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Паришкура Юлія Володимирівна 
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Короваєва Богдана Миколаївна 
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ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНИХ УСТАНОВОК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ПРОЦЕСІ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Прогноз розвитку галузі фітнесу та рекреації в Україні дає змогу констатувати, що на сучасному 

етапі він повністю відповідає державній політиці у сфері фізичної культури і спорту. Розвиток галузі 

зумовлює затребуваність фахівців фітнесу та рекреації, і в даний час має місце розширення соціального 

замовлення на високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців для даного напрямку фізкультурно-

оздоровчої та рекреаційної діяльності, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина в 

зміцненні свого здоров‟я, виховання соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя та профілактику 

захворювань. Умовою конкурентоспроможності майбутніх фахівці фітнесу та рекреації є необхідність 

сформувати у них спеціальні професійні якості, в тому числі й комунікативні, які необхідні для ефективної 

роботи з клієнтами. 

Комунікація у професійній діяльності розглядається, як засіб процесу передачі інформації з метою 

установлення емоційного контакту та навчання. Майбутній фахівець галузі повинен мати певні 

компетентності для спілкування з людьми різного віку, статі, соціального статусу; володіти методами 

переконання та мотивації; уміти діагностувати особливості клієнтів; володіти навичками надання та 

отримання зворотного зв‟язку в процесі здійснення оздоровчих і рекреаційних послуг [2]. 

Діагностика комунікативних установок майбутніх фахівців фітнесу та рекреації здійснювалась на 

базі кафедри фізичного виховання та здоров‟я Київського національного університету технологій та 

дизайну, де готують бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт ОПП «Фітнес та рекреація», у 

процесі підготовки та проходження навчальної та виробничої практик. Для дослідження комунікативних 

установок майбутніх фахівців фітнесу та рекреації застосовано методику В. Бойко. Отримані данні 

комунікативних установок за середнім показником завуальованої жорстокості у ЕГ склав 13,9 балів, а у КГ 

– 11,8 балів із 20 можливих. Майбутні фахівці фітнесу та рекреації ЕГ зовні демонструють певну 

терпимість, та разом з цим їм більш притаманні, хоча й у замаскованій, прихованій формі, 

недоброзичливість та настороженість у стосунках з багатьма партнерами ніж у КГ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Середні показники комунікативних установок майбутніх фахівців  

фітнесу та рекреації ЕГ і КГ (Хср.) (* р ≤ 0,05) 

 

Відкриту жорстокість більш демонструють досліджувані ЕГ, ніж контрольної. Вони не приховують і 

не пом‟якшують свої негативні оцінки та переживання з приводу більшості людей, які складають її 

оточення: висновки про них різкі, однозначні та зроблені, можливо, назавжди.  
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Майбутні фахівці фітнесу та рекреації, як у ЕГ, так і у КГ мають майже однаковий показник 

буркотіння, тобто схильність робити необґрунтовані узагальнення негативних фактів у сфері 

взаємовідносин з партнерами та у спостереженні за соціальною дійсністю. Показник негативного досвіду 

спілкування більший у досліджуваних ЕГ ніж у КГ. Даний компонент установки показує, якою мірою 

таланило в житті на найближче коло знайомих. Як бачимо з рис. 2, найбільший відсоток від максимальних 

показників комунікативних установок у ЕГ набрав показник завуальованої жорстокості (69,5%) і це 

відповідає інтолерантному рівню.  

 

 
 

Рис. 2. Відсоток від максимальних показників комунікативних установок майбутніх фахівців  

фітнесу та рекреації ЕГ і КГ (%) (* р ≤ 0,05) 

 

Інтолерантність – це неприйняття іншої людини, неготовність до співіснування з іншими, не схожими 

на нас людьми [1]. Вона проявляється через деструктивну, конфліктну, агресивну поведінку. Усі інші 

показники комунікативних установок у порівнянні з максимальними показниками згідно проведеної методики 

мають середній рівень і знаходяться в межах від 34 до 66%, як у ЕГ так і КГ. Вірогідні відмінності між 

контрольною та експериментальною групами досліджуваних майбутніх фахівців фітнесу та рекреації були 

виявлені майже за всіма показниками комунікативних установок (окрім «буркотіння») у порівнянні з 

максимальними показниками за проведеною методикою «Комунікативні установки А. Бойко». За всіма 

показниками, а саме: завуальованої жорстокості, відкритої жорстокості, обґрунтованого негативізму, 

буркотіння та негативного досвіду спілкування досліджувані ЕГ має кращі результати, найбільша різниця між 

ЕГ і КГ у показниках завуальованої жорстокості та негативного досвіду спілкування. 

 
Джерела 

1. Бабин І. І., Болюбаш Я. Я., Гармаш А. А. Національний освітній глосарій: вища освіта, Київ. 2011. 98 с. 

2. Безкоровайна Л. В. До поняття про компетенцію майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. 2006. № 8. С. 7-10.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА В  

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Імідж керівника – це цілісний несуперечливий образ керівника в свідомості оточуючих та підлеглих, 

який відповідає цілям, нормам, цінностям, прийнятим в організації і очікуванням, що пред‟являються до 

керівника [1]. Імідж має характер стереотипу та повинен відповідати визначеним характеристикам 

організаційної культури та виконувати наступні функції: 1) приведення дій керівника у відповідність з 

очікуваннями підлеглих; 2) мотивуюча функція – прагнення бути схожим на лідера може стати стимулом 

для розвитку підлеглих; 3) нормативна функція – керівник задає норми взаємодії в організації. 

За своїм призначеннямкерівнику доводиться багато спілкуватися з різними людьми, з підлеглими, 

створювати колективи, мотивувати їх, вести облік і контроль виконання доручень, вирішувати масу 

організаційно-управлінських питань. Звичайно, займаючи таку відповідальну посаду, дуже складно 

врахувати інтереси всіх своїх підопічних, колег, начальства, оточення. Але вкрай важливо, щоб думка 

https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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оточуючих людей про керівника була позитивною. Адже від репутації керівника багато в чому залежать 

результати діяльності органу місцевого самоврядування: чи будуть підлеглі, колеги, партнери прислухатися 

до його думки, довіряти, поважати і підкорятися йому. 

Реально існують наступні підходи щодо визначення іміджу керівника: феноменологічний – 

розкриває феномен образу; соціально-психологічний – досліджується роль іміджу у діловій комунікації; 

технологічний – розглядаються способи і прийоми створення іміджу; антропологічний – розкриває роль 

іміджу, як способу самоактуалізації особистості [1]. 

Ефективність формування іміджу керівника установи залежить від потреби і готовності «Я-концепції» 

керівника, що виражається у розвитку у нього інтересу до самого себе і до світу; навчанні прийомам 

самопізнання, само оцінювання, саморозвитку; підвищення самооцінки; в наявності і розвитку наступних 

особистісних якостей як психологічних умов (стресостійкість, ціннісні орієнтації, спрямованість особистості 

на справу, саморозвиток, готовність до ризику, надійність, вміння дохідливо викладати свої думки). 

Формування іміджу керівника може йти двома шляхами: стихійно або цілеспрямовано. У першому 

випадку це природний процес, що проходить без зовнішнього тиску і результатом такого процесу є 

становлення людини як індивідуальності. Керівник є тією особистістю, якою він є насправді. Ця ситуація 

має місце, коли людина займає місце керівника в результаті тривалої вертикальної та горизонтальної 

кар‟єри в одній організації.  

Другий шлях передбачає активне формування, що необхідно, якщо: керівник є «чужим» по 

відношенню до організації (антикризове управління); керівник не має великого досвіду управління; у 

системі управління персоналом є конфліктні точки; великий розмір організації; існують зовнішні причини 

для створення іміджу керівника як аналога «торгової марки» підприємства. 

Відповідно до цього нами було складена структура іміджу керівника: 

Зовнішність:зовнішній вид (зачіска, одяг, аксесуари тощо); кінестетичний імідж (ходьба, положення 

тіла, жести).  

Стиль поведінки:спрямованість особистості і позиції по відношенню до оточуючих (мотиви, 

здібності, установки, ціннісні орієнтації) [2]; мовні особливості (вербальна та невербальна поведінка); 

предметний імідж (обстановка в кабінеті, автомобіль); спосіб самовіддачі (важливість для керівника його 

робота та люди, які його оточують, ентузіазм та «зараження» цим ентузіазмом).  

Стиль керівництва (демократичний, авторитарний або ліберальний) [3]. 

Усі види іміджу так чи інакше взаємопов'язані між собою, тому їх слід враховувати. Знання цих видів 

іміджу дозволяє керівнику адекватно реагувати на різні ситуації, які виникають у процесі управління 

державною установою. 

Таким чином, технологія створення іміджу керівника – справа складна, яка потребує великої праці 

особистості над собою. 

Керівник у спілкуванні з громадянами повинен постійно відчувати себе представником влади і 

пам‟ятати про свій імідж, який є показником довіри до нього населення. 

Отже, позитивний імідж керівника органу місцевого самоврядування має значний вплив на формування 

як внутрішнього, так і зовнішнього іміджу установи та може стати однією з конкурентних переваг. 

 
Джерела 

1. Березіна Д. В. Соціально-психологічне значення іміджу в практиці управління персоналом // Науково – практичний вісник педагогічних інновацій. – 

Новосибірськ. – 2006. – № 4. – С. 2-5. 

2. Левченко О. Формування іміджу // Нова політика. – 2006. – № 5. С. 48-51. 
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УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІБН-БАТУТА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 

Період Середньовіччя подарував науці багато нових досліджень відкриттів, наукових праць. Значно 

збільшилась кількість подорожувань та мандрівництва тогочасних учених. Завдяки розвитку мореплавства 

Вони отримали нагоду пізнання нових територій та укладення нових карт світу. З посеред багатьох 

дослідників того періоду, слід звернути увагу на діяльність Абу Абдалах Мухамед Ібн Абдаллах аль Лавал 

ат Танджи (22 лютого 1304-1368 або 1369 рр.), більш відомого, як Ібн Батута або «арабський Марко Поло». 

Ібн Батуту називають найвідомішим ісламським мандрівником і найвизначнішим з мандрівників, яких 

знали Стародавній світ і Середньовіччя [1]. 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Загалом його подорож світом тривала майже 30 років, подолавши понад 120 тис. км, він побував у 

найвіддаленіших куточках від Волзької Булгарії на півночі до острова Борнео на півдні, від Західної 

Африки до східного узбережжя Китаю, відвідав території нинішніх 44 країн, у тому числі, й України.У 

1334 р. він прибув до Криму, що перебував під владою Золотої Орди [2]. Першу ніч провів у 

християнському храмі Івана Предтечі в місті Керч, що є діючим і на сьогодні. Описував свої враження про 

Кримський півострів наступним чином: «Місце, де ми зійшли на берег – це зелений степ, тут немає ані 

дерев, ані пагорбів, ані будинків, ані хмизу. Люди палять перегній, який називають «тазак». Старші 

збирають його в поли свого одягу. По цьому степу їздять тільки на колесах, і дорога з краю в край забирає 

шість місяців» [3]. 

Ібн Батута відвідує Кафу – теперішню Феодосію, Солхат – Старий Крим, Судак. Описує побут 

і звичаї кримських татар: «Віз вони називають «арба». Його тягнуть двоє чи більше коней, іноді воли 

чи верблюди, залежно від ваги возу. Візник сідає верхи на одного з коней, в руках тримає батіг і довгу 

палицю, якою вказує напрям руху. На возі споруджують арку з дерев‟яних прутів, зв'язаних тонкими 

шкіряними ремінцями, в них нарощують повсть, є два вікна. Зсередини видно все, а ззовні не зрозуміти, 

чи є там хтось. Люди сплять, їдять, читають, пишуть на ходу. Якщо в кого-небудь знайдуть краденого коня, 

його змусять повернути господарю, а разом з ним ще дев‟ять коней. Якщо чоловік не спроможний це 

здійснити, забирають його дітей. Якщо немає і дітей, йому відрубають голову, як барану» [3]. 

За підсумками своїх подорожувань Ібн Батута надиктував секретарю султана м. Фес (Марокко) 

мемуари, які лягли в основу книги «Подарунок споглядачам про дива міст і чудеса подорожей», що містить 

унікальні подробиці про політику, торгівлю, релігію мусульманських та інших середньовічних країн, в яких 

він побував [4, с. 35]. Подорожі цього видатного мандрівникаі сьогодні викликають дискусії в арабських 

наукових школах. Проте більшість вчених вказують на те, щоВін не був кабінетним географом чи 

компілятором, а головною метою його мандрівок були жага знань і відкриттів. 

 
Джерела 
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2. Видатні особистості: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua/vidatni_geografi/ibn_batuta/; 

3. Іслам в Україні. Ібн Батута: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://islam.in.ua/ua/ibn-battuta; 
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СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я  

МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 

 

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона зазвичай об'єднує не тільки 

подружжя, а й їхніх дітей та інших родичів і близьких. Мета дослідження проаналізувати особливості 

спілкування сучасної молодої сім'ї. Існують різновиди сім‟ї – шлюб за домовленістю, духовний 

союз,романтичний шлюб,шлюбне партнерство, шлюб, заснований на коханні. 

Вітчизняні (В. П. Меншутін, А. М. Волкова, М. М. Обозов, А. М. Обозова, С. В. Ковальов) і 

зарубіжні (Л. Б. Шнейдер, М. Джеймс) вчені розглядають шлюб як міжособистісну взаємодію між 

чоловіком і жінкою, яка керується моральними принципами та підтримується внутрішніми цінностями. 

Якість стосунків, ймовірно, відображає та пом'якшує вплив особистих характеристик партнерів на 

психосоціальне функціонування. Розглянемо розвиток подружніх стосунків під впливом різних чинників. 

Стресові події в шлюбі відображають готовність подружжя відстояти свої пріоритети, які і чоловіки, і 

жінки приносять у шлюб. Позитив між партнерами не тільки зміцнює подружній союз, але й полегшує 

перехід до виконання батьківських функцій, а також сприяє побудові партнерських стосунків між батьками 

та дітьми. Негатив має цілий ряд причин, але його можна усунути за допомогою досить тривалої і кропіткої 

роботи обох учасників шлюбного союзу. У сучасній науці існує думка, що не існує безконфліктних сімей. 

Тому так важливо вміти вирішувати конфлікти. 

У дослідженні брали участь п‟ять молодих подружніх пар, тривалість сімейного життя яких три 

роки. Кожній подружній парі було запропоновано провести три методики (чоловіку та дружині окремо), 

спрямовані на перевірку самооцінки конструктивності взаємодії у подружніх стосунках, спілкування та 

відкритості у подружній парі, на визначення рівня задоволеності шлюбом. 

Для визначення самооцінки конструктивної взаємодії у подружніх стосунках використано методику 

«Самооцінка конструктивної взаємодії у подружніх стосунках», яка дозволила отримати загальну картину 

https://sites.google.com/site/geniiesozminilisvit/mandrivniki-i-persovidkrivaci
http://novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua/vidatni_geografi/ibn_batuta/
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поведінки партнерів у процесі взаємодії. Характер подружніх стосунків багато в чому залежить від ступеня 

узгодженості сімейних цінностей між чоловіком і жінкою, рольових уявлень про те, хто і як повинен 

поводитися в новому аспекті, а також здатності подружжя взаємодіяти без конфліктних ситуацій. 

Методика «Дослідження подружнього партнерства» дозволяє визначити поточний стан спілкування 

та відкритості партнерів і визначити, чи потрібна вона. 

«Тест на рівень задоволеності шлюбом» дав зрозуміти, чи конфліктність впливає на задоволеність 

шлюбом, адже супутника по життю кожен обирав самостійно і добровільно. 

Аналіз результатів методики «Самооцінка конструктивної взаємодії у подружніх стосунках» 

свідчить, що самооцінка конструктивної комунікації в стосунках у більшості досліджуваних подружніх пар 

сильно варіюється, більшість з них середня. Це дозволяє стверджувати, що така взаємодія загрожує 

конфліктністю і обумовлена невмінням і небажанням змінювати позиції своєї поведінки. Ще один 

важливий чинник – короткий досвід сімейного життя. 

Підсумок методики «Дослідження подружнього партнерства» показав, що рівень спілкування та 

відкритості подружніх пар є однаковим у більшості обстежених пар. Таким чином, взаємодія є відкритою і 

немає проблем у спілкуванні. Це підтвердило гіпотезу дослідження про те, що детермінантами психічних 

розладів у стосунках молодого подружжя є небажання конструктивно спілкуватися та вирішувати 

конфлікти, невміння бративідповідальність. 

Аналіз «Тесту на рівень задоволеності шлюбом» підтверджує те, що незважаючи на конфліктність та 

дрібні непорозуміння, які присутні в усіх сім‟ях, кожне подружжя має високий рівень задоволеності 

шлюбом. 

Напрями роботи психолога з молодими сім'ями: навчальна діяльність, психологічна діагностика, 

сімейне консультування. Основні завдання психологічного консультування: індивідуальне та групове 

консультування подружніх пар, виявлення причин конфліктів у сім‟ях та проведення з ними консультацій, 

навчання методам саморегуляції психічного стану. 

Конструктивність усунення подружнього конфлікту, залежить в першу чергу від уміння партнерів 

зрозуміти один одного. Одна з умов припинення конфлікту люблячого подружжя це аналіз мети створення 

шлюбного союзу. У суперечці ніколи не можна «грати з фізичними недугами партнера і звертати особливу 

увагу на інтимні моменти свого життя». Висловлюючи свою позицію, спробуйте не виявляти зайвого 

максималізму та категоризації. Краще спілкуватися самостійно і не втягувати у свої конфлікти інших – 

батьків, дітей, друзів і знайомих. Благополуччя сім'ї залежить тільки від самого подружжя. Треба вчитися 

мистецтву спільного життя, адже сварки дотла спалюють те, що колись було родиною. Для цього необхідно 

оволодіти найважливішими сферами, а саме організацією сімейного життя та вмінням спілкуватися. 

Сімейне консультування вважається однією з форм подружньої терапії, оскільки йдеться про 

психотерапевтичний вплив, особливо в конфліктних і кризових ситуаціях. 

Висновок. Отже, правильна організація сімейного життя є запорукою міцного шлюбу. Уміння 

спілкуватися – найважливіший момент у сімейних відносинах, адже культура спілкування в сім‟ї піддається 

найбільшому випробуванню. Тому формування комунікаційних вмінь подружжя потрібно здійснювати 

постійно і цілеспрямовано.  
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ПЕРЕГОВОРИ І МОДЕЛІ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В МОНДІАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ХХІ 

СТОЛІТТЯ: МІЖКУЛЬТУРНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ І  

ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 

В умовах сьогодення дослідження актуальних проблем сучасного суспільства з позицій історії, 

міжнародного права, міжнародних відносин, політології, соціології, стає важливим і затребуваним для 

представників модернізованого суспільства ХХІ століття [1]. 

Мета дослідження – здійснити наукову рефлексію, орієнтовану на критичний аналіз й усвідомлення 

теоретичного знання, об‟єктом і предметом якого є соціорегулятор сучасного суспільства – переговори, 



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 3  ●  № 4  

 

 

 
8 

моделі переговорів і переговорний процес. Наукове обґрунтування і концептуалізація таких соціальних 

регуляторів сучасного світоустрою, як переговори і переговорний процес – це новий перспективний напрям 

досліджень у сфері міжнародних відносин, інституціональної історії та міжкультурної комунікації в умовах 

мондіалізованого світоустрою ХХІ століття [2, с. 32-37].  

Нові міжнародні реалії потребують і нових моделей міжнародних переговорів. Існують три методи 

ведення переговорів: м‟який, жорсткий і принциповий. Переговорний процес – це специфічний вид 

комунікативної взаємодії в ситуації, коли цілі, інтереси або позиції сторін містять у собі протиріччя [3]. 

Основним завданням спілкування в міжнародній сфері та під час ведення переговорів є ефективне 

досягнення цілей у вирішенні міжнародних питань або міжнародних конфліктів, інституціонального 

виробництва або міжнародного бізнесу. Загальний алгоритм ведення професійних переговорів складається з 

двох стадій: підготовка до переговорів та особистий процес ведення міжнародних або ділових 

переговорів [4, с. 268-274]. 

Переговори, як один із найбільш популярних способів вирішення політико-правового конфлікту, 

повинні проводитися у формі діалогу, метою якого є знаходження компромісного та взаємоприйнятного 

рішення. У процесі переговорів відбувається планомірне виявлення інтересів кожного з опонентів, 

відбувається визначення бажаних результатів. Переговори як інституціональний процес є цілісною єдністю 

змісту (предмет переговорів), процесу спілкування та певних процесуальних процедур, незважаючи на 

відмінності національних культур їх учасників [5]. 

Типологія переговорів залежить від тих критеріїв, залежно від яких проводитиметься класифікація. 

Наприклад: залежно від рівня представництва переговори прийнято ділити на: політичні переговори; 

дипломатичні переговори. Політичні переговори ведуться на найвищому (саміті) рівні (між главами держав 

та урядів) та високому рівні (між міністрами закордонних справ). На політичних переговорах 

розглядаються найважливіші питання міжнародних та міждержавних відносин. Їх учасники, як правило, не 

потребують спеціальних повноважень і мають право самостійно приймати рішення, виходячи з 

національних інтересів своєї країни. Дипломатичні переговори проводяться лише на рівні дипломатичних 

представників. Їхня відмінність полягає в тому, що учасники переговорів діють на підставі чітких 

інструкцій і не мають права приймати самостійні рішення. 

Залежно від кількості учасників переговори можна розділити на двосторонні переговори та 

багатосторонні переговори. Одні й ті самі переговори можна класифікувати з різних підстав, перелік 

критеріїв для типології переговорів можна продовжити. Проблема різних функцій міжнародних переговорів 

на сьогодні досліджена недостатньо. Основна функція перегорів – спільне вирішення проблеми. Також є 

такі функції переговорів: інформаційно-комунікативна; регуляційна; відвернення уваги партнера від 

вирішення проблем (затягування рішень); пропагандистська (іміджева). Регулятивна функція є однією із 

найважливіших функцій міжнародних переговорів [6].  

Переговори мають низку переважних якостей перед застосуванням інших форм вирішення 

міжнародно-правових, політико-дипломатичних та юридичних конфліктів. Переговори, як спосіб 

вирішення міжнародно-правових, регіональних та національних конфліктів, як правило, включають три 

алгоритмічні (інституціональні) стадії: 1) підготовку до проведення переговорів; 2) процес ведення 

переговорів; 3) підсумки та аналіз результатів переговорів, досягнутих як наслідок вирішення конфлікту, 

шляхом переговорів. 

Підготовка переговорів передбачає роботу організаційного і змістовного характеру і включає 

досягнення угоди про необхідність проведення переговорів, як способу вирішення наявного протиріччя, 

проблеми або конфлікту. Моделювання міжнародних відносин і розробка моделей переговорів надає 

можливість вибору інституціональних шляхів вирішення політико-правових і політичних конфліктів. В 

умовах сьогодення актуалізувалося питання особливої мови кулуарної дипломатії та переговорних практик 

(знакової, семантичної, семіотичної) [7, р. 23-27].  

Сучасне суспільство постійно задіює для свого інституціонального розвитку нові види і форми 

дипломатії, моделі переговорів, моделі та форми переговорного процесу. Пропонується класифікувати 

моделі переговорного процесу в такий спосіб (базова класифікація): діяльнісна модель; принципова модель; 

фазова модель; позиційна модель «перемога-поразка»; комунікативна модель; міжкультурно-комунікаційна 

модель; психолого-комунікаційна модель; особистісна модель; технічна модель; управлінська модель; 

дипломатична модель [8, с. 40-44]. 

Отже, переговори і переговорний процес – регулюють міжнародні відносини та дипломатичні 

практики, і ґрунтуються на принципах міжнародної ввічливості та здійснюються за допомогою норм і 

правил етикету в умовах трансформації сучасної дипломатичної системи світу та національних 

дипломатичних систем держав ХХІ століття. 
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У процесі проведення міжнародно-правових або політико-дипломатичних переговорів, ділових 

переговорів або бізнес-переговорів для переконуючого впливу на свідомість реципієнта-переговорника 

(переговірника; перемовника) найбільш ефективні такі форми, як: переконання, вплив, виховання і 

навчання; при впливі на підсвідомий рівень – сугестія, вплив, психологічне зараження і наслідування. 

Виділяють три основні форми психологічного впливу на учасників переговорів (ділових партнерів і 

міжнародних áкторів): переконання, навіювання і примус, останній чітко регламентований законодавством. 

 
Джерела 

1. Вайнагій М. В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу: автореф. дис. …  канд. юрид. наук. Київ 2021. 19 с. 

2. Ціватий В. Г. Дипломатичний інструментарій, норми протоколу та етикету міжнародної ввічливості провідних держав Європи та України доби 

раннього Модерного часу: інституціональний і комунікативний аспекти. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей / За ред С. С. Русакова. 

Вінниця–Київ, 2022. Вип. 44. С. 32-37. 

3. A Study of Diplomatic Protocol and Etiquette. From Theory to Practice. Editors Jiali Zhou, Guobin Zhang. World Affairs Publishing House 2019. Foreign 

Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd 2022. 274 р. 

4. Ціватий В. Г. Європейська зовнішня політика доби раннього Нового і Нового часу: проблеми інституціоналізації (теоретико-методологічний аспект). 

Науковий вісник Дипломатичної академії України: науковий журнал. К., 2000. Вип. 4. С. 268-274.  

5. Modern Diplomacy in Practice. Written and Edited by Robert Hutchings, Jeremi Suri. Springer Nature Switzerland AG, 2020. 260 р. 

6. Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів. Суми: ВТД «Університетська книга», 2022. 240 с. 

7. Tsivatyi V. Hr. A Model of Economic Diplomacy and Migration Policy of Ukraine in the System of Contemporary International Relations in the Context of the 

Distribution of Pandemic COVID-19: Institutional Features. ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება / Global 

Challenges and Sustainable Development of Economics and Business. ბათუმი / BATUMI 2022. T. 1(І). Р. 23-27. 

8. Ціватий В. Г. Феномен цифрової дипломатії в міжнародних відносинах і світовій політиці ХХІ століття: поліцентричний дискурс культурних і 

креативних індустрій. Культурологічний альманах: науковий журнал. 2022. № 2. С. 40-44. 

 

Фролова Вероніка Олексіївна 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Науковий керівник: Дьоміна Наталя Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент,  

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

ДО ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОЗРАХУНКУ ЗАДАЧ ГЕОДЕЗІЇ 

 

Автоматизація процесів розрахунку різноманітних задач є надзвичайно актуальною проблемою, 

зокрема, для питань геодезії. Розв‟язання багатьох задач геодезії без автоматизації займає багато часу за 

рахунок великого обсягу розрахунків. 

Специфіка передачі геодезичної інформації змушує застосовувати певні математичні методи її 

обробки. Математична обробка геодезичних вимірів є процесом обробки даних, тому є інформаційною 

технологією. Сучасний рівень розвитку техніки та технологій дозволяє автоматизувати такі види робіт, 

забезпечуючи високу точність розв‟язку задач, які детально вивчені, описані повною мірою, де відомі всі 

можливі випадки. 

У сучасних умовах геодезичні мережі створюються переважно методами супутникової геодезії, але, 

крім них, методами тріангуляції, трилатерації, полігонометрії та геодезичної засічки. Наприклад, для 

автоматизації процесу обчислення планової точності положення пунктів мережі трилатерації можна 

створити алгоритм, який можна побудувати за принципом обчислення похибок кутів трикутників через 

похибки вимірювань довжин їх сторін. Необхідним етапом при побудові геодезичних мереж є згущення 

мережі з метою побудови опорних точок поблизу району робіт. Відомо, що згущення виконується тими 

самими методами, які використовуються при побудові самих вихідних мереж. А завдяки появі на ринку 

геодезичних приладів точних та високоточних світлодомірів, а також електронних тахеометрів стало 

можливим використання методу трилатерації і при згущенні геодезичних мереж. Для розв‟язання задачі 

визначення планової точності положення точки геодезичної мережі трилатерації можна застосувати 

параметричний спосіб зрівнювання вимірювань, який виконується за методом найменших квадратів. 

Оскільки всі етапи розв‟язування можуть бути описані повною мірою, це означає, що можна створити 

алгоритм автоматичного визначення точності планового положення вмережі трилатерації, виконаний, 

наприклад, з використанням Microsoft Excel, Maple або Mathcad. Програми дозволяють отримати 

залежности значень та схеми мереж. 

Автоматизація процесу розрахунків геодезичних задач дозволить мінімізувати кількість помилок, 

зроблених під час розрахунків та суттєво прискорить процес обробки даних. 
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2. Дьоміна Н. А., Халанчук Л. В. Сучасні проблеми викладання вищої математики та шляхи їх вирішення із застосуванням програмних пакетів // 

Публікації науково-освітнього інноваційного центру суспільних трансформацій. – 2022. – С. 170-185. 

  



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 3  ●  № 4  

 

 

 
10 

Oksana Rudanetska 

Ph. D. Candidate, Associate Professor 

Lviv national environmental university 

 

AVAILABILITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN ELECTRONIC FORMAT 

 

In accordance with the Concept of Development of the System of Provision of Administrative Services by 

Executive Authorities, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 15, 2006 N 

90), the sphere of public services consists of services provided by state authorities, local self-government bodies, 

enterprises, institutions, organizations that are in their management. Depending on the entity providing public 

services, state and municipal services are distinguished [1]. 

The basis of the legal nature of the provision of public services and the functioning of public authorities is 

justice and equality as the key principles of the legal reality of the modern state. The first, according to Italian 

scientists, should be divided into types of features. According to them, horizontal equity is the degree to which 

individuals within a class (eg, income, gender, ability, race) are treated. Vertical justice is the degree of 

participation of representatives of different classes. Social equity refers to the distribution of impacts across 

populations that differ in abilities and needs, such as income, social class, age, or ability to be active. Spatial 

justice refers to the spatial distribution of impacts, for example, by regions or cities [2, c. 2]. 

The availability of public services should be considered a key criterion for the effectiveness of 

governments, which reflects their ability to adequately recognize the diversity and nature of individual and 

public legal needs, create and adapt appropriate content, ensure their communication channel accordingly, and 

create an environment of fairness and honesty in the delivery and dissemination of public information.  

Here, one should agree with N. Maryniak that &quot;in recent years, the topic of improving the activities 

of public authorities according to established practice and specifics of legal regulation was divided into several 

basic blocks - administrative reform, civil service reform, electronic government, judicial reform. At the current 

stage, the meaningful intersection of the mentioned reforms does not allow them to be divided into separate, 

single transformations. The object of general reform should be the public sector with all its components – civil 

service, finance, management system and information resources. At the same time, improving the quality and 

availability of administrative services, reducing administrative barriers to their provision are the main measures 

for the implementation of the mentioned transformations&quot [3, c. 1]. 

Legal aid can facilitate access to justice by ensuring that even those without the necessary financial 

resources can still exercise their right to a fair trial. Legal aid as a public service can take the form of free or 

subsidized legal representation or legal advice. 

At the European level, access to administrative services and decisions of public authorities is considered 

in the context of e-government, which is considered as one of the pillars in the construction of Europe, which 

promotes the integration and inclusion of citizens and contributes to the creation of European citizenship. The e-

government action plan for 2016-2020 defined three main areas of its mission [4]: modernization of public 

administration; reaching the digital Internet market; and interact more actively with citizens and businesses to 

provide high-quality services. It can be concluded that European institutions consider e-government as an 

important policy for promoting citizenship, stimulating changes in public services, spreading technology, 

facilitating the integration of systems and processes, and promoting the digital integration of citizens. 

However, we cannot claim that the transfer of public services to electronic form is a guarantee of their 

availability. The e-government platform must be inclusive and provide equal access opportunities for all citizens. 

In this sense, e-government should be accessible. Thus, the concept of accessibility in the context of web 

applications is related to the effective availability of information for all users, regardless of the technologies and 

platforms used and the sensory and functional capabilities of the user. E-government services should facilitate 

inclusion of people with special needs and provide mechanisms to help them overcome traditional physical 

barriers. 

The availability of public services should be considered a key criterion for the effectiveness of 

governments, which reflects their ability to adequately recognize the diversity and nature of individual and 

public legal needs, create and adapt appropriate content, ensure their communication channel accordingly, and 

create an environment of fairness and honesty in the delivery and distribution of public information. Barriers to 

access were found to take many forms, including: geographical distance, inadequate facilities for users requiring 

special accommodation, insufficient delivery channels, insufficient information or use of difficult language, 

inconvenient opening hours or excessive organizational challenges of serving the population. Such barriers can 
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reduce the compliance of service provision, provoke problems with the legitimacy of the entire apparatus of 

public authority. 

It was established that the transfer of public services to electronic form is a guarantee of their availability. 

The e-government platform must be inclusive and provide equal access opportunities for all citizens.  
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ 

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

В останні рокиякості математичної освітив Україні приділяється багато уваги. Але аналіз 

досліджень, які присвячено процесу навчання математичних дисциплін у ВНЗ показав, що є ще багато 

проблем, з якими стикаються здобувачі вищої освіти при вивченні цих дисциплін. Можна виділити кілька 

основних: низький рівень базової теоретичної і практичної підготовки з математики, тому і низька 

мотивація при вивченні дисциплін математичного циклу; невміння і небажання студентів працювати 

самостійно; недостатня кількість годин, що відведено на вивчення математичних дисциплін; невміння 

застосовувати математичні знання для формалізації практичних задач та їх розв‟язування. Тому, необхідно 

розробляти нові методи викладання математичних дисциплін, удосконалювати форми організації занять, 

щоб допомогти здобувачу вищої освіти стати активним співучасником педагогічного процесу. 

Так як сучасні здобувачі вищої освіти живуть та навчаються у світі електронної культури, то одним з 

реальних шляхів підвищення рівня якості математичної освіти є використання відповідного комп‟ютерного 

програмного забезпечення. Воно дає можливість ефективно впроваджувати інноваційні технології у процесі 

навчання математичним дисциплінам. Здобувачам вищої освіти при вивченні вищої математики 

пропонуються лабораторні роботи на основі математичних пакетів. Вони направлені на формування 

прийомів розумової діяльності на основі активізації пізнавальної самостійності для підвищення 

ефективності навчання вищої математики у ВНЗ. Знання, які отримано на лекціях, складають теоретичну 

базу курсу. Вміння та навички вирішення конкретних математичних задач формуються на практичних 

заняттях. Лабораторні роботи є поєднуваною ланкою теоретичних знань здобувача вищої освіти і його 

практичних умінь і навичок.  

Лабораторні роботи охоплюють основні розділи вищої математики. Кожна робота складається з 

теоретичної та практичної частини. Теоретична частина знайомить здобувачів зі способами подання 

інформації за допомогою математичного пакету, в практичній частині пропонується розв‟язання 

конкретних математичних завдань. Основним завданням системи лабораторних робіт є допомога 

здобувачам вищої освіти зрозуміти математичний матеріал; встановлювати взаємозв‟язок деяких понять, 

формул та перетворень; перевіряти знання, які отримано на лекціях з відповідної теми; прискорювати 

процес обробки даних. У математичних пакетах можна ефективно автоматизувати об‟ємні і безпомилкові 

перетворення, ілюструвати графічні об‟єкти тощо. 

Здобувачі вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП 

Комп‟ютерний інжиніринг переробних і харчових виробництв та 131 «Прикладна механіка» за ОПП 

Комп‟ютерне проектування і дизайн на основі повної загальної середньої освіти Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, у навчальні плани яких при вивченні курсу 

вищої математики заплановано лабораторні заняття, відзначають, що виконання лабораторних робіт на 

основі математичних пакетів дійсно допомагає зрозуміти теоретичний матеріал і спрощує розв‟язування 

практичних завдань. Те, що отримано своєю працею запам‟ятовується надовго. Вони з легкістю вказують 

взаємозв‟язок між основними поняттями курсу вищої математики, пропонують алгоритми для розв‟язання 

завдань та швидко виконують саме розв‟язання завдання .  
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Впровадження системи лабораторних робіт на основі математичних пакетів позитивно впливає на 

розвиток пізнавальної самостійності здобувачів, що призводить до усвідомленого планування досліджень, 

які пов‟язані із засвоєнням і застосуванням теоретичних знань, розв‟язуванням математичних задач і їх 

перевіркою. Формування і розвиток практичних умінь і навичок під час паралельного виконання 

практичних і лабораторних робіт дозволяє краще оперувати знаннями з вищої математики при 

розв‟язування завдань практичного характеру в різних життєвих ситуаціях. Проведення лабораторних робіт 

підвищує активність здобувачів вищої освіти на заняттях, сприяє підвищенню якості знань здобувачів з 

вищої математики, робить абстрактні теоретичні положення більш зрозумілими та доступними.  
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ 

КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ 

 

Обмеженість власних коштів змушує підприємства розвивати відносини з комерційними банками й 

іншими учасниками фінансового ринку. Кредит дозволяє забезпечити тимчасову потребу в коштах і 

сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва та прибутковості капіталу  [3]. 

Політика залучення кредитів банків вимагає від підприємства визначення потреби в коштах, 

вивчення умов надання корокострокових і довгостокових кредитів, розробки методів управління 

фінансовими ресурсами. 

Оцінити окупність здійснених підприємством за рахунок кредиту затрат можна за допомогою 

показників: кредитовіддачі, яка характеризує обсяг реалізації на одну гривню кредитних вкладень; 

індексу ефективності, який показує співвідношення темпів зростання прибутку та темпів зростання 

величини кредитних вкладень; ціни кредиту і вигідності купівлі додаткових грошей на ринку позикових 

капіталів, тобто у комерційних банків; вартості позики та доходності діяльності підприємства  [4]. 

Оцінка кредитоспроможності є також важливим напрямом аналізу в процесі обґрунтування 

кредитних відносин як для кредитора, так і для позичальника. З позиції позичальника вона дозволяє 

виявити можливості ефективного використання позикових ресурсів для підвищення ефективності 

діяльності [6]. Для кредитора на основі оцінки кредитоспроможності забезпечується зниження 

кредитного ризику, пов‟язаного з неповерненням або неповним поверненням заборгованості за наданими 

позиками. 

Поточного часу система банківського кредитування будується на недовірі до клієнта і диктаті 

банку, про що свідчить складна, перевантажена чисельними документами процедура оформлення 

кредитів і надання їх під заставу, сума якої в 3 і більше разів перевищує кредит.  

Аналізуючи кредитні відносини підприємства з банками, треба визначити, як підприємство у 

процесі планування й освоєння кредитів забезпечує зв'язок використання кредиту та власних фінансових 

ресурсів і підвищення рентабельності використання усіх ресурсів.  

На основі проведеного нами дослідження можна надати наступні рекомендації підприємству:  

Для переходу на паритетні відносини між банками і підприємствами підвищувати фінансово -

економічне становище підприємства. Фінансовий стан підприємства дозволять поліпшити заходи, що 

спрямовані на збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення її якості та 

конкурентоспроможності, зниження собівартості, зростання прибутковості та рентабельності, 

прискорення обертання капіталу та більш повне та ефективне використання виробничого 

потенціалу [1, 2]. 

Підприємству практикувати отримання кредитів відразу в кількох банках. Для цього проводити 

комплексну оцінку умов надання кредитів банків за сучасною методикою, вибираючи найбільш 

ефективний з них. 

Для забезпечення найбільш вигідних умов залучення кредитів банків для підприємства необхідно 

здійснювати всебічний аналіз фінансового стану господарства і визначати клас підприємства як 
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позичальника; проводити маркетингові дослідження фінансового ринку, оцінювати умови надання 

кредитів банків, вибираючи найбільш ефективні з них; проводити оцінку ефективності залучення позик у 

попередні періоди; здійснювати оцінку доцільності залучення кредитів у довгостроковому періоді.  

 
Джерела 

1. Близнюк О. П., Іванюта О. М. Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні 

аспекти їх планування в довгостроковому періоді. Бізнес Інформ, 2015. №9. С. 337-346.  

2. Гудзь О. Є., Стецюк П. А., Навроцький С. А., Алексійчук В. М. Науково-методичне забезпечення формування і реалізації фінансової політики 

підприємства. Облік і фінанси. 2013. №2(60). С. 69-86.  

3. Малій О. Г. Аналіз сучасної системи кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні. Вісник Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки, 2018. Випуск 191. С. 285-297. 

4. Малій О. Г. Методичний підхід щодо визначення ефективності банківського кредитування. Економіка і управління. Науково-практичний журнал, 

2006. №5. С. 102-106. 

5. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / заред. Школьник І. О. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 368 с. 

6. О. D. Rozhko, T. H. Marenych, V. M. Onegina, L. A. Belyayeva, & O. G. Maliy. (2019). Банківські кредити у фінансовому забезпеченні 

сільськогосподарських підприємств. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(31), C. 41-51.  

 

Zhuravlov Yurii Ivanovych 
Ph. D., Associate Professor 

National University «Odessa Maritime Academy» 

 

THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS AS A NECESSARY COMPONENT  

OF INFORMATION SYSTEMS 

 

Information systems are a set of means, methods and techniques of human activity aimed at creation and 

application of systems for collection, transfer, processing, storage and accumulation of information. The peculiarity 

of operation of modern electronic systems is the need to remove excess heat energy, which is a mandatory 

component of the electronic information conversion function. Presence of such heat-loaded elements as 

semiconductor lasers, ultrasonic and locating radiators, and power converters leads to necessity of heat removal 

from objects with high energy density. Obviously, there is a need to provide thermal conditions for both the 

apparatus itself and the local heat-loaded elements, the temperature of which differs significantly from the average 

temperature of the apparatus. 

Considering the variety of geometries of electronic components, their density distribution, differences in 

heat dissipation or heat absorption, the average surface or bulk temperature of the heated area for all elements is 

taken as a basis [1]. Obviously, with uniform volumetric heat dissipation of the hardware, the average temperature 

is an informative feature of the given space and the amount of energy required to discharge excess heat to a given 

temperature is minimal. 

The thermal model of the complex system is a three-layer structure including the heated zone, the insulating 

zone and the sheath, which allowed us to create an analytical apparatus for calculating average surface 

temperatures. The heated zone surface and the cladding are treated as isometric surfaces with their average surface 

temperature, but the model does not allow us to investigate the volumetric temperature field of the heated zone, 

which is typical for modern microcells. Thermal conductivity properties of the unit cell and the system as a whole 

can change in three main directions of symmetry axes of the system, i.e. the obtained body should be considered as 

anisotropic in thermal conductivity along the main symmetry axes. 

In order to solve the general problem of synthesis of apparatus with a given thermal regime, it is necessary to 

specify permissible limits of variation of the synthesis parameters, i.e. limitations on each parameter. This leads to 

the need to solve the direct thermal design problem. At given parameter limits, an algorithm for thermophysical 

synthesis of electronic apparatuses according to permissible temperature can be derived from the solution of the 

inverse heat conduction problem. Modern mathematical apparatus does not allow obtaining analytical solution of 

integral equation of inverse thermal conductivity problem at arbitrary law of change of admissible temperature over 

volume of apparatus. 

For the steady-state mode, there are design techniques based on average temperature. These include 

determining the surface temperature of the heated zone, specifying the required spate-temporal change in the 

temperature field, limiting limits for each parameter, calculating the quantitative values of the fusion parameters 

that will provide the required spate-temporal change in the temperature field. 

Deviations from the uniform distribution of heat sources within the analyzed volume lead to a need for 

increased cooling energy, as more energy is required to reach the temperature of the overloaded elements. The more 

the maximum temperature of the heat-loaded element differs from the average volume, the greater the difference 

between the optimized (uniform distribution) version and the actual version. Exceeding the temperature of the 

thermally stressed elements above the average volumetric temperature leads to a deterioration of the reliability in 

relation to the nominal performance of the elements and, consequently, of the information system as a whole. 



Н О Т А Т К И  С У Ч А С Н О Ї  Н А У К И  ●  2 0 2 3  ●  № 4  

 

 

 
14 

One possible solution to the problem of reducing the irregularity of heat dissipation in the controlled volume 

is to provide heat-loaded elements with radiators of appropriate area, which dissipate heat, bringing their surface 

temperature closer to the average volumetric temperature. However, introduction of radiators affects increase of 

mass and dimensional characteristics of radio-electronic systems, which is especially critical for on-board 

equipment. The requirements to reliability indicators of on-board equipment are constantly growing simultaneously 

with increase of specific heat generation density of system elements and reduction of mass-dimensional parameters, 

which is in mutual contradiction and constitutes a scientific and applied problem. 

The most important condition for the application of thermal management systems for electronic equipment is 

the operational characteristics: weight, dimensions, vibration, shock, temperature, humidity, dynamic and 

reliability. These conditions are best met by thermoelectric thermal management systems, which are superior in all 

but efficiency. 

Thermoelectric coolers differ from air or liquid coolers in their small size, weight and reliability [2]. This is 

because there are no moving components, which ensures reliable operation under conditions of vibration, position 

in space and changes in ambient pressure. Since, according to the reliability model, the heat-loaded element and the 

thermoelectric cooler are included in series, the cooler reliability figures directly affect the failure rate of the heat-

loaded elements and the whole system. The result can be not only failure of the electronic control system of the 

object, but also accidents of the object, leading to significant material costs and human losses. Therefore, the issues 

of improving such fundamental indicators of thermoelectric coolers as reliability and dynamic characteristics 

contribute to the quality improvement of information systems. 

 
Sources 

1. Zaykov, V. P., Kirshova, L. A., Moiseev, V. F. Prediction of reliability on thermoelectric cooling devices. Book 1. Single-stage devices. Odessa: 

Politehperiodika, 2009. 120. 

2. Zaikov V. P., Mescheryakov V. I., Zhuravlev Yu. Prediction of reliability on thermoelectric cooling devices. Book 3. Methods of Reliability Improvement. 

Odessa: Polytechperiodica, 2018. 252. 

 

Куцос Ольга Ігорівна 

Кандидат філософських наук 

Український державний університет імені Михайла Драгоманова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується двома важливими тенденціями у гуманітарному 

пізнанні: по-перше, зростає значимість вивчення національного компонента у різних галузях знань; по-

друге, формуються нові інтегративні підходи до вивчення тих чи інших явищ. 

Дослідження національного характеру є однією з найбільш значущих для сучасної науки завдань. Це 

пов‟язане з тим, що даний феномен є фундаментом, на якому формуються і розвиваються різні галузі 

гуманітарного знання. Розуміння сутнісних основ та рушійних сил національного характеру дозволяє 

глибше зрозуміти психологічні, соціальні, політичні та культурні особливості його носіїв. При цьому 

йдеться не лише про теоретичне осмислення основоположних принципів формування конкретного 

національного характеру, а й про практичне застосування цих знань у контексті глобалізованого світу. Не 

викликає сумнівів той факт, що усвідомлення та прийняття рис того чи іншого національного характеру 

суттєво спрощує взаємодію з представниками цієї нації. 

Колосальне збільшення обсягу інформації, з якою має справу сучасний дослідник, спроби обробити 

та інтерпретувати її призводять до взаємного проникнення та об'єднання різних наук як у теоретичному, так 

і в практичному та методологічному сенсі. Взаємно збагачуючи і доповнюючи одне одного, вони 

забезпечують перехід від одностороннього до багатогранного аналізу предмета вивчення, дозволяючи 

виявити приховані раніше закономірності, усунути протиріччя і підтвердити чи спростувати деякі гіпотези. 

Так з'явилися психолінгвістика, соціолінгвістика, етнолінгвістика, лінгвокультурологія та низка інших 

наукових дисциплін, об'єкт дослідження яких перебуває на стику лінгвістики та інших галузей 

гуманітарного знання. 

Вивчення національного характеру, на наш погляд, доцільно здійснювати саме з урахуванням 

інтегративного підходу, оскільки цей феномен неможливо уявити предметом вивчення лише однієї 

наукової дисципліни. У зв'язку з вищесказаним заслуговує на увагу такий метод дослідження національного 

характеру, як асоціативний експеримент. З'явившись на стику лінгвістики та психології, цей метод дозволяє 

виявити не тільки мовні та психологічні особливості респондентів, але й їхній культурний, соціальний та 

світоглядний базис. Можна припустити, що цей метод є ефективним способом виявлення особливостей 

національного характеру, виражених у мовній свідомості. 
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Т. В. Матвєєва вказує, що асоціативний експеримент є одним з основних методів у психолінгвістиці, 

а саме масовим опитуванням інформантів, який виявляє їхні вербальні асоціації (словесні реакції, слова-

асоціати) на задані дослідником слова-стимули. Отриманий словесний матеріал легко піддається 

математичній обробці та дозволяє виявити асоціативні норми, асоціативні поля та асоціативну мережу 

мови. Вивчення асоціативних зв'язків слів дозволяє з'ясувати особливості вербальної пам'яті людини, склад 

образів мовної свідомості, ціннісні орієнтації суспільства [1, с. 30]. 

Як зазначає Н. В. Уфимцева, вільний асоціативний експеримент дозволяє судити про особливості 

функціонування мовної свідомості людини та способи побудови мовного висловлювання, які зазвичай не 

усвідомлюються носіями мови та не виявляються іншими способами дослідження. Важлива перевага 

вивчення асоціативних реакцій полягає в тому, що ці матеріали є специфічним для даної культури та мови 

«асоціативним профілем» образів свідомості. Вони інтегрують розумові та чуттєві знання, якими 

визначається конкретний етнос [2, с. 5]. 

В рамках нашого дослідження ця перевага є особливо актуальною, тому що дозволяє використання 

матеріалів асоціативного дослідження для виявлення особливостей національного характеру в мовній 

свідомості. Результати асоціативних експериментів, особливо масових, знаходять свій відбиток в 

асоціативних словниках. У зв'язку з цим ми проаналізували мовний матеріал російських та українських 

асоціативних словників. 

Зокрема, було розглянуто дев‟ять словників: «Словарь ассоциативных норм русского языка» під 

редакцією О. О. Леонтьєва (1977), «Словник асоціативних норм української мови» Н. П. Бутенко (1979), 

«Словник асоціативних означень іменників в українській мові» Н. П. Бутенко (1989), «Русский 

ассоциативный словарь» під редакцією Ю. М. Караулова (2002), «Славянский ассоциативный словарь» під 

редакцією Н. В. Уфимцевої (2004), «Український асоціативний словник» С. Мартінек (2008), «Русский 

региональный ассоциативный словарь-тезаурус (европейская часть России)» Г. О. Черкасової та 

Н. В. Уфимцевої (2014), «Русский региональный ассоциативный словарь (Сибирь и Дальний Восток)» 

І. В. Шапошникової та О. А. Романенка (2014), «Український асоціативний словник» С. Мартінек та 

В. Мітькова (2021). 

Проведений аналіз показав, що як українські, так і російські асоціативні словники характеризуються 

низкою значимих параметрів: по-перше, вони фіксують асоціативні реакції великої кількості респондентів; 

по-друге, охоплюють значну географію; по-третє, відображають часові трансформації мовної свідомості. На 

підставі вищесказаного можна стверджувати, що асоціативні словники є логічно обґрунтованою та 

статистично вичерпною базою для дослідження національного характеру. 
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ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Машинобудування – це одна з найстаріших і найбільш комплексних інженерних дисциплін. Вона 

застосовує принципи інженерії, фізики і матеріалознавства для проєктування, дослідження, виробництва і 

технічного обслуговування механічних систем. Саме тому її термінологія охоплює такі дисципліни як 

«Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Нарисна геометрія, інженерна та комп‟ютерна 

графіка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Технологія конструкційних 

матеріалів», «Технологія машинобудування», «Теорія різання», «Обладнання та інструмент 

машинобудівного виробництва», «Комп‟ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва». Ця 

різноплановість спричиняє велику кількість складних термінів в англомовній термінології 

машинобудування.  

В нашому дослідженні до складних термінів ми відносимо терміни-словосполучення з кількістю 

компонентів від трьох до п‟яти й більше. Необхідність їх очевидна, оскільки вони мають конкретніше, 

точніше значення завдяки залежним словам, що уточнюють значення головної термінолексеми [2]. Ця 

група термінів відноситься до аналітичних термінів через те, що вони мають чітке визначення, 

відрізняються стійкістю і семантичною цілісністю поняття [3]. Можемо стверджувати, що, чим більше у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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терміні значень, то менша кількість компонентів у його структурі і навпаки. Отже, складні терміни 

машинобудівельної галузі характеризуються одним значенням.  

Аналіз словникових статей машинобудівельної термінології [1] показав, що 46% досліджених 

термінів єскладними. Продуктивність аналітичних термінів пояснюється високою здатністю різноманітного 

комбінування й можливістю збільшувати склад компонентів, за допомогою яких здійснюється послідовна 

диференціація певних явищ. 

Таким чином, велика кількість складних термінів зумовлена, з одного боку, лінґвальними чинниками 

(обмеженість способів творення нових термінів), а з другого, – екстралінґвальними (потребою більш 

термінологічно та точно ідентифікувати сучасну дійсність машинобудівельної галузі). 

Слід зазначити, що переклад складних термінів викликає певні труднощі: 

1) Кількість компонентів при перекладі українською мовою в деяких випадках може не 

співпадати [4]: vertical machining center – верстат багатоцільовий вертикального компонування (додавання 

компоненту), electrical discharge machining center – верстат багатоцільовий електроерозійний (опущення 

компоненту). 

2) Деякі англомовні безприйменникові терміносполучення при перекладі стають прийменниковими: 

powder processing machine – машина для переробки порошків, plunge-cut cylindrical grinder – верстат для 

врізного шліфування. 

3) Для англійських складних термінів ізтиповим лівим розгортанням характерні залежні компоненти, 

які розташовуються зліва від основного компонента, для українських складних термінів, навпаки, властиве 

праве розгортання. Тобто, англомовні складні терміни перекладаються, головним чином, зліва праворуч: 

bench eccentric press – прес ексцентриковий настільний, percent productivity improvement – підвищення 

продуктивності у відсотках. Останній компонент в англомовних термінах є основним компонентом, з 

якого починається переклад. Далі перекладається найближчий до нього компонент.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що: ця термінологія є досить розвинутою, і сьогодні 

перебуває в стані пошуку найбільш оптимальних способів термінотворення. При перекладі англомовні 

складні терміни можуть залишатися багатокомпонентними, можуть скорочуватися, а можуть додавати 

компоненти. Велика кількість термінів при перекладі українською мовою перекладається зліва праворуч, 

починаючи з останнього компонента. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНІ ОСВІТУ 

 

Пошуки шляхів вдосконалення освітньої діяльності традиційної школи продовжуються вже багато 

років як в Україні, так і у всьому світі. 

Відомі вчені (О. Декролі, Дж. Дьюї, У. Кілпатрик, Є. Торндайк, А. Ферер та ін..) вказують на такі 

недоліки традиційної школи: школа змушує дитину більше слухати, ніж діяти; школа пригнічує прагнення 

дитини до самодіяльності; школа не зважає достатньо на інтереси дитини; школа змушує дітей вивчати 

матеріал, які для них нецікавий; дитина часто не розуміє змісту дій, що виконуються нею у школі; школа не 

вчить умінню працювати й не готує належним чином до життя; школа занадто рано змушує дітей 

абстрагувати поняття, коли вони ще до цього не здатні і т.д.; навчальний матеріал часто далекий від 

життєвих інтересів; вправи не надають можливостей для особистої вільної активності дитини; різні галузі 

знання не зв'язані і не враховуються особливості процесу мислення дитини; навчання, засноване на 

постійному впливі з боку вчителя, лише гальмує власне мислення дитини; система «питання – відповідь» 

при проведенні шкільних занять не сприяє розвитку самостійного мислення; класно-урочна система 

навчання загалом орієнтується на «середнього» учня, від чого страждають і слабкі, і сильні учні. 

Сьогодні в багатьох країнах світу проявляється все більший інтерес до нетрадиційних, 

альтернативних форм освіти. Альтернативні школи існують в багатьох країнах, зокрема, в США, Великій 

Британії, Канаді, де вони функціонують на одному рівні з державними. В деяких країнах, наприклад, 

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4368&start=1
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Фінляндії, альтернативні школи поступово навіть витісняють традиційні. Альтернативні школи дають 

можливості для ефективного індивідуального розвитку особистості, особливо це стосується дітей з 

особливими освітніми потребами, обдарованих дітей, дітей з етнічних меншин. 

В Україні альтернативних шкіл поки що не багато і альтернативна освіта не є занадто популярною. 

Різні аспекти альтернативної освіти досліджується вітчизняними вченими (Р. Валєєва, І. Вєтрова, 

Н. Клячкіна, О. Єгорова та ін.). Серед зарубіжних джерел є низка досліджень, присвячених характеристиці 

альтернативної освіти (Р. І. Морлі (R. E. Morley), М. А. Рейвід (M. A. Raywid), С. Р. Аронсон 

(S. R. Aronson), Р. Е. Бучарт (R. E. Butchart), Б. Якобс (B. Jacobs) та ін.  

Альтернативна освіта розглядається вченими як педагогічна парадигма в практиці школи, 

орієнтована на створення в спеціально організованому педагогічному середовищі умов для розвитку 

природжених властивостей дитини й надання їй повної волі для самореалізації; спрямована на розширення 

суб'єкт-суб'єктних взаємин з метою прилучення дитини до соціального досвіду у всіх сферах особистого й 

суспільного життя й забезпечення підготовки до свідомої активності й самостійної творчої діяльності [1]. 

Альтернативна освіта виступає проти: ігнорування самобутності й своєрідності психіки дитини, її 

прагнення до самовираження; розгляду дитинства лише як підготовчого етапу до майбутнього дорослого 

життя; звертання до шаблонових методів виховання й навчання без врахування індивідуальних 

особливостей дітей; відсутності знань про дитину й небажання будувати гуманістичні взаємини між 

дорослими і дітьми. 

Слід підкреслити, що альтернативна освіта починала свій розвиток у формі домашнього навчання і 

сьогодні в багатьох країнах досить поширеним продовжує залишатися домашнє навчання дітей. 

Такий варіант потребує значних зусиль з боку батьків, де одним із найголовніших стає 

переосмислення сутності освіти та відмова від звичного її сприйняття. Дитина, яка навчається за 

альтернативною схемою, відходить від загальнодержавної системи та класичної школи і навчається у той 

спосіб, який їй підходить. Це може бути тільки навчання вдома, відвідування альтернативної школи чи 

комбінація із дистанційної освіти та відвідування дитячих центрів. Крім того, дитина самостійно обирає 

сферу, яка її цікавить, а батьки допомагають розвиватися у заданому напрямку, не завдаючи морального 

тиску.  

Плюси такого підходу: дитина перебуває у безпечному і комфортному для неї середовищі, 

позбавлена зайвих стресів і переживань, вона вивчає ті дисципліни, які їй більше до вподоби, розвивається 

як творча особистість, максимально розвиває свої здібності. 

Відповідальність за власне навчання, яку поступово бере на себе дитина, розвиває у неї навички 

самоконтролю та самоорганізації. До того ж, у дитини є час замислитися, які предмети її дійсно цікавлять, і 

залежно від власного бажання поглиблювати знання за обраними темами. Завдяки цьому, така дитина на 

період закінчення шкільного навчання буде більш кваліфікована у відповідній сфері, здатна краще 

організовувати роботу та робочий простір, й буде менш схильна до інфантильності. 

Мінуси: організація такого середовища потребує значно більшої уваги та зусиль з боку батьків, 

виникають труднощі з отриманням атестату, адже все одно доведеться оглядово проходити 

загальнодержавну програму та здавати тестування. Крім того, можливі відхилення в соціалізації дитини, 

яка позбавлена можливості постійно спілкуватися з іншими учнями. 

Незважаючи на деякі дискусійні моменти, слід підкреслити, що роль різних форм альтернативної 

освіти особливо зростає в сучасних умовах тривалої пандемії коронавірусної інфекції, воєнного стану, 

наявності значної кількості внутрішньо переміщених дітей, коли традиційна освіта не здатна ефективно 

виконувати свої функції. 

 
Джерела 

1. Lake, S. E. Alternative schools: Legal guidance for serving special education students. Horsham, PA: LRP Publications, 2010. 123 p. 
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які мають високий рівень фахової підготовки і володіють уміннями іншомовного особистісного і ділового 

спілкування, міжкультурної взаємодії. Сьогодні акцент ставиться не тільки на знанні іноземної мови, але й 

знанні культури країни – носія мови, проникненні в цю культуру, толерантному ставленні до неї, що сприяє 

розвитку в суспільстві соціокультурного розуміння належності до світового співтовариства і готовності до 

міжнаціонального спілкування суб‟єктів, кожний з яких бачить в іншому повноправного партнера ділової 

взаємодії. Вміння іншомовного спілкування є сьогодні невід‟ємним компонентом професійної 

компетентності фахівця будь-якого профілю, що підкреслюється у працях багатьох вітчизняних дослідників 

(М. Бабинець, Н. Бідюк, І. Ключковска, Н. Микитенко, Л. Морська та ін.).  

Ми солідарні з ученими (Н. Бабич, А. Коваль, І. Шилінська), які наголошують на важливості не 

тільки наявності умінь іншомовного ділового спілкування, як однієї з важливих умов ефективності 

євроінтеграційних процесів, але й культури іншомовного ділового спілкування і розглядають її як єдність 

культури мовлення (усного і письмового) і мовленнєвого етикету. Культура професійного мовлення є не 

лише визначальною характеристикою професійної культури фахівця, але й чинником особистого 

осмислення і продукування ним фахових знань. Мовна освіта є показником готовності до активної 

інтелектуальної діяльності у просторі різних семіотичних систем. 

Мовленнєвий етикет в роботі в міжкультурному просторі визначається як система стійких формул 

спілкування, загальноприйнятих для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримки 

спілкування в обраній тональності відповідно до соціальних ролей і позицій, взаємовідносин. Мовленнєвий 

етикет відповідає прагматичним принципам спілкування – співробітництва, взаємній ввічливості. 

Різноманітність ділової практики спричинила виникнення відмінностей між нормативними базами 

професійної етики, детермінованих специфікою певної професії. Проте, як підкреслює 

І. Сайтарли [1, с. 140], існує загальний кодекс професійної етики, в основі якого лежать універсальні 

правила ділового спілкування: повага до іншої людини; принцип достатньої поінформованості, який 

вимагає говорити не більше і не менше, ніж це потрібно для справи; використання правдивої інформації, 

оскільки від цього залежить ступінь довіри між колегами. (довірливі стосунки між співробітниками 

виявляються також у їх спроможності надавати один одному професійну допомогу, підтримку); принцип 

доцільності у професійних відносинах, який означає вміння не відхилятися від теми розмови і знаходити 

ефективні вирішення складних питань; чітке і переконливе для співрозмовника висловлення думки, 

здатність уважно вислухати і адекватно сприйняти позицію співрозмовника. 

Етикет комунікації в міжкультурному просторі розглядаємо як сукупність специфічних правил, які 

регламентують прояви взаємовідносин між людьми (представниками різних національностей, конфесій) в 

процесі їх професійної діяльності. Етикет, в тому числі й мовленнєвий, виконує різні функції: 

інформаційну, стандартизації моделей індивідуальної і групової поведінки, соціального контролю і 

соціального впливу, створення психологічного комфорту. Так, норми етикету інформують індивіда, як 

поводити себе в тій чи іншій ситуації, якої поведінки можна очікувати від партнера по комунікативній 

взаємодії. Стандарти поведінки допомагають обрати лінію поведінки і спілкування у відповідності з 

реальною обстановкою і очікуваннями оточуючих, не ризикуючи потрапити в неприємну ситуацію і 

викликати ускладнення у взаємовідносинах з людьми. Дотримання правил поведінки знижує почуття 

тривоги в зв‟язку з очікуванням проявів поведінки кожною із сторін, зміцнює впевненість у правильності 

власних дій, зумовлює виникнення почуття психологічного комфорту.  

Отже, успішна професійна діяльність фахівців будь-якої сфери в значній мірі залежить не тільки від 

володіння ними спеціальними професійними знаннями та знаннями іноземних мов, але й від знання 

мовленнєвого етикету, особливостей культури країни, з представниками якої налагоджуються ділові 

відносини, національних стилів спілкування, основ міжнародного етикету.  

Результати здійсненого нами аналізу численних наукових джерел свідчать, що у професійно-ділових 

стилях спілкування різних європейських країн є суттєві відмінності, які на сучасному етапі розширення 

міжнародних контактів і співробітництва у всіх сферах слід знати і враховувати, щоб досягти 

взаєморозуміння й успіху у спілкуванні. Щодо європейської культури ділового спілкування, то вона не є 

монолітною, а поєднує в собі різні типи комунікативної поведінки – формально-ієрархічні та егалітарні, 

максимально стримані та експресивні, монохромні і поліхронні культури спілкування, культури, 

орієнтовані на угоду, та культури, орієнтовані на стосунки. Попри значні відмінності, всі європейські 

культури ґрунтуються на принципах автономії особистості, гідності людини. 

 
Джерела 

1. Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків: Навч.посібн. К: Академвидав, 2011. 240 с. 
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ДО ПИТАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 
 

Сучасна вища освіта має спрямовувати майбутнього спеціаліста на подальше вивчення рідної мови, 

адже саме українська мова є і залишається підґрунтям для повноцінного розвитку мовної особистості, котра 

здатна якісно і конструктивно використовувати отримані під час навчання знання, акумулюючи власний 

досвід і в мовному плані. Молодь, вивчаючи мову на державному рівні, розвиває і закріплює уміння та 

навички висловлюватися літературною мовою, досконало вживати мовні засоби в різних сферах і жанрах 

мовлення, зокрема й фаховій, контролюючи свій мовний і мовленнєвий рівні у суспільстві. 

Мовне середовище індивіда формується під впливом родинного кола,перш за все,батьків, 

яківиховують майбутню особистість.Проте для досконалого формування молодої людини як мовника – від 

початків і аж до конкретно-особистісного вираження – необхідно звернути увагу на мовне оточення, в 

якому перебуває людина, зрозуміти психологію цього оточення, що визначає ті ціннісні критерії, які 

створюють унікальну, естетичну і емоційну забарвленість мови,здатність вивчати мови цивілізованого 

світу, мовне виховання людини з дитинства. Якщо ж сім‟я, наприклад, добре не володіє рідною мовою, то й 

переважає в основному суржик.  

Для викладачів закладів вищої освіти головним завданням на заняттях з української мови є 

викорінювання суржику,поповнення словникового запасу майбутніх фахівців, виправленняпорушень різних 

видів мовних норм, засвоєння головних критеріїв ознак культури мовлення, активне спілкування 

літературною мовою зі студентами. 

Якщо людина усвідомлює своє ставлення до мови, розуміє її значення, то вона таким чином і формує 

себе як майбутню особистість. Освіта теж є головним компонентом, що дає професійні знання, формуючи 

власну культуру мови й відповідно мовлення, які необхідні фахівцю. 

Мова й культура мовлення нерозривно пов‟язані між собою. Культура мовлення – це один із 

найважливіших її складників, формулювання мислення, виявлення життєдіяльності людини, котра сама є 

носієм мови. Володіння культурою мовлення передбачає доцільне вживання кожним мовцем мовних норм, 

лексичного багатства, правописних правил, доречне наголошування слів,логічнупослідовністьвикладення 

матеріалу, крім того, й розвитоку собі потягу до природної краси мови, дбайливого ставлення до неї й 

прагнення до її чистоти. Справжня мовна особистість завжди стежитиме за своїм мовленням відповідно до 

мети і ситуації спілкування, не засмічуючи його, що й вважається показником високого рівня знання мови. 

Тільки досконале володіння літературною мовою як вищою формою є обов‟язковою умовою 

суспільно-мовленнєвої культури мовця. І кожна людина як представник соціуму, і фахівець має відповідати 

щонайвищим мовним критеріям в усіх сферах своєї діяльності. 
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GUIDE TO PROJECT-BASED LEARNING. PROJECT TUNING 
 

Project-based learning is expected to build success skills and it helps to overcome any challenges and 

problems students can face in the real world. The main goal of this article is to help a teacher to refine and develop 

the design of a project.Project-based learning can help in collaboration and personalization. It gives some 

interactive cycles and chances for critique and reflection. Students can vote and make a choice and have real-world 

work. Teachers can have decentralized grading and develop authentic thinking for deeper learning. 

The main norms for any project are: 

- share the air (or “step up, step back”); 

- be hard on the content, and soft on the people; 

- be kind, specific, and helpful (Greenslate, 2010); 

The size of the group can differ but in most cases, it should include one facilitator, one presenter (or more, if 

the project is a collaboration), and 3-10 other people. If possible, include students as well as staff in the group. 

Students tend to make the best suggestions. 
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Bring your draft project plan and any prototypes you have made and/or models you have found that show 

what kind of product you want students to create.Think about the “burning question” they would like the group to 

help them answer. For example: 

- How can I make this project accessible to students who struggle with English? 

- Who would be an authentic audience for this project? 

- How can I help groups take control of their own time management? 

Here is the protocol (the project is approximately 45 minutes): 

Step 1: As everyone arrives, hand out the project card 

The group can be sat in a circle or around a table.The facilitator should take a moment to remind everyone of 

the norms and briefly go over the protocol 

Step 2: The presenter introduces their project (time: 5 minutes) 

The presenter explains their goals for the project, gives an overview of how it will work and what will be 

produced, and (if appropriate) explains how the project fits into the wider context of their class. At the end of the 

introduction, the presenter gives the tuning group their burning question. 

Step 3: Clarifying questions (time: 5 minutes) 

These are used to get a clearer understanding of the project. They have short, factual answers.Examples: 

How long will the project last?-, How many hours per week will students be involved?-, Where will the work be 

exhibited?-, Whom are you planning to invite?If group members slip into asking “probing” questions, nudge them 

back to “clarifying”. 

Step 4: Probing questions (time: 5 minutes) 

Probing questions help the presenter to think about their project more deeply and expansively.Examples: 

How will students share their understanding through the final product?,What will you do if a draft is longer than 

you predicted? Probing questions should not be „advice in disguise‟. You should not start your questions like that 

„have you thought of trying…‟ These are not probing questions and should be held back for the next step. 

Step 5: Discussion (time: 15 minutes). The presenter restates their burning question (the presenter may also 

wish to reframe their burning question at this point, in light of the clarifying and probing questions). Then, the 

presenter then physically leaves the circle, goes off to the side, and listens silently to the discussion.The discussion 

should begin with positive feedback about the project. It is a good idea for the facilitator to state this explicitly.The 

facilitator should ask the group whether they feel they have answered the presenter‟s burning question or not (after 

6 minutes). It helps keep the conversation on track(National School Reform Faculty, 2023). 

Step 6: Presenter‟s response (time: 5 minutes) 

The presenter may share difficulties they face during the discussion, what is their understanding of the 

project, and what next steps they plan to take as a result of the ideas that have been generated.It is not obligatory to 

respond point by point to what the tuning group has said. 

Step 7: Debrief (time: 5 minutes) 

This is a time to react to the process of tuning itself. The facilitator leads it by asking questions to the whole 

group.Examples: Did we have a good burning question? Did we stick to the question? When was a moment when 

the conversation made a turn for the better? Was there any point where we departed from the objective or the 

subject? Did our probing questions push the thinking of the presenter? (Vitullo, 2022).There will be a tendency to 

veer back on topic. If it happens, you should resist this. 

Step 8: Closing the loop (time: 5 minutes) 

This is a chance to say that one thing you‟ve been dying to say during the tuning. Participants share one of 

their takeaways with a partner or everyone in the group shares one takeaway with the rest of the group.Participants 

may also share how participating in this tuning session will impact their practice.In the end, thank the presenter for 

sharing their work and their concerns, and thank the tuning group for their questions and advice. Tuning requires 

effort on everybody‟s part, and it‟svital to acknowledge this. 

Learning through projects is new for students and will take some support. Think of ways to exhibit student 

learning and work throughout the process of the project (show their prototypes and first iterations). Don‟t forget to 

tune your project ideas with colleagues and students. You should expect and accept uncertainty, and embed critiques 

as part of the project process. Also, it is vital to reflect and seek feedback throughout the process. It is a good idea for 

teachers to try to avoid over-scripted projects where students are just following complex sets of instructions. The 

project should be more open-ended, where the end goal drives the learning, but the process is less certain. 
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ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

 

На сьогодні загальновизнаним є той факт, що здоров‟я здобувачів освіти як категорії, що формує 

генофонд та стратегічний суспільний потенціал безпосередньо залежить від здоров‟я педагогів. 

Однак ниніпедагоги є категорією працівників, чий рівень здоров‟я оцінюється як 

незадовільний [1; 2]. Це пов‟язано зі специфікою фахової діяльності й, передусім, зі впливом негативних 

виробничих чинників.  

Так, високе нервово-психічне навантаження є причиною того, що стан соціальної адекватності 

педагогів знаходиться на рівні хворих неврозами. Хронічний стрес у поєднанні з надмірним 

інтелектуальним та інформаційним навантаженням є причиною гіпертонії, ішемії, кардіоневрозу, вегето-

судинної дистонії, психоастенії, синдрому емоційного вигоряння, виразки шлунка, кишечника, гіпокінезії 

жовчевидільних шляхів, психогенної афонії. 

Високе біологічне навантаження є причиною хвороб дихальних шляхів.У поєднанні з інтенсивним 

голосовим навантаженням це сприяє захворюваності ларингітом, тонзилітом, фарингітом, афонією. 

Зорове навантаження призводить до хронічної втоми очей, синдрому сухого ока, хворобливого 

сльозовиділення, втрати гостроти зору, далекозорості, близорукості, астигматизму. 

Мала рухова активність провокує гіподинамію, а в поєднанні з робочими позами (вертикальне 

перебування на ногах, сидіння) – остеохондроз та варикозне розширення вен. У худих людей внаслідок 

цього часто опускаються внутрішні органи. 

Найбільший вплив негативних виробничих чинників відчувають молоді педагоги. Період їх адаптації 

до умов професійної діяльності становить, як правило, 4-5 років. В цей період вони й частіше хворіють 

(передусім ГРЗ, дистонія, короткочасне підняття артеріального тиску). 

Звичайно, звести до нуля вплив негативних виробничих чинників на здоров‟я педагогів неможливо, 

однак, такий вплив можна мінімізувати, якщо в освітні програми підготовки фахівців включати питання 

профілактики професійної захворюваності. 
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ЛЕКСИЧНІ АНОРМАТИВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ НА ПРИКЛАДІ МЕДІАТЕКСТІВ 

ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ ДОНЕЧЧИНИ 

 

Головною ознакою мови є унормованість. Лексика кожної мови являє собою чітко упорядковану 

систему слів, а їх групування відображає різні підходи до вивчення словникового складу мови. Водночас це 

складний багатоаспектний феномен, дослідження якого у межах лінгвістики не може бути вичерпним. 

Адекватність сприймання інформації на лексичному рівні забезпечується двома 

факторами:змістовою точністю вибраної автором лексеми; відсутністю у тексті лексичних помилок. 

Помилка – це анорматив, тобто таке ненормативне лінгвоутворення, що виникає в результаті 

невмотивованого порушення літературної норми і є наслідком неправильних мисленнєвих операцій. 

Лексичні анормативи традиційно становлять значну частину відхилень від мовної норми [1]. 

Головною причиною появи лексичних анормативів науковці вважають семантичну модифікацію 

лексем – лексико-семантичний процес, у результаті якого слово втрачає свою семантику і набуває 

властивостей, що нормативно йому не притаманні [2]. 

Лексичні анормативи неодноразово були об‟єктом наукового дослідження низки науковців: 

Т. Бондаренко, Л. Боярської, М. Волощак, А. Капелюшного, О. Сербенської, Н. Шульської та інших.  

На нашу думку, помилконебезпечність у медіатекстах постає сьогодні чи не найважливішою 

проблемою в контексті дотримання культури професійного мовлення, чим зумовлена актуальність даного 

дослідження.  

Метою нашої розвідки є виявлення та систематизація типових помилок і відхилень відлексичних 

норм у медіатекстах інтернет-видань Донеччини за період квітень – листопад 2022 року.Аналіз фактичного 
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матеріалу свідчить про наявність у медіатекстах чималої кількості типових помилок.Серед лексичних 

анормативів окремо слід виділити росіянізми. Дослідження показало, що вони зустрічаються найчастіше 

поміж інших лексичних помилок, наприклад: 

 він доказував (доводив), що російська армія ніколи не обстрілювала Краматорськ; 

 він підтримує практично всі позиції України, за виключенням (винятком) питання про Крим; 

 родинам з дітьми, які перебувають у скрутному положенні (становищі) буде надана матеріальна 

допомога; 

 на засіданні міської адміністрації піднімалися (порушувалися) наступні питання; 

 свої зауваження присилайте (надсилайте) за адресою; 

 експерти з‟ясували, чому окупанти б'ють ракетами в основному (здебільшого, переважно) вдень, а 

дронами – вночі; 

 за графіком електроенергія уже повинна бути, але її досі не включили (увімкнули);  

 в деякій мірі (певною мірою) це стосується тих, хто залишається в місті. 

Саме тому проблема використання росіянізмів у сучасній українській мові є надзвичайно актуальною 

і потребує уваги з наукової точки зору. 

Невелику частотність у досліджуваних медіатекстах мають лексичні помилки таких типів: 

а) вживання слів іншомовного походження, відповідники яких існують в українській мові: цей 

меседж (повідомлення) був призначений прихильникам Трампа; високий процент (відсоток) руйнувань; 

б) стилістично невмотивований плеоназм, тавтологія, багатослів‟я:на сьогоднішній день (сьогодні) 

практично кожен великий бізнес в Україні стикнувся з цією проблемою;спостерігається довготривале 

(тривале) вимкнення світла. 

Проведене в роботі дослідження свідчить про необхідність підвищення журналістами інтернет-

видань Донеччини мовленнєвої культури, дотримання у професійному мовленні лексичних норм. Це 

передбачає здатність обирати найбільш правильну й доречну лексему, лексичні засоби для більш точного 

вираження змісту, засоби художньої виразності, що сприяють розумінню основної ідеї висловлювання. Слід 

зауважити, що недотримання лексичних норм професійного мовлення – це проблема не лише редакторів, а 

й насамперед журналістів інтернет-видань Донеччини, які виявляють незнання лексичної норми й 

неналежний рівень мовленнєвої компетентності. 
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ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

У РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних 

спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів [1]. 

Загальновідомо, що велике значення як для захисту трудових та соціально-економічних прав людини 

і громадянина має належне функціонування професійних спілок. У науковій літературі звертається увага, 

що право працівників на об‟єднання у професійні спілки відіграє важливу роль у професійному житті 

кожного працівника, так як це право являється гарантією на належні умови праці та дієвим способом 

встановлення відносин соціального діалогу між роботодавцями та працівниками.  

Відповідно до ст.1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 

15.09.1999 року професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова організація, що об‟єднує 

https://mydisser.com/en/avtoref/view/23507.html
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громадян, пов‟язаних спільними інтересами, за родом їхньої професійної (трудової) діяльності 

(навчання) [2]. 

На жаль, не всі люди уявляють, у чому роль і значення професійних спілок у нашому суспільстві. 

Слід констатувати той факт, що деякі роботодавці будь-якими методами намагаються позбавити 

профспілки здійснювати свої повноваження. Так, непоодинокими є випадки порушення роботодавцями 

гарантій діяльності профспілок. Як показує аналіз існуючих наукових праць, присвячених питанням у цій 

сфері, на думку багатьох роботодавців, роль профспілок у забезпеченні працівників соціальними 

гарантіями незначна. Основними причинами такої поведінки роботодавців є небажання обмежувати себе 

додатковими зобов‟язаннями. Крім того, багато роботодавців не бачать сенсу в укладенні колективних 

договорів та вважають їх чистою формальністю. Підтвердженням є судова практика. Так, Дніпровський 

районний суд м. Києва розглянув 12 квітня 2019 року справу №755/931/19 за позовом про визнання 

колективного договору укладеним [3; 4]. Позов обґрунтовано тим, що позивачі, починаючи з 2016 року, 

намагалися укласти колективний договір, а відповідач постійно ухилявся від укладення або взагалі 

відмовлявся його укладати. 

Для того, щоб більш ґрунтовно та якісно визначити місце профспілок у сфері захисту трудових прав 

працівників, необхідно акцентувати увагу на проблемах, які виникають у зв‟язку з реалізацією прав 

профспілки у багатьох соціально-трудових відносинах. Зокрема, профспілки звертають увагу на той факт, 

що існують проблеми пов‟язані з порушенням прав профспілки під час колективних переговорів, укладення 

колективних договорів і угод [3; 4], а також є проблеми пов‟язані зі здійсненням соціального діалогу [5]. У 

наукових публікаціях також акцентується увага, що найбільше скарг надходить з приводу права профспілки 

щодо соціального захисту та забезпечення достатнього рівня життя громадян. Окрім цього, акцентується 

увага на наявності суттєвих проблем, пов‟язаних із захистом прав громадян на працю та здійснення 

громадського контролю за додержанням законодавства про працю.  

Як відомо, професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Здійснювати свою функцію професійні спілки 

можуть виступаючи стороною як в індивідуальних, так і в колективних трудових спорах, тим самим 

здійснювати свої права, закріплені ст. 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15.09.1999 року [2].  

 Важливо зазначити, що у зв‟язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №64/2022 по всій 

території України запроваджено воєнний стан [6; 7; 8]. З цього приводу, в умовах воєнного стану у 

професійних спілок, основне завдання – здійснювати громадський контроль за трудовими гарантіями, 

передбаченими Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 

15.03.2022 року [9].  

Доцільно зазначити, що на сьогоднішній день у діяльності профспілок, не тільки в Україні, на 

перший план виходять питання, покращення умов праці, підвищення заробітної плати та проблема 

збереження робочих місць для членів профспілки. Незважаючи на введення воєнного стану в країні 

упродовж січня-жовтня 2022 року НСПП було зареєстровано щонайменше 226 колективних трудових 

спорів (конфліктів), серед яких 50% – з приводу невиконання вимог законодавства про працю, 24% щодо 

виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 19% – щодо встановлення нових або 

зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 7% – щодо укладення або зміни 

колективного договору, угоди [10]. Вважаємо, що одним з можливих варіантів вирішення таких спорів є 

залучення до процесу професійних спілок, метою створення яких є представництво та захист трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів їх членів, що підтверджує цікава судова практика. Звернемо увагу, 

що серед 417 «страйкарів» відповідачами були 10 осіб, які влаштували 43-денну акцію протесту. Цікавим є 

той факт, що профспілкова організація, по-перше, стала представником інтересів працівників де було 

підписано «Меморандум про порозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією та 

працівниками та працівниками…», який слугував кроком до розв‟язання конфлікту, а участь профспілок у 

судовому процесі з боку відповідачів стала важливим фактором для прийняття судом рішення на користь 

працівників [11; 12; 13]. 

Досліджуючи питання значення професійних спілок у захисті прав працівників, зазначимо, що 

ефективна діяльність професійних спілок є однією з основних гарантій захисту трудових та соціально-

економічних прав людини. Ми цілком згодні з висловленою у юридичній літературі думкою, що 

професійна спілка здатна попередити колективний трудовий спір (конфлікт) та запобігти страйку. Слід 

також погодитись, що здатність проводити конструктивні переговори з протилежною стороною, якими б 

складними вони не були, спроможність примирити сторони, – кращий шлях максимального задоволення 

інтересів цих сторін [14, с. 60 ]. 
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Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що необхідність 

посилення ролі професійних спілок у питаннях захисту прав та інтересів працівників не викликає сумнівів. 

Доцільно наголосити, що на відміну від КЗпП України проект Трудового кодексу України не містить 

окремої глави, яка б детально регламентувала участь профспілок у трудових правовідносинах, закріплювала 

гарантії їх діяльності. Вважаємо, що необхідно внести зміни до перспективного трудового законодавства, 

що стосується прав та гарантій діяльності професійних спілок. Адже це, безумовно, може негативно 

відобразитися на реалізації і захисті прав працівників, а також до погіршення трудових відносин.  
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