

volunteers or specially trained students. According to the terminology, a standardized 

patient (SP) is a person trained to take on the characteristics of a real patient that even 

an experienced clinician cannot notice such simulation. In the simulation, the SP 

simulates not only the history and symptoms but also the behavior, emotional and 

personal characteristics of the patient. A standardized patient (acts a role) simulates a 

clinical case according to a given clinical scenario (Dochshanov, 2015). 
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Translated from English, "standard" – hence "standardized," i.e., the patient must 

strictly adhere to and simulate a particular clinical case strictly within the "gold 

standard" prescribed in the clinical scenario. This technique of standardized patients 

allows not only to inform the student about the presence of specific symptoms but also 

to reproduce the history of the disease, body reactions, physical findings, as well as 

emotional characteristics and personality traits inherent in the real patient 

(Dochshanov, 2014). 

The use of standardized patients in the study of branches of internal medicine 

allows teachers to assess the clinical skills of students in a safe environment, 

eliminating the possibility of causing potential harm to a real patient. Using this 

method, students learn to take a patient's history, conduct a physical examination in a 

structured and effective manner, ask questions about medical and social history, plan 

laboratory and instrumental research methods, and prescribe appropriate treatment 

(Shahidullah, 2017). 

Thus, the use of simulation educational technologies in the training of physicians 

with the ability to objectively assess the acquisition of professional skills will 

undoubtedly lead to a significant increase in the skills of medical professionals and the 

level of readiness to use them in clinical practice. 
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Today the problem of using information and communication technologies of 

training, especially multimedia audio-visual means in the process of professional 

English learning, is an actual one, and their implementation in the educational process 

should be effective in order to form future aviation specialists’ foreign language 

communicative competence. For the effective application of information and 

communication technologies, a teacher of the aviation higher education establishment 

must be able to handle information, choose the best means of its presentation to future 

professionals, interact with them in the absence of direct contact, that is very actual 

during online education, expand their knowledge of the general information space, 

information resources as a means of forming of future specialists’ competencies, in our 

case, it is the future aviation specialists’ communicative competence in the process of 

professional English learning in the aviation higher education establishment. 

Multimedia surrounds us in both everyday and professional spheres of our life. 

Increasingly, multimedia is used in the training of future professionals because of their 
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better perception of educational material through audiovisual channels. Many 

researchers are taking into account the use of multimedia tools in schools and language 

higher education establishments. It should be noted that aviation higher education 

establishment is a non-language one, but the features and role of multimedia audio-

visual tools in professional English classes in different conditions, both full-time and 

online education, have significant potential for deeper study and practical 

implementation.  

It is also worth focusing on the fact why English is extremely important in a non-

language aviation higher education establishment. The fact is that there are special 

requirements in aviation for aviation specialists’ professional communication. Pilots 

and air traffic controllers have a specific communication known as "Civil Aviation 

Radiotelephone Communication", which is used only for communication in a mode "a 

controller – a pilot" during the flight. The language of radiotelephone communication 

differs from the literary version of language at all levels of its system: phonetic, lexical 

and syntactic. But, for example, speaking about the same flight at the control center or 

by phone, or in case of emergency, air traffic controllers speak General English (plain 

English), or professional aviation language (Aviation English), and its main difference 

from literary language is the use of vocabulary. That is, depending on the situation and 

the topic of communication, air traffic controllers and pilots use either the language of 

radiotelephone communication, or aviation English, or General English. Thus, the 

language of radio communication is defined not only as professionally-limited, but also 

as situationally-limited language. It is the situation of communication that influences 

the selection of language means, their combination and rules of modeling, the topic of 

communication. This selection is made in accordance with the requirements for the 

language of radiotelephone communication. For aviation specialists, English as a 

professional language, tends to be a mechanism for studying the important and relevant 

content of documents; language learning is not seen as an additional part of training, 

but as an integrated part of all aviation training. Document 9835 (2009), (Manual on 

the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements) emphasizes that if 
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the content and function of the language which are being learned and they are 

correlated with situations close to life, the studying process will be easier and more 

natural. The English level is determined by ICAO regulations, 4444, 9835 and 

Eurocontrol. Requirements for English proficiency are growing. Permission to perform 

and control international flights is determined by at least the 4th level of English 

language proficiency according to the ICAO international scale. 

Researchers pay particular attention to the use of information and 

communication technologies in education, concluding that multimedia audio-visual 

means, namely films and videos, provide involuntary attention to future specialists and 

memorization, especially if their content is related to their previous experience and 

previously learned knowledge (Chashko, 1999). Considering the role of audio-visual 

arts in the educational process, Voloshynova (2007) argues the use of authentic films 

and videos has a positive effect on students' mastery of practical foreign language 

courses, including professional vocabulary. According to the researcher (Voloshynova, 

2007), the psychological formula for success: interest – stimulus – reaction to stimulus 

– motive for action – the action itself – finds its pedagogical confirmation when it 

comes to learning a foreign language using two types of documents: program and 

ephemeral. Program documents (textbooks, grammar exercises workbook, etc.) create 

the basis of learning, they are a source of gradual acquisition of knowledge, give the 

learner a landmark and long stored in memory. Ephemeral documents (songs, 

audiovisual/multimedia means, newspaper articles, photographs, information from the 

Internet, other authentic documents) are selected to enlarge the worldview and allow 

the outside world to "enter" the audience and turn it into a place of event. But 

nowadays, we clearly understand that "ephemeral documents" are becoming quite 

topical.  

The use of the audio-visual method means the simultaneous use of visual and 

auditory components on the basis of carefully selected situational and language 

material, which is based on the wide involvement of audiovisual media. The main 

audiovisual method, which originated in the 60s of the XX century, was 
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communicative learning on an oral basis, which for us, by the way, is still extremely 

important and actual for aviation specialists’ language training, as during professional 

English classes particular attention is paid to speaking and listening, which is extremely 

important for professional communication. All other goals (educational, evaluative) 

are realized in the process of achieving this main goal (Voloshynova, 2007). Audio-

visual teaching means combine the features of the transmission of educational data 

through a combination of methods of auditory and visual learning aids, i.e through the 

simultaneous use of visual and auditory analyzers. 

Audio-visual means are films, film fragments, sounded videos, silent videos etc. 

Video is special in its nature, as it allows a combination of visual and sound images in 

typical conditions, it offers students a communicative situation in which they have the 

opportunity to become active participants in communication with the help of a teacher 

(Shmyrova, 2004). There are the following types of video phonograms: specially 

prepared for educational purposes; educational video phonograms that require 

adaptation to the learning stage; TV courses, multimedia courses; feature and 

documentary films (Allan, 1985). 

The use of video during professional English classes can perform the following 

functions (Borysko, 1988): informative (the use of video to present new material which 

is a source of linguistic, extralinguistic and foreign socio-cultural information on the 

subject; by expanding channels of perception, especially visual, both conscious and 

subconscious level, it is possible to significantly increase the number of language units 

introduced); educational (organized demonstration of speech socio-cultural material to 

facilitate its semanticization, comprehension and memorization through psycho 

physiological regularity, as well as connection to the acts of perception of a large 

number of analyzers and sensations, use of reserves of visual, more capacious, channel 

perception and visual memory involuntary memorization); controlling (implemented 

implicitly during the exercises, when the task of higher education students is to predict 

the content of the next statement of the protagonist, and then they have the opportunity 

to control the compliance of their statement to the text of the video while watching the 
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passage, or when higher education and they restore the auditory themselves, or vice 

versa); organizing (the use of video helps to create an artificial foreign language 

environment in the classroom, to stimulate various types of educational activities, to 

organize active repetition and management of the learning process. 

Only authentic English-language audiovisual media should be used in the 

process of foreign language training. While watching the video, not only visual and 

auditory visualization are offered, but also authentic linguistic visualization, which 

determines the linguistic basis of its use, namely: 1) lexical (colloquial vocabulary; 

aviation terminology, fixed expressions; 2) grammatical (elliptical and incomplete 

sentences, abbreviated forms); 3) phonetic ("phonetic correctness of speech" – tempo, 

timbre, intonation, pause); and the implementation of which stimulates the emergence 

and consolidation in the minds of future aviation specialists of certain models, the 

structure of which is characterized by the unity of three components that contribute to 

successful speech skills: auditory, articulatory and visual. Thus, while watching 

authentic films or their fragments, future aviation specialists have the opportunity to 

get acquainted with all the features of the pronunciation aspect of speech activity: 

lexical, grammatical and phonetic content, exemplary sound etc. 

Thus, with the help of audiovisual multimedia, future aviation specialists can 

clearly see what is being studied in Aviation English (devices, constructions, 

technologies, etc.) and at the same time they get examples of vocabulary, grammar and 

conversation in general (verbal and nonverbal elements) by native speakers. Today, the 

use of information and communication technologies of education are topical and 

effective for the formation of future aviation specialists’ foreign language 

communicative competence, which is an important component of their professional 

competence. 
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Проблема методів навчання була й залишається предметом зацікавлень 

українських і закордонних науковців. 

Різноаспектно проблему систематизації та використання методів у 

освітньому процесі досліджували: А. Алексюк, Ю. Бабанський, О. Біляєв, О. 

Горошкіна, Н. Голуб, Н. Бондаренко, М. Данилов, Є. Дмитровський, Б. Єсипов, 

О. Кучерук, Т. Донченко, В. Дороз, С. Карамана, В. Мельничайка, О. Потапенко, 

М. Пентилюк, О. Пометун, І. Хом’як, А. Хуторський та ін. 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х років минулого століття актуалізувалися 

потреба, а отже й здатність учнів самостійно поповнювати знання, орієнтуватися 

у стрімкому інформаційному потоці, застосовувати творче мислення, працювати 

з підручником та іншими джерелами знань, навчатися упродовж життя. З огляду 

на це виникла необхідність у розробленні «ефективних методів, способів і 

прийомів учіння з урахуванням віку учнів і специфіки навчального предмета» 

(Бондаренко, 2006). 

Щоб глибше осмислити еволюцію методів навчання мови на сучасному 

етапі розвитку в умовах компетентнісної освіти, важливо врахувати розгляд 

проблеми способів навчання в методичній концепції О. Біляєва. У зв’язку з 

різними способами взаємодії педагога-словесника і учнів він обґрунтував 

основні методи навчання української мови в школі: усний виклад учителем 
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матеріалу (розповідь, пояснення), бесіда вчителя з учнями, спостереження учнів 

над мовою, робота з підручником, метод вправ (Біляєв,1981).  

С. Караман, розвиваючи лінгводидактичні ідеї у колективному підручнику 

з методики навчання української мови виходить із того, що сучасні способи 

навчання мови створювалися й вироблялися багатовіковими традиціями 

вітчизняної школи, тому необхідним є всебічний аналіз усієї системи методів 

навчання предмета (Караман, 2000) 

 При цьому С. Караман звертає увагу на такі аспекти [Караман, 2000]:  

- складність категорії "методи навчання", завдяки якій реалізуються всі 

функції навчання;  

- ефективність засвоєння мови значною мірою залежить від правильного 

розуміння вчителем методів навчання, їх особливостей і класифікаційних 

структур;  

- наявність різних класифікацій у системі методів навчання мови свідчить 

про науковий пошук, нагромадження й теоретичне узагальнення педагогічного 

досвіду вчителів-словесників, дослідження методів на різних можливих 

системних рівнях;  

- особливість кожного методу створюють домінуючі в ньому прийоми;  

- специфіка методів навчання мови зумовлюється закономірностями й 

принципами її вивчення, логічною структурою змісту предмета, характером тих 

знань і вмінь, яких набувають учні, а також системою дидактичних і специфічних 

прийомів, характерних для вивчення мови;  

- важливість поняття спеціального прийому як фактора спеціалізації 

методу в концепції методів навчання – специфіка вивчення предмета 

виражається передусім через властиві для нього прийоми, різне співвідношення 

цих прийомів у системі основних методів;  

- вибір методів навчання мови потрібно здійснювати в процесі підготовки 

до уроку, ураховуючи його мету, характер змісту навчального матеріалу, рівень 

знань учнів;  
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- при виборі методів навчання мови необхідно керуватися дидактичними і 

лінгводидактичними принципами, серед них – у першу чергу дидактичним 

принципом дотримання єдності змістової і процесуальної сторін у навчанні та 

специфічним принципом становлення міжпредметних та внутрішньопредметних 

(внутрішньорівневих і міжрівневих) зв’язків у навчанні мови;  

- до основних методів навчання рідної мови належать: усний виклад 

учителем матеріалу, бесіда, спостереження учнів над мовою, робота з 

підручником, метод вправ, а також програмоване навчання, комп’ютеризоване 

навчання.  

Класично метод визначається як «спосіб упорядкованої взаємозв’язаної 

діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення цілей і реалізацію змісту 

освіти», акцентуючи двоєдину спільну діяльність педагога й здобувачів освіти у 

процесі навчання, яка включає, з одного боку, викладання вчителя, і, з другого, 

– учіння учня (Бондаренко, 2006). В уточненій версії метод розглядають як 

спосіб роботи, що охоплює всю її й застосовується для з’ясування суті питання, 

розкриття змісту матеріалу, тоді як прийом придатний лише для окремих дій 

(Кучерук, 2011). 

І. Підласий класифікує методи навчання за технологічною спрямованістю, 

а саме продуктивна технологія (пояснення, інструктаж робота з книгою, вправи, 

тестування, лекція, демонстрація, ілюстрація, відеометод), технологія 

співробітництва (бесіда, обговорення, дискусія, пізнавальна гра, методи 

програмованого навчання, практичний метод, методи проблемного навчання, 

навчальний контроль), поблажлива технологія (розповідь, дискусія, диспут, гра, 

спостереження, ситуаційний метод, нетрадиційні методи) (Підласий, 2004). 

Т. Донченко систематизує методи навчання української мови за 

напрямками організації навчальної діяльності учнів: 1) організація вчителем 

цілеспрямованої діяльності учнів, спрямованої на сприймання та осмислення 

навчального матеріалу (учні отримують готові узагальнення в процесі викладу 

навчального матеріалу вчителем); 2) організація вчителем частково-пошукової 
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діяльності учнів (евристична бесіда); 3) організація вчителем самостійного 

засвоєння учнями знань шляхом вивчення параграфа підручника; 4) організація 

вчителем самостійного осмислення учнями навчального матеріалу на основі 

цілеспрямованих спостережень учнів над мовою і мовленням; 5) організація 

вчителем відтворення учнями отриманих знань (відтворююча бесіда, зв’язне 

висловлювання учнів на лінгвістичну тему); 6) організація вчителем операційної 

діяльності учнів, спрямованої на застосування отриманих знань і формування 

навчально-мовних та правописних умінь і навичок; 7) організація вчителем 

процесів сприймання, відтворення й продукування учнями усного і писемного 

мовлення (Донченко, 2005). 

Проблеми методів навчання української мови у закладах загальної 

середньої освіти вбачаються у розробленні методології й оновленої загальної 

концепції компетентнісно орієнтованої мовної освіти; в концептуальному 

визначенні й обґрунтуванні системи сучасних методів компетентнісного 

навчання української мови; у розробленні цілісної концептуально обґрунтованої 

системи методів компетентнісного опанування української мови, яка 

уможливила й активізувала б комплексну реалізацію сучасних підходів до 

мовної освіти на основі її компетентнізації; у розробленні дієвих механізмів 

функціонування, комбінування й використання методів для забезпечення 

формування компетентної особистості здобувача освіти. 
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Abstract. Medical advertising is a part and parcel of modern life that plays a 

crucial role in consumerist society. The latter presupposes that people are manipulated 

by various means in order to embed in their mind an idea of considering some 

information and making certain actions with regard to this. For achieving a clear-cut 

pragmatic effect, medical advertisers resort to various semiotic modes and their 

interaction which point at multimodality of medical advertising discourse. With 

application of multimodal discourse analysis one can determine the critical role of 

every mode in communicative situation. The variety of multimodal discourse analysis 

techniques sparks an interest among researchers, precisely those working with 

linguistic aspects of verbal and nonverbal communication. The decision to study all the 

possible means of multimodal discourse analysis in medical advertising determines the 

relevance of our research. Medical advertising discourse is a specific kind of discourse 

that is aimed at influencing the recipients with the help of various linguistic and 

extralinguistic media means. Medical advertisement is defined as a dynamic 

phenomenon and is characterized by a rigid structure, the main elements of which 

include the slogan, main part and coda, while each of this part may consist of additional 
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components such as headlines, echo-phrases, advertising requisites, as well as various 

sound, visual and graphic effects. 

Keywords: Medical advertising, Medical advertisements, Multimodality, 

Semiotic modes, Translation. 

 

 

Modern technically advanced world is formed on the basis of digitization and 

automatization, which imply the usage of the WWW and a wide range of its resources 

in everyday life. Advertisers set sight on modern technologies to remain up-to-date 

with evolving technology and to catch the attention of as many recipients as possible. 

From the perspective of linguistic studies, advertising is one of the most popular 

spheres to analyze as its verbal and non-verbal components and their interaction pose 

a challenge for researchers. The studying of medical advertisements primary 

components allows defining the factors that influence the achievement of certain 

pragmatic effect in translation (Reiss, 2015). One of the most effective approaches to 

the in-depth exploration of medical advertisements is the usage of multimodal 

discourse analysis, with the help of which one can analyze semiotics of particular 

medical ads.  

Medical advertising discourse is a specific kind of discourse that is aimed at 

influencing the recipients with the help of various linguistic and extralinguistic media 

means. The main object of medical advertising discourse for linguistic research is 

medical advertisement. The latter is defined as a dynamic phenomenon and is 

characterized by a rigid structure, the main elements of which include the slogan, main 

part and coda, while each of this part may consist of additional components such as 

headlines, echo-phrases, advertising requisites, as well as various sound, visual and 

graphic effects.  

There are various classifications of medical advertising texts, but all of them are 

usually based on general dependence on communicative and pragmatic aim to persuade 

the target audience to buy a certain medical product or to use some healthcare 
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provider’s service. The main functions of medical advertising text include informative 

function and function of persuasion. The actualization of both informative function and 

the function of persuasion is achieved with the help of various verbal and non-verbal 

means that together characterize an advertising text as a multimodal product. In order 

to influence and persuade the consumer to buy some medical goods or use certain 

healthcare provider’s services various expressive means of the phonetic, 

morphological, lexical and syntactic levels are used in the medical advertising texts 

(Kress, van Leeuwen, 1996).  

Multimodality deals with interaction of various modes of communication that 

work together for achieving certain communicative goals. The main approach to the 

analysis of the modes of medical advertising text is MMDA. Multimodal discourse 

analysis covers the study of the language of the medical advertisement in combination 

with other resources, such as images, scientific symbolism, gesture, action, music and 

sound. In general, it is essential to note that multimodal discourse analysis of 

advertising is aimed at a detailed consideration of the visual / audio and linguistic 

features, which create a semiotic whole. One should also take into consideration 

extralinguistic information analyzing the pharmaceutical company / organization that 

commissions a certain medical advertisement, the aim of the latter and its target 

audience (Hiippala, 2018). 

The analysis of medical print and video advertisements presupposed the 

employment of the Congruity Theory that gives an opportunity to identify the 

background information of a particular ad, thus, defining its ad connective, 

presupposition and pragmatic affect. Moreover, one of the effective means of analyzing 

modes’ interaction appeared to be functional approach that gives an opportunity to 

determine the functions that images of the visual mode perform in the target culture. 

Thus, among the functions there are: A) functions expressing little relation to the text 

(A1 – Decorate; A2 – Elicit emotion; A3 – Control); B) functions expressing close 

relation to the text (B1 – Reiterate; B2 – Organize; B3 – Relate; B4 – Condense; B5 – 

Explain). The most wide-spread functions included A1, B1, B3, while the others were 
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not peculiar to the analyzed print ads. As to the video ads, we have concluded that 

among the functions that prevail in such ads are B1 and B5. Some images in video ads 

do not pose close relations to the audial and textual modes, thus they perform function 

A1.  

Medical advertising discourse is characterized by specific language that forms 

the verbal mode of the advertisement. Stylistic devices such as metaphors (18%), 

epithets (14%), repetitions (10%) and rhetorical questions (11%) are prevailing in print 

ads. Among expressive means antonyms (6%) and graphons (9%) are distinguished. 

The verbal mode of video ads is mostly formed with the help of stylistic syntax 

including repetitions (20%), rhetorical questions (13%), ellipses (15%) and various 

expressive means such as colloquial speech (14%), violation of pronunciation (4%) 

and antonyms (5%), etc.  

Multimodal discourse analysis is an effective and perspective means of the 

studying different aspects of various types of medical advertisements. The analysis 

forms the background for the exploring interconnection between modes of the 

advertisements as well as for the investigating the expressive means and stylistic 

devices and their role in attaining the function of persuasion. Our research has provided 

only a sketchy look at video advertisements; however, their analysis demands a more 

detailed consideration emphasizing not only a complex visual mode consisting of a 

number of shots, but of the main body and even pack shots that also play a crucial role 

in medical ad formation. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості жанросфери сучасної наукової 

англомовної комунікації. Проаналізовано основні способи перекладу наукових 

текстів і мовних засобів їх побудови. Розглянуто специфіку перекладу наукових 

юридичних текстів статей «Epistemic closure and the Scheter case» та «Gender, law 

and jurisprudence» на лексичному, синтаксичному та стилістичному рівнях. Для 

проведення цілісного і ґрунтовного аналізу досліджено поняття тексту, його 

тлумачення у культурологічному та семіотичному аспектах, а також через призу 

лінгвістики. Об’єктом перекладу як процесу та як результату у різних аспектах, 

у тому числі й у зв'язку з різними, умовно розмежованими рівнями мови, завжди 

є текст. Проте текст є предметом цікавості в перекладознавстві не лише як 

сукупність тих чи інших мовних явищ (фонем, слів, граматичних структур), але 
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і як самостійний феномен, що володіє ознаками, релевантними для перекладу, 

особливо – в науковому стилі. 

Ключові слова: Наукова комунікація, Науковий юридичний текст, 

Переклад, Перекладацькі трансформації, Термінологія. 

 

 

Сучасний світ швидко змінюється, що знайшло своє актуальне 

відображення і в мові. Останнім часом зросла потреба до вивчення іноземних 

мов, які знаходить своє відображення в національному світобаченні. У 

міжкультурній комунікації на першому місці стоїть проблема взаєморозуміння. 

Відмінності між мовами, зумовлені відмінністю культур, відзначаються 

найбільше як в лексиці в загальному, так і в науковій термінології, яка 

відображає стиль наукових текстів. 

Науковий стиль є інформаційним простором функціонування наукових 

мовних жанрів. Основна функція мовленнєвих жанрів наукового стилю – 

інформативна (повідомлення). Загальний зміст функції наукового стилю можна 

визначити як пояснення, яке включає закріплення процесу пізнання і зберігання 

знання, отримання нового знання, передача спеціальної інформації 

(комунікативна функція). 

У сучасних умовах кожен вчений повинен бути представлений на 

міжнародному рівні, створювати науково-дослідні роботи, представляти 

результати своїх досліджень на наукових конференціях. Ця діяльність має на 

увазі під собою написання тез, наукових статей, рецензій, грантів і різних звітів 

іноземною мовою. Таким чином, навчання іноземної мови, зокрема англійської, 

для наукових цілей стає найбільш актуальним для реалізації дослідних програм 

в сучасних умовах (Гейхман, 2003). 

Для визначення специфіки наукових юридичних текстів проаналізовано 

дві тематичні статті. Перша публікація – «Epistemic closure and the Schechter case» 

(«Епістемічне закриття і справа Шехтерів»), опублікована в 2019 році автором 
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Марком Тушне, викладачем Гарвардської школи права в журналі юридичної 

спрямованості під назвою «Harvard Public Law Working Paper». 

Друга стаття має назву «Gender, law and jurisprudence» («Стать, закон і 

юриспруденція»), написана професором права Брістольського університету 

Джоанною Коніген і видана у складі книги «Великі дебати з питань статі і 

закону» під ред. Розмарі Очматі в Лондоні в 2018 році.  

Публікації мають ряд суттєвих відмінностей. Наприклад, статті «Epistemic 

closure and the Schechter case» (Mark Tushnet, 2019) притаманно: 

1. Використання великої кількості спеціальних юридичних термінів (напр. 

epistemic closure, test case), книжкової (congregant) і загальнонаукової правової 

лекції (prosecutor, lawyer, witness, evidence та ін.); 

2. Переважне вживання форм дієслів (the rules that required, apparently 

behaved, to recognize the existence of epistemic closure і т. д.); 

3. Висока частотність вживання особових форм дієслова (who are initially 

targeted, there are widespread violations of law, the Schechters were singled out і ін.). 

Статтю «Gender, law and jurisprudence» (Conaghan, 2018) можна 

охарактеризувати як належну до науково-публіцистичного стилю юридичної 

тематики на підставі наступних мовних особливостей: 

1. Наявність великої кількості спеціальних термінів і загальнонаукової 

лексики (curriculum, doctrinal emphasis, legal positivism, constructivism, 

configurations, hierarchically, concept of law, non-empirical legal subject, legal 

contortion, syllogistic application і т. д.); 

2. Уживання вступних слів з відтінком книжності (мoreover, however, 

unlike, meanwhile та ін.); 

3. Присутність в тексті риторичних питань (what consequences flow from 

organizing our expectations of, and aspirations for, law around this ideal?, how is it 

possible to say there is a right answer to legal disputes? where do legal arguments 

come from and how might they be characterized? та ін.); 
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4. Використання слів яскравого емоційного забарвлення (they will struggle 

for recognition, consent is a value so deeply embedded in the fabric of law, bad faith 

political actors, jurisprudential angst і т.д.). 

Для їх аналізу та перекладу використано кілька спеціальних словників. В 

українській мові юридичні терміни мають також вузькоспеціальне значення, 

невідоме широкому читачеві, калькований переклад супроводжували 

пояснювальною зноскою, що цитує визначення. Загалом специфіку перекладу 

юридичної лексики і термінології часто складають такі складні мовні явища як 

полісемія (багатозначність), інтернаціональність юридичних термінів, 

імпліцитність (формальна невираженість ряду компонентів значення) того чи 

іншого терміна, наявність термінів іншомовного походження тощо. 

Багато слів і термінологічних словосполучень викликали стилістичні 

складності при перекладі. Більшість не відповідає стилю мови перекладу, 

оскільки перекладені на українську мову окремі слова і словосполучення в 

цілому не належать до категорії наукової термінології. Для максимального 

наближення до наукового стилю, оригінальні словосполучення в мові перекладу 

було представлено як неоднозначні реакції, де були випадки коли прикметник 

відноситься до загальнолітературного стилю, а іменник – до загальнонаукової 

лексики. 

На підставі аналізу статей робимо висновок про те, що певні відмінності, 

притаманні синтаксичній будові наукових юридичних текстів в англійській та 

української мовах вже ж існують. У процесі їх перекладу виникає необхідність 

застосування різних синтаксичних трансформацій і перетворень, кінцевою 

метою яких є досягнення максимальної адекватності перекладного тексту. 

Стиль викладу наукового юридичного тексту повинен відповідати стилю 

аналогічного матеріалу на мові, на яку здійснюється переклад, хоча в певних 

випадках стиль матеріалу першоджерела в перекладі також може бути 

збережений. 
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Анотація. Звернуто увагу на значення науково-дослідної роботи у ВНЗ 

при підготовці висококваліфікованих наукових кадрів та спеціалізованих 

фахівців біологічного напрямку. Коротко проаналізована дослідна робота 

студентів у галузі плодівництва. Акцентовано увагу на необхідності 

активізації науково-дослідної роботи, її вдосконаленні у вітчизняних ВНЗ та 

впровадженні прогресивних практичних результатів. 

Ключові слова: Біологічні дисципліни, Науково-дослідна робота, 

Плодівництво, Садівництво, Форма крони. 

 

 

Відомо, що в усіх країнах світу наукові дослідження з будь-яких 

проблем зосереджувалися і наразі проводяться в університетах. На їх 

результатах базується навчально-методична робота і підготовка спеціалістів 

різних кваліфікаційних рівнів. Від якості науково-дослідної роботи, 

результатів виробничої її перевірки і широкого практичного впровадження 

залежить і якість підготовки спеціалістів, рівень їх знань і вмінь, а в кінцевому 

наслідку і стан та перспективи розвитку народного господарства, стан 
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довкілля тощо (Куян, 2013). Основою навчального процесу у вищих 

навчальних закладах є науково-дослідна робота, рівень якої впливає на 

підготовку наукових кадрів та спеціалізованих фахівців (Куян, 2014). 

Вирішення актуальних народногосподарських проблем сьогодення 

тісно пов’язане з вдосконаленням вітчизняної освіти в цілому. Науково-

технічний прогрес, стрімкий розвиток цифрових технологій, неперервне 

зростання кількості інформації вимагає нових якісних підходів викладання 

фахових дисциплін. Однак фундаментом наукових досліджень є їх практичне 

впровадження, що неможливо без достатнього розвитку науково-дослідної 

роботи. Широкої дослідницької роботи потребують і дисципліни біологічного 

напрямку. 

Проведення освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, екології, 

охорони природи, рослинництва, декоративного садівництва, ландшафтної 

архітектури, проведення науково-дослідних робіт з інтродукції, акліматизації 

та селекції, розмноження та ефективного використання рослин місцевої і 

світової флори передбачає удосконалення та набуття навичок студентів, 

забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців. 

Навчально-науково-дослідною базою Волинського національного 

університету імені Лесі Українки є один з підрозділів ботанічного саду 

«Волинь» – Агробіологічна станція. Для організації і проведення наукових 

та дослідних робіт на Агробіологічній станції створені та функціонують певні 

відділи: 

 Відділ квітково-декоративних рослин; 

 Відділ лікарських та пряно-ароматичних рослин; 

 Відділ плодово-ягідних культур та садівництва; 

 Відділ декоративної дендрології; 

 Відділ ландшафтної архітектури та озеленення. 

Проведення наукової та навчальної роботи, практичних та лабораторних 

занять студентів університету на базі даних відділів є невід’ємним навчальним 
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процесом біологічних дисциплін. Протягом навчання студенти мають 

можливість ознайомитись з видовим асортиментом рослин, набувати та 

удосконалювати свої навички у вирощуванні та розмноженні квітково-

декоративних рослин, хвойних, листяних, плодово-ягідних дерев та кущів; 

вивчати нові прогресивні технології підготовки та посіву насіння, посадки 

та догляду за декоративними рослинами; проводити дослідження в галузі 

рослинництва, генетики, селекції, мікробіології, фізіології рослин; проводити 

науково-дослідні роботи з інтродукції та акліматизації рослин; вивчати та 

розробляти нові методи захисту рослин від шкідників та хвороб; вивчати 

екологічні аспекти та розробляти рекомендації з благоустрою і озеленення 

урбанізованих територій, тощо. 

Так, завданням науково-дослідної роботи у відділі плодово-ягідних 

культур і садівництва є вивчення та оволодіння прогресивних технологій 

закладання і вирощування садів. 

Плодівництво є однією з провідних галузей рослинництва на сучасному 

етапі. Воно охоплює культуру полікарпічних рослин, що дають їстівні плоди. 

Вирощування плодових культур має велике народногосподарське значення, 

зумовлене харчовою та лікувальною цінністю плодів; відіграє значну роль в 

розвитку бджільництва; сприяє розвитку мікроклімату, очищенню 

атмосферного повітря; набуває і естетичного значення. 

Студенти університету біологічних дисциплін на базі матеріалу 

Агробіологічної станції мають можливість вивчати особливості різних сортів 

плодових дерев (яблуні – Білий налив, Целеста, Ерлі Женева, Делікатес, Райка, 

Гала Маст, Чемпіон, Голден Резистент, Голден Делішес Рейнджерс, Рубінола, 

Флоріна, Ренет Симиренка, Циганочка, Топаз, Слава переможцям, Амулет, 

Гарант, Едера, Еліза, Флоріна; груші: – Улюблена клаппа, Панна, Маргарита 

Марилья, Кримські зорі, Санта Марія, Лампочка, Золотиста, Яблунівська; 

сливи – Стенлей, Валор, Ренклод Олени, Памʼять матері, Президент; черешні 

– Стайлера, Драгана жовта, Бурлат, Рання Ріверса, Майська, Октавія, Червона 
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Бітнера; абрикоси – Харкот, Ранній з Морден; персики – Інка, Іскра; нектарин 

– Харко); впроваджувати оптимальні конструкції крон; проводити безпечні 

способи боротьби з хворобами та шкідниками; досліджувати поживний режим 

рослин (внесення добрив); вивчати способи розмноження (щеплення, 

окуліровка, копуліровка); вести спостереження різних вікових періодів життя 

рослин; впроваджувати різноманітні сучасні агротехнічні прийоми. 

Крони у сучасному плодівництві повинні бути простими за 

конструктивними особливостями і технікою формування. Розрізняють їх за 

наявністю або відсутністю центрального провідника, кількістю та 

розміщенням основних гілок на стовбурі, кількістю порядків гілкування 

(Власюк, 1990). 

Для одержання високих врожаїв та високої якості плодів необхідне 

обрізування крон плодоносних дерев, так як разом з іншими агротехнічними 

заходами (обробіток ґрунту, правильне внесення добрив, полив, вчасне 

застосування фунгіцидів та інсектицидів) обрізка посилює активний ріст 

дерев, поліпшує освітлення всіх частин крони, підвищує інтенсивність 

фотосинтезу, сприяє омолодженню.  

Плоди у дерев із загущеною кроною недостатньо забарвлені та з 

низькими смаковими якостями. Вибір методів і термінів обрізування 

зумовлений силою росту і реакцією сорту. У сильнорослих сортів обрізування 

викликає сильні ростові процеси, тому операцію потрібно виконувати у більш 

пізні строки та ще зменшити силу обрізування. За посиленого росту дерев 

обрізування виконують після цвітіння, а улітку ще й видаляють сильні 

однорічні прирости. Обрізування дерев під кінець травня зменшує ріст пагонів 

на 20–30 % (Заморський, 2020). Формування крон дерев – один із 

найважливіших заходів в садівництві, завдяки якому досягається баланс росту 

та плодоношення. Періодичності плодоношення запобігають раціональним 

строкам обрізування крони (Мельник, 2005). Обрізування та правильне 

формування дає можливість отримувати дерева необхідних заданих розмірів, 
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які здатні формувати та витримувати значне навантаження ваги плодів 

(Дубровський, 1997). 

Залежно від процесу формування крони плодових дерев їх умовно 

поділяють на природні (ярусна, без’ярусна, чашоподібна, кущоподібна та ін.) 

та штучні (пальмети, різні декоративні форми та ін.). Формування штучних 

крон є більш трудомістким, порівняно з природним. 

Навчання студентів у цьому напрямку є запорукою впровадження його 

результатів у практику садівництва. Приклади формування студентами крон 

яблунь подані на рис.1. 

 

   
                    а)                                       б)                                     в) 

Рис. 1. Форми крон яблунь 

а)- чашовидна; б)- ярусна; в)- пальмета 

 
Строки формування залежать від його способу, біологічних 

особливостей сортів, а також кліматичних умов. В усіх зонах плодівництва 

України крони літніх і осінніх зимостійких сортів яблуні віком понад 3 роки 

можна формувати обрізуванням протягом листопада-лютого, недостатньо 

зимостійкі сорти яблуні, груші і кісточкові породи обрізують у березні-квітні.  

Кожний з відділів Агробіологічної станції має свої завдання і 

напрацювання, на основі яких формуються практичні заняття студентів. 
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В Україні якість наукових досліджень, зокрема за роки ХХІ ст., як ВНЗ, 

так і академічних та галузевих НДІ значно знизилась у зв’язку з мізерним 

фінансуванням і відпливом кращих наукових кадрів за кордон, старінням і 

деградацією лабораторної науково-технічної і науково-експериментальної баз 

(Блажкевич, 2000). Це стосується і біологічних дисциплін. І хоча в останні 

роки ми можемо спостерігати велику кількість інформації в режимі онлайн, 

практичне застосування вмінь та навичок є необхідною складовою якісного 

навчання. Відсутність навчально-дослідних господарств та науково-дослідних 

баз із сучасною технічною оснащеністю або недосконалий їх розвиток 

призводить до низького рівня освіти ряду дисциплін біологічного напрямку.  

Ґрунтовне вдосконалення вітчизняної освіти у ВНЗ, в тому числі і 

біологічного напрямку, доцільно здійснювати шляхом зміцнення наукової та 

навчально-методичної баз, створення сучасних інноваційних умов для 

практичного навчання майбутніх спеціалістів. Знання і вміння студентів 

необхідно закріплювати якісною науково-дослідною роботою, результатами 

виробничої її перевірки. Необхідна активізація науково-дослідної роботи і у 

відділах Агробіологічної станції, подальший розвиток яких дасть можливість 

на основі практичних занять удосконалювати відповідно до сучасних 

технологій вміння та навички студентів. Тісний зв’язок навчального процесу з 

науково-дослідною роботою як і тісний зв’язок умінь та навичок 

висококваліфікованих педагогічних кадрів з потребою студента у навчанні є 

запорукою підготовки фахівців на належному рівні.  
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