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IDEAL SOCIETY SEARCHES IN ARTHUR CLARK'S NOVEL "CITY AND STARS"
Aghayeva Nigar
Lecture
PhD degree
Azerbaijan University of Languages

Abstract. Utopia, the perfect society, is a concept linked with the perfect human being.
These concepts are the focus of Arthur C. Clarke's The City and the Stars, and this essay will
examine how the text challenges ideas of humanity and utopia. The two utopias are presented in
The City and the Stars, with one branch of genetically engineered humans on Earth in each utopia.
Their differences in approaches to challenges sets them apart. While examining the text literary and
philosophical concepts of utopia and humanity will be used to better understand the text. The text
shows us the significance of facing challenges. Moreover, that utopia, while desirable, is not for
humankind as humanity's potential will not be reached when it resides in a utopia. Humanity is
defined by complex emotions that are hard to allow to exist in utopias.
Keywords: Utopia, society, technology, change
Introduction
“The men who built this city, and designed the society that went with it, were lords of mind
as well as matter. They put everything the human race would ever need inside these walls - and they
made sure that we would never leave them.” (1. page.30)
Utopia has been depicted in literature since its birth in Thomas More’s novel from 1517 of
the same name which coined the term and established the literary genre (3.page.11). In his novel
More describes a perfect society: a society where all citizens can live in harmony without worrying
about health, money or labour (3.page.23). More's idea of utopia has survived to this day, both in
literature and outside literature as societies in our world are described as being or aspiring to
become perfect utopias. While all literary utopias differ, there are some similarities between them;
utopias are stable, perfect societies with minimal suffering for its inhabitants. To create this perfect
society, the root of all evil has to be removed. (3.page.31).
Arthur C. Clarke has imagined two utopian societies in his novel The City and the Stars
from 1956 where the root of all evil, curiosity and death, has been removed from humanity. Billions
of years in the future, after the fall of a galactic empire, there are only two societies left on Earth.
These two societies are separated from each other. We are first introduced to the city of Diaspar. In
Diaspar the inhabitants are made immortal by genetic engineering and technology. It is an
extremely stable society that has not changed since its birth billions of years ago. The inhabitants of
Diaspar do “not merely believe in stability” in fact they “could conceive of nothing else” (Clarke
30). Diaspar is a technological wonderland, a city where its citizens can conjure anything they
desire through technology. For the inhabitants “Diaspar was all that existed, all that they needed, all
that they could imagine” (2.page.90), and they are perfectly content to live their lives in the city.
This is fitting for the citizens of Diaspar cannot leave their city. There are no exits, and even if there
was some way for them to leave the city of Diaspar they would be psychologically unable to do so
due to a fear of space that has been genetically inserted into them. Diaspar is oblivious to the
existence of Earths only other society’s existence, Lys. But Lys knows that Diaspar exists and
works to keep them separated from each other. The novel’s main character, Alvin, is from Diaspar.
But he is a unique, a man that is born without the fear of space and who is inquisitive. Alvin is one
of the first humans in Diaspar’s history who wants to leave the city.
Alvin eventually finds a way to leave Diaspar and finds his way to the second utopia of the
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novel, Lys. Lys is not a great city like Diaspar, instead it is a connection of rural villages. Their
society differs from Diaspar in many ways. They are not as dependant on technology as the people
of Diaspar are, as they are still farmers with crops and animals. The greatest differences between the
people of Lys and the people of Diaspar are that the people of Lys are mortal and that they are
telepathic. They can communicate with each other over long distances, and this serves as a great
tool for their council as leaders from different villages can communicate and discuss matters in their
decentralised society. The citizens of Lys are born naturally, which is of great interest and intrigue
to the main character. By the end of the novel Alvin has opened up the two societies to each other
and the galaxy at large and humanity is open to once again explore the galaxies. The two utopias in
the novel are initially described as positive achievements by humanity, but as we learn more about
them the utopias appear less and less desirable.
All utopias directly and indirectly raise questions about how the human body and mind
might be altered, without changing what is essential to humanity. Despite having the appearance of
humans there are some major differences between the people in Clarke’s novel and the human
concept today. The humans in Clarke’s future are more than what we are today; they have
overcome many of humanity’s weaknesses, removing disease, perfecting the body and mind and
even making the inhabitants of Diaspar immortal through genetic engineering. The people of Lys
have refused the most final modification, immortality, but they have retained the other alterations to
the body and mind. Perhaps the largest difference between humans today and the humans in Diaspar
is that the inhabitants of Diaspar have a fear of space and are not inquisitive in nature. Their fear is
explained by the Jester, a member of Diaspar introduced to challenge the stability of Diaspar in
minor ways, as he asks Alvin if he could walk on a plank between two towers high up in the air.
Alvin is obviously uncertain and the Jester explains that it is his fear that limits him: “We couldn’t,
because we have a fear of heights. It may be irrational, but it’s too powerful to be ignored. It is built
in to us; we are born with it. In the same way, we have a fear of space” (2.page.88). Fear of space
limits the humans of Diaspar, they are afraid to leave the city. Their lack of curiosity limits them
from doing anything that differs from the norms and patterns in their city.
References:
1.Clark, Arthur C. (1956) The City and the Stars. London: Gollancz, 2001. Print
2. Clarke, Arthur C. “On Moylan “On the City and the Stars”” Science Fiction Studies
(1978) 88-90. Web, Jstor, 8/4 2015
3.Jameson, Fredric Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other
Science Fictions. New York: Verso, 2005. Print
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ACCESS TO THE PROGRAM OF ORGANIZATION OF FIRST PERSON ACTIVITY
Ahmedzade Mehman Imamverdi oglu
e-mail:axmedzade49@gmail.com
Keywords: country, population, state, non-professional, election, coup, first person,
universal program, quality characteristics, evaluation
An analysis of centuries-old experience of management of different countries shows that,
one of the main reasons for the state coups is the unsatisfactory performance of the unprepared and
incompetent leaders of the country and its administrative territorial units. It is no secret that
sometimes, person who has no knowledge or experience in the field of governance is often elected
as head of the state and administrative territory. In most countries of the world, as well as developed
countries actors, musicians, athletes, servicemen, journalists hold the positions of governor, mayor,
member of parliament or head of state.
It is known that non-professionals cannot cope with the duties of the mayor, governor,
deputy or head of state established by law. Inefficiency of management activity results in serious
problems in the distribution of workplaces and means of living among community members. It must
be universally acknowledged that the work of scientists, inventors, economists, engineers,
designers, technologists, agronomists, zoo technicians, craftsmen and workers has created an
abundance of material goods necessary for the existence of the Homo sapiens worldwide. However,
due to the dilettantism of unprofessional leaders of individual countries, the fair distribution of these
benefits among the population is not ensured, which leads to endless contradictions and populationstate conflicts in those countries. Population groups see a way out of the situation by staging coups
in the country and, if that is not the case, seeking asylum in Western Europe and North America.
The existence and unresolved problems of the above are largely due to the fact that public
administration is flawed all over the world. This problem was first raised by the Greek
philosophers and has not yet been resolved [2, p.30 ;5.p.49-52]. The quality characteristics of public
administration are described in Gabusname [3, p.195]. The tales of "A Thousand and One Nights"
highlight the personal qualities of the head of state and the rules of behavior with the population [4].
Russian legal scholars state that no law or other legal act regulating the organization of the country,
region and city has been adopted yet [1, p.337].
To clarify the complexity of the management issue, it is advisable to conduct a comparative
analysis of the professionalism of those who drive cars and the state. The person behind the wheel
of the car begins to drive after technical inspection and adjustment, or does not dare to sit behind
the wheel, realizing the danger of an accident because he can not drive. Thus, it is necessary for the
driver to gain special professional knowledge and experience through a pre-training course. At the
same time, a person who holds the helm of public administration must know the working
mechanism of the state apparatus, feel its responsibility and understand the need for special training
in advance to perform a managerial position. Failure to comply with this principle creates the basis
for coups. Admittedly, non-professional candidates do not think about the emergence of such a
threat and its causes at all.
Addressing issues such as the elimination of shortcomings in public administration, the
prevention of the gap between the state and society, and the restriction of non-productive public
funding, calls for a large-scale study of the problem of organizing the country's governance.
In order to eliminate the causes of the gap between the state and the population, it is
necessary for the heads of the state and administrative-territorial units and candidates for these
positions to be prepared in advance on the basis of a special program. The draft document, called
“Program for the organization of the first person activity”, is designed by the author of this article
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and aims to provide non-professional candidates for leadership positions with specific knowledge in
the field of management.
The provisions defining the quality characteristics of the “Program for the organization of
the first person activity” proposed by the author (Ahmadzadeh Mehman Imamverdi oglu, PhD in
Economics, Lecturer, Department of Finance and Accounting, Sumgayit State University) are as
follows:
1. An applicant who adopts the universal governance scheme declared by the program can
organize freely the activities of the state or region management without any outside advice.
2. In accordance with the main idea of the program, organizational measures are taken in
accordance with the existing legislation of the sponsoring country, without any new reforms,
through the observation and analysis of socio-economic and political processes, the adoption and
implementation of relevant management decisions.
3. The theoretical and methodological basis of the ancient Greek philosophy, the Arabic
fairy tale "A Thousand and One Nights",the provisions of Gabusname on statehood and the Arabic
proverb "The caravan goes at the speed of the slowest camel" were taken as the theoretical and
methodological basis for the preparation of the "Program for the organization of the first person
activity".
4. According to the content of the program, in order to entrust the management of the
country and the region to professional candidates, the problem of evaluating the statements of rival
candidates by experts, political scientists, auditors during the election campaign must be resolved,
and the level of suitability of each candidate must be made public.
5. Due to the application of the proposed program as a universal regulatory tool in the field
of public administration, it will be possible to train professionals for the management of any country
in the world and the world in general, and to standardize the organization of first-person activities.
6. The aim of the author is to achieve the implementation of the " Program for the
organization of the first person activity" for the first time in human history around the world and to
eliminate the dilettantism of non-professional leaders in the field of management.
References:
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Federation.-M., "Zerkalo-M", 2001, p 337
2. Aristotle. Politics, Athens politics. M., Misl, 1987, pp 49-52
3. Gabusname. Baku, Azerneshr, 1973, p 195
4. A thousand and one nights. Baku, Azerneshr, 1973, p 416
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THE WAYS TO INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTION AND EXPORT
POTENTIAL
Akberov Elbrus
Azerbaijan State University of Economics
Senior teacher of "Marketing" department
elbrus.akberov@mail.ru
The development of agriculture has been always one of the priority field in our Republic.
"Strategic Road Map", prepared on the basis of President Ilham Aliyev's decree for the development
of agriculture, is a new stage in the development of this area. Taking into consideration the
favorable conditions for the development of the agrarian sector as a result of increased investment
in this area, expansion of agricultural and food products will contribute to the domestic demand
fulfillment of food products and the export strengthening. From this rational the main aim of this
paper is to explore opportunities to increase production of agricultural products, food security and
strengthening of export potential. This was done by the analysis of current state of agricultural
production and export potential of the Republic of Azerbaijan.
Key words: agrarian sector, food security, export potential, import-export, strategic rod map
Introduction
The agrarian sector is a very important in Azerbaijan economy, forming approximately 5%
of GDP and about 45% of employment, and at least two thirds of the population's consumer funds
are directly provided by this sector. Effective agrarian sector seeks to achieve higher agricultural
output by spending less economic and financial resources. Azerbaijan is a country with a natural
climate providing opportunities for the formation of multilevel and productive agriculture as a
whole. Azerbaijan possesses one of the oldest agricultural cultures and has been considered as one
of the main centers of grain growing, viniculture, fruits, vegetable and cattle-breeding. During the
period of state independence, the agrarian sector development model was established, and the
development strategy of this sector was determined and successfully implemented.
Ways to increase agricultural production and export potential
The Strategic Road Map for the Production and Processing of Agricultural Products in
Azerbaijan Republic was prepared by the Order of the President of the Azerbaijan Republic dated
March 16, 2016. The realization of 9 Strategic Objectives is expected to be achieved through the
implementation of the Strategic Road Map in 2016-2020 in order to achieve sustainable
development, competitive production and processing of agricultural products in the country. These
strategic objectives cover the strengthening sustainable food security, market infrastructure
development and facilitate the producers’access to different markets, improve the business
environment in the agrarian sector, raising the welfare in the rural areas, and other issues (1, p-5).
In recent years, the volume of loans allocated for the production and processing of
agricultural products has increased steadily. Thus, according to the Central Bank, the loan portfolio
investment in this area was 97.6 million AZN in 2005, while this figure was 508.1 million AZN in
2015. During 2005-2015 years, the volume of preferential loans allocated for the production and
processing of agricultural products by the National Fund for Entrepreneurship Support increased by
18.1 times. These indicate that over the past few years, the increase in the total volume of loans
issued to agricultural production and processing sectors has been mainly provided through
preferential loans provided by budget funds (1, p-21).
There are problems on favorable access to the market for agricultural producers, especially
for plant products which are small farms. There is a big difference between the selling price of
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agricultural products in the field and the selling price in the last consumer market. This problem is
caused by the inadequate development of a wholesale and retail network of fruits, vegetables and
orchard products (1, p-28). As one of the components of the food security system, adaptation of the
food safety system to modern requirements is one of the important issues. It is necessary to adapt
the level of food security system to the requirements of the European Union and relevant
international organizations and to improve the safety and quality of the products. One of the key
points is the improvement of product inspection mechanisms during export-import operations.
Particularly there is a need to adjust the products inspection procedures to the requirements of the
World Trade Organization (WTO). At present, there is a need of the infrastructure development of
agricultural sector in several directions in the country (1, p-57, 58). First of all, new wholesale and
logistics centers for the agricultural products were created in the different regions. A national
marketing campaign should be implemented in certain markets and the brands of national products
were created. In addition, in order to organize effectively the brand “Made in Azerbaijan” and its
recognition in the international arena, work related to the establishment of the Internet portal
reflecting information on manufactured goods and manufacturers of these products should be
continued (2, p-4, 5)
CONCLUSION
A new stage in the development of the agricultural sector has begun according to the
successful sustainable development strategy in the country. New mechanisms for the development
of agriculture have been introduced within the state programs for the socio-economic development
of the regions. The "Azerbaijan 2020: Vision to Future" Development Concept, which incorporates
the key strategic goals of the development policy in all areas of the country's life, is an expression
of greater development goals of Azerbaijan Republic. Decree "On additional measures improving
the activity of the agricultural and food market" and the decree "On measures of management
improvement and acceleration of institutional reforms in the agrarian sector" directed to the
determination of priority in the agrarian sector have created a basis for a new phase of development
in this area.
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FEATURES OF THE USING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY
LESSONS BASED ON UPDATED CONTENT OF EDUCATION
Artyk A.P.
E.A.Buketov University of Karaganda
Karaganda, Kazakhstan
Kadyrbaeva D.A.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
In learning process organization the using of new pedagogical technologies, a significant
role belongs to modern teaching aids for students. It is no secret that the main teaching tool is still a
textbook with an atlas. However, effective teaching involves the use of other teaching aids
(programs, guidelines, workbooks for students), the so-called educational and methodological
complex. But besides them, other innovative teaching technologies are also used: audiovisual and
screen-sound, as well as various interactive teaching aids (multimedia encyclopedias and
guidebooks, adapted software and methodological complexes, similar electronic textbooks, test
programs).
A new pedagogical teacher thinking begins with the using of any new technology: clarity,
structurual, clarity of the methodological language, the emergence of a well-founded norm in the
methodology.
The innovative technology answers the question of how best to achieve the goals of
irradiation and control this process. Technology is aimed at the consistent implementation in
practice of a pre-planned learning process. Therefore, pedagogical technology occupies an
intermediate position between science and practice. Pedagogical innovative technologies can differ
on different grounds:
- by the source of occurrence (based on pedagogical experience or scientific concept);
- by goals and objectives (formation of knowledge, education of personal qualities,
development of individuality);
- according to the possibilities of pedagogical means (which means of influence give the
best results);
- according to the functions of the teacher, which he performs with the help of technology
(diagnostic functions, functions of managing conflict situations).
In the methodology of geography, considerable experience has been accumulated in the
application of teaching technologies. One of these technologies is an integrative teaching method.
In connection with the constant increase in the volume of educational material studied at school,
technologies for integration in teaching are being developed, in particular, the author has developed
and implemented integrated lessons (geography and music, geography and physics, geography and
literature). Another innovative technology is differentiated teaching, which is also well known in
the geography methodology [1]. When applying it, class students are divided into conditional
groups, taking into account their typological characteristics. When forming groups, the personal
attitude of students to learning, the degree of training, interest in the study of the subject and the
personality of the teacher are taken into account. Multilevel assignments, didactic material are
created that differ in content, volume, complexity, methods and techniques for completing
assignments, as well as for diagnosing learning outcomes.
The use of new innovative technologies in the educational process leads to the development
of new pedagogical methods and techniques. In the new information society, the master of
industrial training can no longer be the only source of knowledge about the surrounding world,
which inevitably leads to a change in the forms of educational work. The traditional explanatory
and illustrative teaching method is giving way and the individual, independent; group activities of
students come to the fore. Therefore, it is so important to teach students different ways of working
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and to strengthen the role of exploratory work. Using presentation in geography lessons allows for a
quick change of didactic material, intensifies the learning process, and improves the perception of
the material, students work much more interestingly than with printed material. The appearance
before the eyes of the students of the material they need at the moment immediately mobilizes them
for perception, arouses interest, sets them in a working mood, the bright moments of the lesson
improve understanding and make memorization of the material more durable. However, a
geography teacher who uses ICT in the classroom should not forget that pedagogical technologies
are at the heart of any educational process. Information educational resources should not replace
them, but help to be more effective.
It is worth considering the technology of educational and play activities, which is
widespread among geography teachers. The educational game as a pedagogical technology gives a
positive result only if it is seriously prepared, when both the students and the teacher himself are
active. Of particular importance is a well-developed scenario of the game, where educational tasks,
each position of the game are clearly indicated, possible methodological methods for getting out of
a difficult situation are indicated, methods of evaluating the results are planned. Gaming
technologies have always been in the field of active vision of all participants in the educational
process, being a complex carrier of information, a form that helps to remember, comprehend the
material in a short period of time, relive the existing personal experience in new situations, thereby
organizing it, orienting it in real life.
Gaming technologies have always been in the field of active vision of all participants in the
educational process, being a complex carrier of information, a form that helps to remember,
comprehend the material in a short period of time, relive the existing personal experience in new
situations, thereby organizing it, orienting it in real life.
Another most important of these models is project activity. A project is a teaching method
that can be used in the study of any topic and always focused on the independent activity of
students: individual, pair, group [2]. The goal of the project is the realistic achievement of the result,
to reveal the individual capabilities of students in the development of new and application of the
acquired knowledge. In geography lessons, there are ample opportunities for the use of project
activities:
1. Mini projects in the classroom. This type of work is used very often. In the 9th grade,
while studying various industries, children create projects for various enterprises, projects for the
development of mineral deposits. Such tasks are given to students for the entire period of studying
the branches of the economy. By the end of the study of the topic, the students must present a
project of any industrial enterprise and justify their developments on the basis of the knowledge
they received in the process of studying this topic.
2. Projects can be long term. For example, in the 6th grade, students build a model of a
hypothetical continent throughout the year. They draw all kinds of thematic maps for it, with new
countries and cities, compose a history of discovery and research.
Work on such a project takes place throughout the academic year. At the first stage, students
are determined with the future location of continent on the map. Its geographical position is
determined by coordinates and extreme points, future location are determined, by location between
which parallels and meridians. Also, determined by which washed oceans and by other continents
that border. Thus, the new continent receives a «registration» on the world map.
Further, in the process of studying each new topic on the continent, various geographic
objects appear. It should be noted that new computer technologies are the reason for the emergence
of innovative teaching methods. The increase in the mental load in the classroom makes you think
about how to maintain students' interest in the subject under study, their activity throughout the
lesson. With the advent of multimedia discs on subjects in schools, it became possible to use
computer technologies in geography lessons. When using a computer, the proportion of students'
independent work significantly increases, students work under the supervision of not only the
teacher, but also special means. Thanks to this form of work, feedback is much easier and faster, as
a result, step-by-step self-control and self-esteem.
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In the educational process, a geography teacher uses the possibilities of information
technology in order to increase the visibility of the material being studied through the demonstration
of electronic presentations, video materials in the classroom. The use of information technologies in
the classroom allows the teacher to raise the learning process to a qualitatively new level, this
significantly increases the efficiency of mastering the material. Introducing into new teaching
methods based on innovative technologies, it is worth identifying the following number of
pedagogical factors that have a positive effect on students:
- variety of forms and methods of health-preserving activity;
- organization of the motor regime of students (taking into account their age dynamics);
- lack of stressful pedagogical tactics;
- clear correspondence of teaching methods and technologies to the age and functional
capabilities of schoolchildren;
- correct organization of the lesson (the construction of the lesson taking into account the
dynamics of working capacity).
You also cannot do without interactive training (training in groups) - examples of work in
mini-groups (2-3 people). In geography lessons, in this way, it is possible to establish a mutual
review of the work done with an assessment and its commentary, performance of production
assignment in a group, followed by the defense of the work. Working in mini-groups contributes to
the formation of communication skills. In a non-standard lesson, the teacher's activity changes
radically. A lot of internal work is concentrated behind the external unusualness and amusement:
the imagination is activated, receiving impetus, food and development directions, creative interest
awakens. Of course, non-traditional lessons cannot be considered the only form of implementing
specialized training.
Without a certain set of measures to organize new classes, other innovative activities will
not have the desired effect. In conclusion, I would like to note that in the professional activity of a
geography teacher there is scope for search, pedagogical creativity, and no longer at the level of
traditional methods, but at a qualitatively new level. The use of various innovative technologies
presupposes obtaining a guaranteed pedagogical result of the teacher's activity, students discover
this result during the period of assessing the quality of their training in the subject. A modern school
needs a fundamentally new teaching system, which, based on the best traditions, would take into
account the individual characteristics of students.
References:
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SIMULATION OF SMART PPP MODEL IN MONM FOR OUT-15 STATIONS
Babič Matej
Faculty of information studies, Novo mesto, Slovenia
Abstract. Transport systems are usually represented using networks as an analogy of their
structure and flows. Transport networks belong to a broader category of spatial networks because
their design and development are physically limited instead of non-spatial networks, such as social
interactions, business organization and biological systems, which are usually constrained by other
factors and where space plays a less important role.
Introduction
In this study, we used a genetic programming (GP) simulation model to predict the bike
rental of 15 GoNM stations according to weather conditions. The figure below shows the GP
simulation model.

Figure 1: GP simulation model for GoNM bike rental

Experimental data and data analysis
The tables below show bike rental for 15 stations. In TABLE 2, column D represents the
topological property Rate, column ND represents the network density, column BC represents the
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topological property Centrality of the center and column CC represents the topological property
Clustering coefficient, column T represents the average temperature [C], column WV represents the
average wind speed [m / s], column C represents average cloud [%], column RH represents average
relative humidity [%], column AP represents average air pressure [hPa], column R represents
average precipitation [mm], and last column SD represents average sun duration [h ].

Table 1: Number of rented bicycles for 15 stations

Table 2: Number of borrowed bicycles for Adria station

15

Table 3: Number of bicycles rented for the Bus station

Table 4: Number of rented bicycles for BTC station

16

Table 5: Number of rented bicycles for the Center - Seidlova cesta station

Table 6: Number of borrowed bicycles for Drska - Šegova ulica station

17

Table 7: Number of rented bicycles for the Main Square station

Table 8: Number of bicycles borrowed for Kandijski most station

18

Table 9: Number of borrowed bicycles for Ločna-Seidlova cesta station

Table 10: Number of borrowed bicycles for the Novi trg station

19

Table 11: Number of borrowed bicycles for the Bršljin Primary School station

Table 12: Number of borrowed bicycles for the Šmihel - Šmihel primary school station

20

Table 13: Number of borrowed bicycles for Podbreznik station

Table 14: Number of rented bicycles for Ragovska ulica station

21

Table 15: Number of borrowed bicycles for Ragovska ulica station

Table 16: Number of rented bicycles for Slavka Gruma Street station
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Bicycle rental simulation models for 15 stations

Model 1: Simulation model for bicycle rental for Adria station

Model 2: Simulation model for bicycle rental for the Bus Station

Model 3: Simulation model for bicycle rental for BTC station
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Model 4: Simulation model for bicycle rental for the station for the Center - Seidlova cesta station

Model 5: Simulation model for bicycle rental for the station for the station Drska - Šegova ulica

24

Model 6: Simulation model for bicycle rental for the station for the Main Square station

Model 7: Simulation model for bicycle rental for Kandijski most station

25

Model 8: Simulation model for bicycle rental for the Ločna-Seidlova cesta station

Model 9: Simulation model for bicycle rental for the Novi trg station
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Model 10: Simulation model for bicycle rental for the Bršljin Primary School station
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Model 11: Simulation model for bicycle rental for the station for the Šmihel - Šmihel primary
school station
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Model 12: Simulation model for bicycle rental for Podbreznik station

Model 13: Simulation model for bicycle rental for Ragovska ulica station
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Model 14: Simulation model for renting bicycles for the Ragovska ulica station

Model 15: Simulation model for bicycle rental for the Slavka Gruma Street station
Conclusion
In this research, we made a simulation model for renting bicycles for 15 stations in the
GoNM system.
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Opisthorchiasis is a disease affecting the hepatobiliary system of mammals, infected by
trematodes of the Opisthorhidae family [1]. All species of the Opisthorhidae family are obligate
endoparasites with a complex life cycle. The life cycles of representatives of the Opisthorchiidae
family are complex in that they have different stages, three different hosts (two intermediate and
one definitive). The second intermediate host, fish, is a source of opisthorchiasis infection in
humans and animals [2].
When examining fish for the presence of opisthorchiasis larvae (metacercariae), the
traditional coproovoscopy method is used. Routine traditional methods complicate the species
identification of the pathogens of the Opisthorhidae family [3].
In our country, the usual diagnosis of opisthorchiasis is made regardless of which of the
Opisthorchiidae species are infected the definitive host. Veterinary laboratories do not keep
statistics on metorchiasis, although Metorchis bilis is often found by the study of biological material
[4]. Considering the fact that Opisthorhis felineus and Metorchis bilis affect different organs of the
definitive host, molecular methods for differentiating opisthorchiasis and methorchiasis are of great
veterinary importance [5].
Molecular genetic diagnosis of opisthorchiasis is currently one of the most priority and
demanded methods. The widespread introduction of PCR with its various modifications in
veterinary practice will significantly improve diagnostics and prevent complications of
opisthorchiasis invasion. The development of highly sensitive and specific molecular genetic
methods based on the use of oligonucleotide sequences for the detection of the Opishorchiidae
family and identification of their species is an important problem with great veterinary significance.
The aim of this work is to approbate a multiplex PCR test for species identification of
Opisthorhidae pathogens by veterinary-sanitary examination of fish.
During this study, 106 specimens of fish belonging to the cyprinid family were examined, so
collection of metacercariae was created. Isolation of DNA from metacercariae was carried out using
the phenol-chloroform method with preliminary treatment of samples with an extraction buffer and
proteinase K. In order to determine the presence of isolated DNA from selected metacercariae, we
measured the concentration of DNA at a wavelength of 260/280 nm using a Nanodrop
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spectrophotometer (Thermo Scientific, USA). All samples after isolation showed a high degree of
DNA purification within 1.7-2.0 nm. The DNA concentration of the samples varied from 4.7 to 10
ng / μL.
Four species-specific primers CO1nOf-F/R and COInMb-F/R were used to set up a
multicomplex reaction [6]. The optimal annealing temperature for was from 60 to 62 ° C, the
optimal concentrations of dNTP and Taq polymerase were 0.3 mM and 1.5 units, each pair of
oligonucleotide primers was 0.1 μM. The number of multiplex PCR cycles were 35, which makes it
possible to obtain the required number of amplicons for good visualization of the result in an
agarose gel and exclude a false-positive result. As a result of the amplification the genomic DNA of
O. felineus and M. bilis products of 307 and 252 bp were obtained, respectively.
We identified the pathogens of the Opisthorhidae family in the studied fish samples, where
the infection of ide with the O. felineus pathogens were 12.1%, M. bilis - 6.09%.
The proven multiplex PCR test is recommended for veterinary and sanitary examination of
fish, being an effective tool for the detection and differentiation of trematodes O. felineus and M.
bilis with 100% specificity.
The research presented above was financially supported by the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan to frame project AP08052252 for 2020-2022.
References:
1 Romero-Alvarez., Valverde-Munoz G., Galvopina M., Rojas M., Cevallos W., Kumazawa
H., Takagi H., Sugiyama H. Liver fluke infections by amphimerus sp. (digenea: Opisthorchiidae) in
definitive and fish intermediate hosts in manabi province, Ecuador // PLoS Neglected Tropical
Diseases. – 2020. – Vol. 14(6). P. 1-18
2 Zhang F., Wang J., Li J., Zeng Y. The selectivity for the second intermediate host (fish) of
Clonorchis sinensis in the Jialing River basin, China – from the perspective of fish ecological
viewpoint // Biologia. – 2021 – Vol. 76(1). - P. 91-100
3 Zyat'kov S.A., Goncharenko G.G., Kruk A.V., Lysenko A.N. PCR-analiz metorhoza i
mikst-invazij [PCR analysis of methorchiasis and mixed invasions] // European science. – 2019. № 7 (49). – С. 7-12
4 KiyanV.S., BulashevA.K., KatokhinA.V. Opisthorchis felineus and Metorchis bilis
metacercariae in Cyprinid Fish Leuciscus idus in Nura-Sarysu River, Kazakhstan // The Korean
Journal of Parasitology. - 56(3). – 2018. – P. 267-274
5 Il`inskikh E.N., Novitskii V.V., Il`inskikh N.N., Lepekhin A.V. Accumulation of some
toxic microelements in liver tissue and helminthes obtained from patients with Opisthorhis felineus
(Rivolta, 1884) and Metorchis bilis (Braun, 1980) invasion // Meditsinskaya Parazitologiya I
Parazitarnye Bolezni. – 2006. - № 4. – P. 37-40
6 Smagulova A., Katokhin A., Mambetpayeva B., Kiyan V. A multiplex PCR assay for the
differential detection of Opisthorhis felineus and Metorchis bilis // Georgian medical news. – 2021.
- № 1(310). P. 176–182

32

Medical sciences
SYNTHESIS OF SOME NEW COMPLEX SALTS OF SCHIFF BASES WITH COOPER,
NICKEL AND ZINK, CALCULATION OF THEIR QUANTITATIVE STRUCTUREACTIVITY RELATIONSHIP (QSAR) AND DETERMINATION OF THEIR
ANTIOXIDATIVE ACTIVITY
Bigovic Miljan
PhD, Assistant Professor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of
Montenego, Dzordza Vasingtona bb, 81000 Podgorica, miljan@ucg.ac.me
Pantovic Snezana
MD, PhD, Associate Professor, Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine,
University of Montenegro, Krusevac bb, 81000 Podgorica, snezap@ucg.ac.me
Roganovic Milovan
MD, Teaching Assistant, Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine,
University of Montenegro, Krusevac bb, 81000 Podgorica, roganovic.m@ucg.ac.me
Nuculovic Damnjan
Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Montenegro, Krusevac bb,
81000 Podgorica, nuculovic98@gmail.com
Kaludjerovic Marija
Faculty of Technology, University of Montenegro, Dzordza Vasingtona bb, 81000
Podgorica, marijakaludjerovic.9@gmail.com
Schiff bases and their complex salts with transition metals are of great importance in
pharmacy and medicine because of the wide range of biological activities they possess . They are
used as antitumor, antimicrobial, antibacterial reagents. Synthesis is very simple so these
compounds are becoming more and more interesting and are being used more and more often.
In this paper, we performed the synthesis of complex salts of copper, nickel and zinc with
four newly synthesised Schiff: N-benzylidene-thiocarbohydrazide, N-[1-(2-hydroxyphenyl)
ethylidene] –thiocarbohydrazide,
N- (2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) -methylidenethiocarbohydrazide and N-cycloheptylidene-thiocarbohydrazide.
The DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) test is a method often used to test the antioxidant
capacity of substances. It belongs to the group of indirect methods that involve the use of colored
and stable free radicals, which are reduced by the tested potential antioxidants, whereby the color of
the solution changes. Our intentions are to perform this test for all synthesized compounds (both,
the Schiff bases and their complex salts), in order to predict their antioxidative activities.
Quantitative structure–activity relationship models (QSAR models) are regression or
classification models used in the chemical and biological sciences and engineering. Biological
activity can be expressed quantitatively as the concentration of a substance required to give a
certain biological response. Additionally, when physicochemical properties or structures are
expressed by numbers, one can find a mathematical relationship, or quantitative structure-activity
relationship, between the two. Our intentions are to perform computer calculations of QSAR for all
synthesized compounds, in order to predict their biological activities.
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Abstract. Schiff bases are of great importance in pharmacy and medicine because of the
wide range of biological activities they possess. They have great potential to become an alternative
for the treatment of various diseases for which we do not have adequate therapy yet. They are
known for being easily synthesized from cheap starting materials, formed by condensation of
aldehydes or ketones with ammonia or primary amines. Due to the relatively simple synthesis, these
compounds are becoming more and more interesting and are being used more and more often.
In this paper, four Schiff bases were synthesized with heating, and one of them was
synthesized at room temperature as well (N-benzylidene-thiocarbohydrazide, N-[1-(2hydroxyphenyl) ethylidene] –thiocarbohydrazide,
N-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl) methylidene-thiocarbohydrazide and N-cycloheptylidene-thiocarbohydrazide). Also, infrared
spectra of synthesized compounds were recorded on an IR spectrophotometer, so that we could
monitor the course of the reaction and the success of the synthesis by this instrumental method.
Quantitative structure–activity relationship models (QSAR models) are regression or
classification models used in the chemical and biological sciences and engineering. Biological
activity can be expressed quantitatively as the concentration of a substance required to give a
certain biological response. Additionally, when physicochemical properties or structures are
expressed by numbers, one can find a mathematical relationship, or quantitative structure-activity
relationship, between the two. Our intentions are to perform computer calculations of QSAR for all
synthesized compounds, in order to predict their biological activities.
Finally, using the chemical program Chem Scetch, we obtained the structures of the
obtained compounds in their most stable geometries.
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Спелеотерапия является частью современной восстановительной медицины,
курортологии и физиотерапии. Лечебный спелеотуризм связан с уникальными
микроклиматическими условиями пещер: влажностью воздуха, постоянной температурой,
концентрацией минеральных солей.
Основываясь на эпизодических наблюдениях за воздухом пещер, известно, что
воздух, в карстовой пещере отличается чистотой, в ней практически нет ни пыли, ни
микробов или их очень мало.Текущая химическая реакция при появлении иссеченного
кальцита обогащает воздух пещеры ионами (в частности, ионом углерода С14) и придает
пещере лечебные свойства, которые издавна используются для лечения больных с
бронхиальной астмой, бронхитом, аллергическими заболеваниями, функциональными
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитным состоянием.
Установлено, что микроклимат пещер, при правильном лечении, оказывает
положительное, гипосенсибилизирующее действие на организм (снижение чувствительности
к аллергиям), расслабляющее (успокаивающее) и корригирующее действие на иммунитет [2].
При использовании пещер для лечения требуется осторожность, специальное изучение
климата пещеры и точная и правильная диагностика заболевания. Пребывание в пещере
вредно для больных туберкулезом.
Целебные свойства пещер привлекают большое количество отдыхающих. Например,
в Чешской Республике около 500 тысяч посетителей ежегодно посещают знаменитые
пещеры Карловых Вар для лечения.
Карст Грузии - один из уникальных регионов Земли. Ему вряд ли можно найти аналог
в каком-либо регионе планеты. Карстовая полоса простирается на 320 км. вдоль южного
склона Кавказа от реки Псоу до озера Ерцо . Общая площадь карстующих пород составляет
4475км²) или 6,4% площади страны.. Благодаря эталонным условиям проявления карстовых
явлений, максимальная глубина закарстовывания достигает 4000м, что является уникальным
фактом в мире, а также в Грузии расположена в мире. самая многоэтажная (13 этажей)
пещера Цуцхвати Обилие исследованных пещер (более 1300) и разнообразие пещерных
ландшафтов определяют возможности и перспективы развития спелеотуризма-в частности,
спелеотерапии. В этом плане в стране особенно интересны пещеры Тетра ( Белая),
Сацурблия, Прометея ( Кумистави) и другие.
В Грузии спелеотерапия берет свое начало с 70-х годов XX века. Приоритет
использования климата карстовых пещер с лечебной целью принадлежит научноисследовательскому институту курортологии и физиотерапии им. Ив. Кониашвили и его
филиалу в Цхалтубо. В 70-80-е годы прошлого века в новоафонской и цхалтубской пещере
Тетра ( Белая) были проведены значительные работы по лечению пациентов с бронхиальной
астмой, сердечно-сосудистой системой и гипертонией, но с 90-х годов эта практика была
прекращена, поскольку в указанный период была нарушена инфраструктура, поврежден вход
в пещеру, условия естественного состояния пещеры ухудшились (герметизация, чистота
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воздуха), в результате чего содержание радона в пещере составило менее 20 Бк/м3 В
настоящее время [1] исследования показали, что характерное для пещеры радиоактивное и
ионизирующее состояние восстановлено, проведены работы по благоустройству пещеры в
соответствии с современными стандартами, и с июля этого года пещера начала принимать
посетителей.
Пещера Тетра (Белая) расположена на Сатафлиа-Цхалтубском массиве, образованном
в нижнемеловых известняках, богатых разнообразными натечными формами [3].
Многолетние наблюдения показывают, что пещера имеет специфический климат и
метеорологический режим. Температура воздуха в пещере несколько раз ниже, чем средняя
многолетняя температура воздуха в окрестностях. Если амплитуда суточной и среднегодовой
изменчивости температуры воздуха в Цхалтубо достигает 18,5-20℃, а иногда и больше, то в
пещере вышеуказанная величина меняется только в пределах 1-1,5℃. Как свидетельствуют
исследования, на основе многолетних данных, температура воздуха в пещере в течение года
колеблется в пределах 12,0–14,0℃, относительная влажность составляет 98 – 100%,
упругость водяного пара в воздухе - в пределах 13,7 – 16,0 мб (миллибар). Эквивалентные
дозы ионизирующего излучения в воздухе пещеры составляют: 100-170 мкЗв/ч (гамма –
излучение), 110-180 мкЗв/ч (гамма-и бета – излучение) и 130-190 мкЗв/ч (альфа-, бета- и
гамма-излучение).Согласно спелеоклиматическим наблюдениям, проведенным на
протяжении многих лет в пещере Тетра, было выяснено, что пещера характеризуется
стабильным климатом, в воздухе пещеры не обнаружено частиц пыли и аллергенов;
содержание углекислого газа составляет от 0,05 до 0,3 %; в пещере не было обнаружено
других газов, содержащих вредных и опасных для жизни примесей [1].
Для спелеотерапевтических целей в этом году была открыта пещера Сацурблия,
которая расположена на известняковом массиве Сатафлия-Цхалтубо, образованном в
известняках. Пешера богата натечными формами, возникшими в результате хемогенной
аккумуляции, температура воздуха в пещере 7-11℃., пещера в настоящее время сухая До 10х годов XXI века пещера использовалась для хранения вина, но несколько лет назад
естественные лечебные свойства пещеры были изучены грузинскими и чешскими учеными.
Они пришли к выводу, что пещера Сацурблия отличается уникальным микроклиматом и
может быть успешно использована для лечения людей с бронхиальной астмой., и другими
заболеваниями органов дыхания,
Инфраструктура пещеры была благоустроена при финансировании из
государственного бюджета Грузии, а также чешских инвесторов. В пещере был построен
центр для посетителей, амбулатория, установлена система освещения, пещера была
разделена на две зоны-- активную и пассивную . В активной зоне были организованы
развлечения, игровые площадки, а в пассивной зоне для пациентов были размещены
шезлонги, которые считаются первым спелеолечебницей на Кавказе в соответствии с
современными стандартами.
Кроме упомянутых пещер, в спелеотуристических целях могут быть использованы и
другие пещеры Грузии, например, самая популярная в нашей стране цхалтубская пещера
Кумистави (Прометея), образовавшаяся в известковом туфе и отличающаяся разнообразием
форм. натека Многолетние метеорологические наблюдения показали, что климат в
Кумистави стабилен, температура воздуха составляет 13,5-14,5 ℃ амплитуда колебаний не
превышает 0,2-0,5℃ , относительная влажность также стабильна (96-99 %). Концентрация
радона в пещерных залах колеблется от 307 до 6905 ВК/М3. Общий состав аэроионов высок.
Высокая естественная радиоактивность и большая концентрация легких ионов в воздухе
пещеры оказывают положительное влияние на организм человека. Содержание углекислого
газа в воздухе пещеры колеблется от 0,05 до 0,3%; другие газы в пещере не обнаруживаются,
не содержат вредных и опасных для жизни примесей. Он был исследован Институтом
иммунологии и аллергологии, а также может быть использован в спелеотерапевтических
целях [2].
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Таким образом, в заключение можно отметить, что Грузия обладает значительным
ресурсом для развития всех трех направлений спелеотуризма (зрелищного, экстремального и
лечебного). Все это дает основания полагать, что при существующей сегодня
инфраструктуре, использующей современные методы надлежащего управления, индустрия
спелеотуризма стала одной из растущих и приоритетных отраслей страны.
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Bukhar-Zhyrau district is an administrative unit within the Karaganda region. The district
was founded in 1938. The area of the district is 14.6 thousand square kilometers. The district center
is located in the village of Botakara. As of January 1, 2019, it amounted to 61.1 thousand people.
Bukhar-Zhyrau district is located in the north-east of the Karaganda region, in the Nura River basin.
The area of the district is 14.6 thousand km2. Bukhar-Zhyrau district is almost completely located
on the Kazakh hill, that is, in the Saryarka district [1].
The terrain is flat with a hilly ridge. The leveling process has not been stopped on the
territory of the district. Only the remains of small rocks have been preserved in the hard rocks of
ancient mountain massifs. The plains near the small hills are not so high. The average height of the
district's territory above sea level is 300-450m. the highest point of the Bukhar-Zhyrau district is
Mount Semizbugy, the absolute height is 1049m [2].
The relief is complicated by intershock depressions, river valleys, dry river location, ravines,
clean waters coming to the surface, dead-end depressions and Kolkazan depressions. Solid rocks
protrude to the surface in the form of rocks, randomly scattered stone mounds and a necropolis.
Most of the district is a real hill, the main part is a rocky, flat, shallow plain [3].
Recently, the environmental problems of the Bukhara-Zhyrau region have been acute.
Pollution of the atmosphere, water and land resources are the largest environmental problems of the
district. Large enterprises that have a negative impact on the environment of the district are Aknar
PF LLP (Botakara village), Borly CD Kushokinsky coal mine (Kushoky village), Nurkazgan field
of Kazakhmys Corporation, Kuznetsky coal mine (Togyzkuduk village), Sat-Komir mining
company (Karakuduk village). All this has a negative impact on the health and quality of life of the
population.
Topical issues of ecology and land resources of the Bukhar-Zhyrau district:
- accumulation of solid household waste in settlements;
- inefficiency of the complex of sewage treatment plants for wastewater treatment;
- reclamation of disturbed lands is not carried out.

Diagram 1. Emissions of pollutants into the atmosphere of the Bukhar-Zhyrau district
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In 2020, 641.3 thousand tons of pollutants were released into the atmospheric air from
stationary sources of pollution, which is 9.1% more than in 2019.
Cleaning of stationary sources from the total volume of incoming pollutants is captured and
neutralized by 91.8%. (2019-92.5 %).
A significant amount of the main types of pollutant emissions is accounted for by sulfur
dioxide-287.1 thousand tons, carbon monoxide-158.3 thousand tons and nitrogen oxides-44
thousand tons.
The main emissions of pollutants into the atmospheric air were carried out by industrial
enterprises, the share of which is 93.2% of all emissions (2019-92.1 %) [4].
Another acute problem is the significant deterioration of the water quality of small and
medium-sized rivers, underground waters. The extremely unsatisfactory sanitary and technical
condition of the main sources of pollution-sewage drains and water supply networks and structures,
shortcomings in providing the population with high-quality drinking water largely determine the
increasing role of the water factor in the occurrence and spread of many infectious diseases of the
population of the district.
Land resources are one of the most important natural resources, the spatial basis for the
placement and development of the economy, means of production, a number of its branches and
agriculture. Depending on the intended purpose and economic use, six main categories of land are
allocated as part of the land fund: agricultural land, land of settlements, land of enterprises,
organizations and institutions, land of the forest state fund, land of the state water fund, land of the
state reserve. The Karaganda region has large land resources that occupy a significant share in the
land fund of the republic (4.2 of the total area of Kazakhstan). Bukhar-Zhyrau district is one of the
leading districts of the Karaganda region for the production of 5 parts of gross agricultural output.
All residents of the district should take care of the environment and constantly strive to
improve it. Today, drastic measures are needed to solve environmental problems. However, we
must remember that a lot depends on ourselves, that is, on our lifestyle, saving natural resources,
and maintaining hygiene. For example, everyone can throw garbage, hand over waste paper, save
on water, use reusable dishes, buy paper bags instead of polyethylene. Such small events will help
to contribute to the improvement of the ecology of the Bukhar-Zhyrau district.
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We all know how the pandemic affects all sectors of production, logistics, tourism, sports
and culture. No one remains independent of the consequences of tonight's almost two years of
isolation and limitation not only to one's initial needs for evaluation, but also to one's spiritual
development and salvation. It is quite normal for people to think and need to save themselves in
their physical evaluation. No one should be pointed out that at this moment he is thinking with his
stomach and not with his head. Only a physically valued person can comment on the spiritual aspect
of his evaluation.
As rough as it may sound at first, food gives life to the body. It cannot be only with spiritual
food. It is at these moments that mixed and spiritual personalities appear, which can give additional
meaning to the continuation of human creation and not only in its dense existence. All packages
with the availability of modern technology and modern means of mass communication, we can
store the thoughts, emotions and the need for sharing of our temporary employees. Our awareness
depends on the people who are sent in front of us from the small screen, regardless of which TV and
we extract information, hoping to hear how everything is already mastered and is in the past. But
what happens to us when we think only of physical evaluation? Can we think only of our bellies?
Couldn't the newscasts be an additional spiritual food we were used to receiving? No, nothing can
compare to the emotions that do not give and make to experience the acting priorities of the stage.
We are not talking about movies, series or any other kind of multimedia experience here. It's about
the stage and the great acceptance of the live performance, which is delivered not only in the
audience pleasure to see your favorite characters. But also that strange feeling that the actor uses
when, after the performance, he relaxes in the chair in a blissfully tired state. Long before that, after
the time of the whole performance, he needs his own publication to use the energy he has
conquered. So that you can "store" with this energy. The actor is a strange "animal" who, if this
food is not required, will not appreciate it, even though he will have a physical one.
The practical collapse of theatrical performances is taking place, although many people get
that there is. These were politicians who led people through the long months of the pandemic into a
situation unknown to them. They tried, but their incompetence and lack of experience made them
vomit all sorts of nonsense as an excuse. At first, everything will seem normal, but when comparing
the restrictions and restrictions in different areas of business, it turned out that the measures that
were applied to theater were not equally practically equivalent to those that were applied in other
industries. to try to start staying with 50% occupancy of the seats in the halls in order to save the
social distance. With the situation worsening and the constant insistence from the TV screen that the
situation with kovid is getting worse and worse, a decision must be made to consider continuing to
open, but only at 30% of the capacity of the salons you are. What followed? Obviously, it seems it
will not be without performances, work and pay. Not in practice, the priority of the freelancer, who
plays on the fee of each performance left unemployed. Because the money offered from ticket sales
does not cover the cost of these fees. A quick and easy account gives a great answer to what you
share. In Bulgaria, the average theater hall has 200 seats for the audience. With 30% occupancy at
200 seats, ask about 66-67 tickets or a person. The average price of a ticket is 10 Bulgarian levs.
This makes an average of BGN 670 per presentation. This money should be distributed among the
participants, regardless of which departments they are. Stage workers, luminaires, speakers,
wardrobe, make-up, organizer's profit, fuel for decorating truck, fuel for bus for technical staff. And
where is the actor's priority. The units listed above are very important for a performance. As props
are judicially important, so are these people desperately needed to verify a performance. You can't
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get rid of any of them. Nor can we choose a priority. Yes, but is there any money left for them from
those estimated at an average of BGN 670 from ticket sales?
The answer is clear. There is no money for acting priority. And for that, the performances
stopped. Nothing that they said – theater remain open. Yes, but the practice has no more
performances, as this is 30% of the capacity of the halls, you can not pay fees for acting priorities.
So we were left without our spiritual food. Although with full bellies, we stood emptyheaded. But the heads of the actors, who did not give up and did not stand idly by, were looking for
a solution. Yes, someone will say that they are just trying to make some money. Even so. But the
main thought in their heads was how not to stop the development of theatrical art. For this purpose,
open stages were created, for which it was easy to find an audience and for which the prohibitions
on gathering many people indoors did not apply. This proves that art is still alive and protects us
from one mortal sin - gluttony. Not only that. There was an audience that did not support the actors,
but the culture, unlike some rulers. No one competed with each other in deep creative inventions to
show how much more creative he is than others, and although in the open, with temporary scenes,
he will be able to pass on the cultural heritage. Everyone was united and helped each other to apply
non-standard ideas for scenes in open spaces. The actors did not lose the spirit they carry, and
continued to fight their unequal battle not only with an insidious virus, not with ministers and obese
rulers, but with surviving physically, making the choice - bread or spectacles? Because bread is
important, but the enlightenment and preservation of our culture is a factor that will determine us
for our future generations.
It is to be hoped that the pillars of the theater will be able to endure even harsher living
conditions in order to be able to prove that Don Quixote is still alive today, that Romeo will always
be with his Juliet, that Hamlet will defends justice today. Because people will not ask the past, but
why his poets were silent.
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In the context of modern globalization, there are acute problems of analysis and
management of migration and emigration flows. As a rule, data sources for migration and
emigration flows of countries represent various institutions, which in most cases independently,
uncoordinatedly create these sources and poorly share data among themselves, and there are no
common analytical systems. At the same time, the data related to migration and emigration flows
are diverse (there may be several thousand types) and large size, i.e. we are dealing with the
creation of big data analytic systems [1].
The main and problematic task of such analytical systems is the task of identifying
individuals, since information about the identity of persons can be stored in different sources in
different forms (for example, in different languages), documents of various types are used for
identification, and the data can be distorted [2]. The work proposes a method of identifying
personalities for an analytical system with multiple sources, which includes both data conversion
tasks (translation of text data on identity of personalities into any one language, information from
references with the same name may differ from each other), documents of various types were used
for identification, and the data may be distorted.
To solve the above tasks in the work, the following new approach is proposed, which
includes the following questions:

data transformation (see fig. 1);

unification of reference books;

presentation of textual identification data of a person in one Latin encoding;

identification of individuals and entities by precise and flexible search and selflearning mechanisms;

re-identification of persons and entities;

depersonalization of persons and entities;
The unification of reference books implies the creation of unified general reference books
based on references from different sources. When filling in the data, the units of the updated
reference books are recognized and displayed in the general uified reference books. This enables
users to work with the analytical system using uniform unified reference books.
The translation of proper names presented in the Georgian encoding into the Latin encoding
is carried out in the following stages. At the first stage, a dictionary of proper names is compiled,
the units of which are a combination of names presented in the Georgian encoding and the
corresponding Latin names, which are also indicated by the frequency of the context (country,
gender and other attributes), which is calculated by passing a special script to the existing database.
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Fig. 1
Based on the entered Georgian coded name, a search for the corresponding name in the
Latin coding is performed in the dictionary. If the name is not found or the result has a low weight
of confidence, the next stage mechanism is launched, based on solving the transcription problem.
The rules for the transcription of Georgian characters into Latin characters have been drawn up in
advance. The frequency of use is determined for each rule. Accordingly, the corresponding
transcripts will be found for each character of the Georgian word, depending on the context. From
here, the three best options are selected and the result is checked already in the dictionary, if any
word is found in the dictionary, then the process ends or the new word match is written into the
dictionary.
Person Identification is process of a searching a person record in the system by some
attributes value for the given person. If result is a negative then new record is created in the system
as anonymous person identity record. Person identity attributes : are First Name in Latin Coding,
Last Name in Latin Coding, First Name in Georgian Coding, Last Name in Georgian Coding, Birth
Date, Person Identification Number, Passport Number, Citizenship, Birth Country, Gender, Said
Code, etc. Sometimes the value of the attributes of a person’s identity from a data source is entered
into the system with errors, which makes it impossible to use exact matching methods to search for
people in the system. Therefor we used next Matching Methods: Exact Match (EM) and Fuzzy
Match methods (Levenstein Method (LM) and JaroWinkler Method (JM).
The essence of the identification algorithm is to search for records of identical persons in the
database and create an anonymous person record for each new cluster. Mathematically, the
challenge is to find subgraphs associated with inaccurate data. In the connected graphs nodes of the
graphs are person identification attrubutes and connecting arcs are linkage between two nodes.
Figure 2 shows an example of connected graphs and corresponding clusters.
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Fig. 2
Combinations of different methods are used to match the vertices of the graphs. For
example:
MatchinMethods1 : { DataSource:”DS1 “,
Identity Attributes List -MatchMethods List:
{{FN,LN,BID} :{LM, LM, EM} OR
{LN,PS} :{EM, JW}},
where FN-name, LN-surname, BID-date of birth, PS-passport number;
All the given combinations are checked and the best one is selected.
Reidentification is required when the identity of an x-person with a large weight is included
in a cluster, and when new data is entered, when new clusters appear, it can enter a new cluster with
a lower weight. Therefore, it is necessary to repeat identification methods with old suspicious data
The developed method is based on modern methods and algorithms for machine learning
and artificial intelligence. The developed methods are implemented in the HADOOP ecosystem
based on Spark/Scala. The computer experiments carried out have shown the high efficiency of the
developed methods.
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Abstract. Background: Citrullus colocynthis L. (C. colocynthis) is commonly known as
colocynth. It belongs to the family Cucurbitaceae that is frequently used in alternative medicine in
the north of Africa. The aim of the study: the present research was undertaken to investigate the
chemical composition, antioxidant, antiproliferative, and antibacterial potentials of C. colocynthis
seed extract. Material and methods: the chemical composition of C. colocynthis seed organic extract
was characterized using gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). The antioxidant
property was carried out using both β-carotene bleaching and DPPH assays. The antibacterial effect
was effectuated using the agar disc diffusion method. The antiproliferative activity vs. human
colorectal adenocarcinoma cell line (HT-29) and human breast adenocarcinoma cell line (MDA MB
231) were carried by WST-1 test. The chemical analysis showed the presence of interesting
potentially bioactive compounds. The studied plant extract exhibited antioxidant potential with
IC50 value of 2. 22 mg/mL (β-carotene bleaching) and 8.98 ± 0.619 mg/mL (DPPH). Concerning
the antiproliferative activity, the seed extract was effective in MDA-MB-231 and HT-29 cancer
cells with IC50 values 86.89 ± 3.395 and 242.1 ± 17.9 µg/mL, respectively, whilst the extract of
Citrullus colocynthis seeds was non-toxic in healthy human dermal fibroblasts. Regarding the
antibacterial test, the extract was effective in Gram-positive bacteria only. Conclusion: The outcome
of this research indicated that the extracts from C. colocynthis seeds may compose a promising
source with interesting compounds that can be used to fight cancer, free radicals damage, and
bacterial infections.
Keywords: Citrullus colocynthis L. seeds; chemical composition; antiproliferative;
antioxidant; antibacterial
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Abstract. This paper presents some basics insights on issues, related to a secure Industrial
Internet of Things (IIoT) system. It considers briefly approaches how to apply a cyber security
model that provides the required level of security for endpoints, core systems, communication and
connectivity networks. The key features of a the security of IIoT are listed – security, privacy,
reliability, safety, resilience, privacy and trustworthiness. A number of requirements and applicable
areas are also presented. These are considered of high importance for an IIoT in order to build a
proper degree of trust in a system. The interrelationship between safety, security, robustness and
reliability are a prerequisite for long years of trouble-free operation and functionality of an
industrial system.
Keywords: Industrial Internet of Things, security, reference framework, safety, resilience.
Introduction
The industry has been actively implementing Internet of Things (IoT) ideas and solutions in
recent years. The German government's Industry 4.0 concept [1] has played important role and
many industries, organizations and goverments have adopted its main directions. In this framework,
important areas to explore are the challenges related to energy efficiency, real-time productivity,
coexistence, interoperability, security and privacy [2]. Industrial systems create, process and
transmit data in large quantities that are security-critical and privacy-sensitive. Security of Industrial
IoT (IIoT) is a critical factor as it can cause a number of damages including physical such, even to
human life. It is important to know and manage the complexity of these systems well to prevent
potential cyber attacks. For this purpose, defining a framework of IIoT with its main directions and
topics is an important task.
Security in Industrial Internet of Things
The security of a system is defined on the basis of the well-known and long used in the area
of security triad – CIA. The abbreviation denotes the concepts of confidentiality, integrity and
availability – Figure 1. These three underpinning notions are at the foundation of any secure system.

Figure 1. The CIA triad in security.
The issue of security in IIoT is a very complex one as there are many and diverse industries
that require and apply different requirements. A IIoT system connects and integrates many kind of
systems and end devices. It also includes security software engineering with enterprise systems,
business processes, and analytics, which supports decision makers. A framework of secure IIoT will
have the ability to support system integrators to develop interoperable approach, with flexible
requirements which allow secure application to work across different platforms.
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Some authors have proposed performance analysis approach for product development [3],
others - threat traceability solutions [4], third - using a systems of systems modeling [5]. In this
work we propose a simple framework that lists the main system features, requirements for the
security blocks and components and to what they should be related.
A reference framework for secure IIoT
The main system features of a secure IIoT should be:
Security - concerns the protection of the system from inadvertent or unauthorized
access, modification or destruction. This property defines the degree of secure behavior. Refers to
the elements responsible for the security of information and its system assets;
Safety - this is considered as a state of the IIoT system, and the includes safety
assessment techniques. This property must performs security analysis from threats and examines
what capabilities are available to potential safety threat actors;
Reliability - relates to the stability of the whole system or an individual component
thereof. It requires an understanding of the system operating environment as well as the system's
underlying components and processes. This factor also includes establishing the probability of
failure;
Resilience - this feature refers to the system design, which must be completed in a
way that failures do not occur at the same time;
Privacy - affects the rights of an individual or group concerning information that
must be protected or controlled under established and accepted rules, regulations and standards;
Trustworthiness – this property provides a degree of assurance that the system is
working as expected. There is also relevance to any key feature of the system that is involved in
particular secure design and application.
There are several requirements that have to be considered when securing the features of IIoT
system:
Regulatory requirements and standards;
Metrics and Key Performance Indicators (KPI) - security metrics include identified
attack attempts, prevention of those attempts, incidents created, violations of security rules and
policies, and anomalies that receive attention because they differ from traditional attacks;
The architecture of the core node and the security of the computing cloud used for
IIoT systems;
The risk management, threat models and assessment of attacks. Well know topics
like risk avoidance, risk mitigation, risk acceptance and residual risk are included in this
requirement.
The architectural features and the abovementioned requirements are applicable to:
The protection of endpoints – such are sensors, RFID or any other devices within the
communications infrastructure;
The protection of connectivity and communication – this is about the security of
sensor networks, wireless networks, Internet or cell communication protection. This protection is
related to data in transfer, gateways, hubs, firewalls, etc.;
Protection of the core and/or cloud system relates to authentication and authorization;
Protection of configuration and management processes;
Data protection – various types of data have various requirements of protection and
various protection strategies are applied to them. Cryptography is the most popular data protection.
Conclussions
Building a secure framework for the IIoT involves taking into account the key
characteristics of a secure system – safety, reliability, resilience, privacy and trustworthiness. For
them, a number of requirements must be applied – regulatory requirements, standards, various
metrics, KPIs, core node architecture, security of the computing cloud, risk management, threat
models and attack assessment. All this is closely related and applicable to the protection of end
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points, communication and connectivity, core system, configuration and management and for data
in any of the abovementioned systems and processes.
One thing an architect, designer and user should not forget is that system components in the
IIoT are often owned and deployed by one organization that must comply with these requirements,
but they are managed and maintained by other organizations.
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Currently, a wide range of antimicrobial substances are used in veterinary practice as
therapeutic and / or prophylactic preparations. In addition, some of them and in particular
antibiotics are used as growth stimulants. To increase the efficiency of feeding, it is recommended
to add antibiotics to feed in small doses. However, non-adherence and inappropriate antibiotic use
can lead to the formation of the residues in livestock products, which, when eaten, would cause
various side effects (e.g. allergies, nephropathy, liver damage, reproductive disorders, transfer of
antibiotic-resistant bacteria to humans, toxicity to bone brain, development of cancer, etc.) [1].
Besides, antimicrobial preparations often inhibit the microflora of the gastrointestinal tract, lead to a
decrease in natural resistance and, as a result, the development of diseases. In this regard, it is very
important not only to regulate, but also to control the use of antibiotics in animal husbandry and
veterinary medicine. Qualitative and quantitative analysis of antibiotics is essential to ensure food
safety and to combat illegal and overuse of veterinary drugs. The severity of the problem is forcing
individual countries to advocate for the reduction of antibiotic use and the development of new
alternative drugs to minimize the harm caused by the residues [2].
Traditional methods for the detection of antibiotics in food include microbiological methods
that lack the sensitivity, specificity, and accuracy. Moreover, they are labor-intensive, time
consuming and require trained bacteriologist. At the same time, the results obtained are of a
qualitative or semi-quantitative nature, and their reliability largely depends on the stability as well
as physiological and biochemical characteristics of the test strains of microorganisms [3].
Instrumental analytical methods, including liquid chromatography with tandem mass spectrometry
(LC-MS) and high performance liquid chromatography (HPLC), are characterized by high
accuracy, specificity, and sensitivity and are used as reference methods [4]. These complex and
expensive studies involving highly skilled personnel are performed only in a few specialized
laboratories and cannot be used to monitor food safety. For example, in the Republic of Kazakhstan
(RK), the determination of prohibited and harmful residues in food and feed using LC-MS is carried
out only by the National Veterinary Reference Center, Ministry of Agriculture. Therefore,
veterinary practice is in dire need of alternative screening rapid tests that would allow to control
milk and / or meat for antibiotics in a short time under the conditions of a food safety laboratory in
food markets.
Today, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is becoming more widespread for the
detection of antibacterial drugs in food instead of instrumental technologies. In the USA and Japan,
ELISA is already the main screening test for determining maximum residue limit (MRL) of
antibiotics in food. ELISA, as a fast and highly sensitive method characterized by high
reproducibility, is recommended by the European Union (EU) directive 2002/657 for the
determination of veterinary drug residues in foods of animal origin [5]. Today, there are ELISA kits
on veterinary medicine market for the detection of various antibiotics, however, research continues
to develop more effective test systems.
We have developed ELISA-tests for the detection of oxytetracycline (OTC), streptomycin
(STR) and chloramphenicol (CAP) residues, based on the competition between the free antibiotic of
the test sample and the antibiotic fixed on the solid phase as part of the carrier protein (bovine
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serum albumin) for binding to specific antibodies [6]. As the latter, murine monoclonal antibodies
(Mab) against the epitopes of OTC, STR and / or CAP were tested. After separation of unbound
reagents, the amount of Mab that reacted with the adsorbed antigen was determined using enzymelabeled secondary anti-species antibodies. In this case, the amount of antibiotic contained in the test
sample was inversely correlated with the optical density of the reaction liquid.
The diagnostic value of the domestic ELISA kits was tested on 200 milk and 150 meat
samples in comparison with commercial analogues from R-Biopharm (Germany): RIDASCREEN®
Chloramphenicol, RIDASCREEN® Streptomycin and RIDASCREEN® Tetracyclin. Milk and
meat samples were taken from the food markets of Akmola and Karaganda regions, RK, and
prepared for study using the method described in our previous studies [7]. The test results of the
domestic ELISA-kits are shown in Table.
Table - Determination of antibiotics in food using domestic and commercial ELISA kits
Antibiotics detected by domestic
Type of
Number of
ELISA (I) and RIDASCREEN® kits (II)
food
samples
I
II
I
II
I
II
CAP
STR
OTC
Milk
200
3
3
5
5
4
4
Meat
150
8
9
1
1
2
3
As seen from Table, the sensitivity of the domestic ELISA-kits when testing milk samples
for CAP, STR and OTC was at the level of a commercial ones. The percentage of milk samples in
which the antibiotics content exceeded the MRL was in the range of 1.5% -2.5%. The commercial
analogues were somewhat more sensitive than the domestic kits when testing meat for CAP and
OTC. Worthy of note is the relatively large percentage of meat samples (6,0%) with a CAP content
exceeding the MRL. According to EU directive 2377/90, CAP is included in list A, that is, any
residual amount of it is not allowed in animal products [8].
Testing meat for antibiotic residues is a more difficult task than testing milk, because meat is
a complex matrix composed of several substances such as water (72%-75%), nitrogenous
compounds (approximately 21%, including proteins and non-protein nitrogenous compounds) and
lipids (2.5%-15%) [9]. This variety of substances makes it very difficult to analyze meat samples
for antibiotics. Consequently, in order to increase the sensitivity of the domestic ELISA kits to the
level of a commercial analogues, it seems that the method used for the extraction of antibiotics from
meat [7] should be improved.
An important advantage of ELISA tests over instrumental analytical methods is that they do
not require expensive analytical equipment, simplify the stages of sample preparation and
significantly reduce the analysis time. Nevertheless, ELISA tests are not used in monitoring food
safety in Kazakhstan and other developing countries, since the equipment of veterinary and sanitary
examination laboratories at food markets leaves much to be desired. Therefore, we need easy-toperform, but sufficiently sensitive and specific tests that allow to determine the presence or absence
of antibiotics in livestock products in a few minutes. These tests include immunological methods
based on the principle of thin layer chromatography, namely, various options of Lateral Flow Assay
(LFA). Nowadays, LFA, as a fast, simple and cheap method, is of growing interest among
researchers engaged in improving methods for the detection of contaminants in milk and meat.
Thus, immunological methods should be considered as the basis for the creation and further
improvement of easy-to-use, but sufficiently sensitive and specific test systems that allow screening
food for residual antibiotics in a short time. New methods of analytical control and monitoring of
food safety would become a reliable link in the protection of public health, and contribute to the
growth of the export potential of the developing countries, which, in turn, would have a positive
effect on the development of animal husbandry.
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Abstract. Ionizing radiation consists of particles or waves which are capable to modify the
atomic or molecular structure of any material due to their higher energy. Phenomenon occurred in
the presence of natural radioactive source [1,2]. The elementary advantage of radiation consist in Xray utilization in the medical field for diagnosis and treatment. Therefore, the new technological age
led to quickly obtain maximum benefits and high performance, but they didn’t take into account the
involved risks of uncontrolled irradiation either for medical staff and patients life, either
environment protection [3,4]. In these condition, a great attention was paid to the irradiation with
higher doses within certain exposure time, generated epidemiological diseases as initial effects.
International professional organisations (International Atomic Energy Agency – IAEA) took
precaution against these consequences and tried to elaborate standards of safety in order to prevent
and minimize the risks of people’s irradiation. Further research highlighted other effects namely the
cancer even at low doses of irradiation. In this context, they have proposed a new field of study
such as medical radiation protection (particularly, diagnosis in nuclear medicine and imaging
[5,6,7], interventional procedures [8]) to have optimum balance benefit to risk [9]. Although, it try
to minimize but not to eliminate the risks of person's exposed to radiations this phenomenon is
spontaneous and naturally rolling-off [10]. Nowadays, worldwide, the irradiation procedures
present more advantages as medical devices sterilization, beam radiotherapy useful in cancer
treatment [11], radiobiology to diagnosis, nuclear energy applied in different fields (apart from
medicine [12] in agriculture, food industry).
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Carotenoids are from pale yellow to dark red pigments synthesized by plants. Some of the
most common carotenoids are α-carotene, β-carotene, β-cryptoxanthin, lutein, zeaxanthin and
lycopene. The carotenoids known as provitamin A are α-carotene, β-carotene and β-cryptoxanthin.
They can be converted by the body to retinol (vitamin A) [1]. Rich in carotenoids are apricots,
beets, broccoli, melons, carrots, corn, cabbage, mango, nectarines, peaches, pink grapefruit,
pumpkin, sweet potatoes, tangerines, tomatoes, watermelon and more [2]. Milk also contains
carotenoids, the main amount of which is β-carotene [3]. Sources of vitamin A are animal products
- dairy products, liver and fish [2,3].
Both vitamin A and carotenoids are essential for human health, supporting cell growth,
immune function, fetal development and vision. They support immune function by supporting the
growth and proliferation of T cells (a type of white blood cell) that protect the body against
infection [4], including Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
COVID-19, caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2),
has now been declared a pandemic by the World Health Organization and people in all countries are
often quarantined to reduce the spread of the virus. Consumption of large amounts of unhealthy
foods, obesity and stress are already major problems for most people around the world [5,6].
Therefore, proper nutrition must become a priority. Many people probably already have many of the
vitamins they need for good health at home. It is important for maintain good human health to
consume foods that are good sources of immune-supporting nutrients.
Carotenoids and vitamin A are immunomodulators and their intake quantity is of great
importance for maintaining good health [7]. It would be good to prepare information form so that
people can become aware of the importance of the quality of the food they consume. In these times
of stress, self-isolation, lack of sunlight and poor nutrition, the human immunity decreases and this
makes people increasingly susceptible to infectious diseases such as COVID-19. Intake of
carotenoids would have a positive effect on the immune system and the virus will be difficult to
enter and anchor the future host.
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Aim: Amino acids in urine create a great interest and a new approach towards the
diagnostics of prostate gland pathology. The aim of this research was to study the diagnostic value
of a panel of amino acids in urine and their correlation with diseases of the prostate gland.
Materials and methods: The change of the quantity of amino acids – kynurenine, βalanine, isoleucine, and sarcosine, excreted in urine by the prostate gland cells, has been studied
along with the possibility for using them for early detection of the pathology of this gland. Out of
the 216 males participating in the study, 101 were diagnosed with prostate gland cancer (PCa),
histologically verified through biopsy, Gleason score and PSA tests, but have not been subjected to
surgical or any other treatment; 63 patients with BPH histologically verified via biopsy, without
prostate cancer; and 52 healthy individuals, with no evidence of malignancy (NEM), without
oncological and other chronic diseases, and without prostate gland pathology. The urinary
concentration of the selected amino acids was determined through high performance liquid
chromatography with mass-spectrometry detection and was normalized to urine creatinine.
Results: The comparison of the healthy men with those with PCa patients revealed
statistically significant difference in ethanolamine, β-alanine, sarcosine, kynurenine, and isoleucine
concentration. Concentrations of ethanolamine, sarcosine and kynurenine were elevated in PCa
group, whereas those of β-alanine and isoleusine were lowered. Kynurenine concentration was
higher in PCa group compared to BPH but the difference is not statistically significant. In the urine
of males diagnosed with BPH only concentrations of sarcosine and kynurenine were found to be
statistically significant higher compared with those of NEM group. Concentration of ethanolamine
was statistically significant lower in males with BPH compared to PCa group. All studied amino
acids showed altered concentrations in BPH and PCa group in comparison with healthy males.
Conclusion:
Altered concentrations of urinary amino acids could potentially provide for a more reliable
and trustworthy information in terms of the prostate gland diseases. They were found to have only
diagnostic value for prostate gland diseases but not differential value in prostate gland cancer and
benign prostate hyperplasia.
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Africa has always been the cornerstone of France’s foreign policy. The first official visit
which was made by the new French President Emmanuel Macron was a trip to the former colonies
of Burkina Faso and Ivory in November 2017. E. Macron was attempting to reassure African
nations that France’s interest in the continent is more than just a revisited colonialism. The presence
in Tropical Africa allows Franve to maintain the status of a “middle state with global
responsibility”.
The aim of the study is to analyze the basic approaches of E. Macron’s African policy. The
dialectical approach as well as methods of analysis, synthesis and comparison allowed to show that
on the one hand E. Macron supports traditional Hollist approach to the African continent which lies
in the influence on political, cultural, economic and military life on its former colonies in Africa,
and on the other demonstrates the desire to refuse from the Franceafrique policy [1].
Yet, after almost four years at office, the attempts to reset France’s African policy seem to
many to have run into sand. He continued the military operations, Barkhan in Mali and Sangaris in
the Central African Republic received from the François Hollande administration, which are carried
out against jihadists and at the same time allow Paris to control the significant uranium reserves
necessary for nuclear energy. It should be noted that the location of the French military contingent
coincides with the location of uranium mines and uranium ore mines in Niger, Mali and the CAR.
The uranium imperative continues to determine the nature of E. Macron's African policy. 70% of
France's electricity is generated by nuclear power plants, which supply uranium from the African
region. For France, nuclear energy has a strategic importance: it provides about 75% of the
country's energy balance. France is currently the only Western country with a significant military
presence in Africa. The basis of the French strategy to combat the Islamic threat in Africa is to
provide financial and economic assistance, to conduct appropriate training for counter-terrorist
army groups [2].
In his speech on August 27, 2019, the day after the G7 summit, Emmanuel Macron called
Africa a key ally of France so the Europe could continue to play its role in maintaining peace on the
continent. Emphasizing the need to continue cultivating assistance to Africa in its regional and
integration perspectives, he made the accent on the Sahel. E. Macron stressed that this is a theater of
operations, where the bulk of the French military is concentrated, and where France has been forced
to take decisive actions for more than 5 years to avoid the spread and consolidation of jihadism in
this area. Concerned about the increase in terrorist activity and further destabilization, Macron said
France was not going to waste time and would take more radical measures if necessary [3].
At the same time, the President plans to promote the rebuilding of relations with African
partners and further involve the international community in the activities of the Partnership for
Stability and Security in the Sahel. The practical implementation of Emmanuel Macron's policy was
demonstrated in January 2020 during the meeting with the heads of African states - the “Sahel
Five” (Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania, Niger). The reason of the meeting was the growth of
hostility among the masses regarding the presence of French troops in the Sahel. Macron's main
goal was to obtain public confirmation from the heads of state that the military groups were in
Africa solely because of the relevant requirement. In addition to achieving the above goal, the
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summit resulted in an increase in the number of French military by 600 people (from 4.5 thousand
to 5.1 thousand). It was agreed that most of the new forces would be stationed in the “three borders”
between Mali, Burkina Faso and Niger, and the rest would be deployed directly in the Sahel Group
of Five to accompany the fighting.
In the context of the fight against terrorism, E. Macron also plans to optimize the flow of
migrants from the Black Continent to Europe, and to France in particular. According to the
President, labor migrants should be received by the African countries and the Middle East. As for
refugees, France should keep its refugee obligations, but camps at the border are not “the best idea”.
However, E. Macron seeks to promote the free movement of scientists and entrepreneurs.
At the same time, E. Macron seeks to increase funding for development programs in African
countries by 0.7% of the country's budget. This level of assistance is planned to be reached in the
period 2022 - 2030.
The president plans to increase aid, primarily to the Francophone and the least developed
countries in Africa. Regarding Francophone as an asset in the context of globalization, the President
of France intends to “strengthen the French-speaking world, especially in the economic dimension”
[4].
Thus, it can be concluded that Emmanuel Macron is implementing his foreign policy
guidelines and is not only not going to weaken France's position in Africa, but is also ready to
increase them and fight against any attempts to reduce its presence in the region.
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As travel and tourism became one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic,
the concept of sustainable tourism development becomes inevitable. In order to achieve sustainable
development, special value is assigned to stakeholder engagement at all the stages of the
development, from the policy formation to the project implementation.
Tourism planning and development should not be done isolated. Tourism along with other
activities should be a part of sustainable development of society and tourist destination. Its
influence to other sectors should be considered, in terms of competitive use of resources and mutual
support. Holistic approach takes into account all forms of relations and impact of tourism industry
and discusses the influence of public policy on tourism and vice versa.
Through the indicators, recommended by the world tourism organization, the government
can determine specific levels for the destination and afterwards accomplish the higher-level of
sustainability. It should be noted, that these indicators are not meant only for environmental
purposes and some of them show satisfaction of visitors and the locals from the economic point of
view. Those indicators are used to focus on eco-sustainability and political support of destinations
and community.
Prior consultations with the stakeholders in the strategic planning process, is the universal
practice, which is aimed at improving the transparency of the provisions and giving opportunities to
the users to engage with the interesting issues of the critical importance during decision-making.
Based on the stakeholder theory, some of the major positive aspects of their engagement in policy
planning are:
•
Cooperation creates specific knowledge base, vision and a set of opportunities for
interested stakeholders;
•
Cooperative relations may be politically much more feasible, if the stakeholders
contribute greater input in the decision-making process, which in turn influence their functioning;
•
Cooperation improves policies and related actions management, promotes tourism
economic, social and environmental impact;
•
Cooperation possibly prevents a long-term conflict;
•
Also, engagement of number of stakeholders in tourism development planning
process promotes sustainable development on the basis of efficiency and independence;
•
The cooperation may also contribute to the joint development of effective and
consequent strategy, thus kick off its jointly planned implementation.
As the planning requires some time, local level planning by public bodies can be very
difficult because of changes due to the elections. This will facilitate flexibility and dynamic
planning process for engagement of the local community and other major stakeholders that in its
turn will provide changes in administration and adjustment to other forces. There is an important
question: in what part is the stakeholder collaboration the most effective in the total process of
tourism decision-making process? For example: should stakeholders be involved only in vision
review process, or should they also engage with the formation of goals and the policy of tourism?
Local tourist organizations, such as associations and visitor centers, generally have many
stakeholders, which are oriented to marketing and advertising of the tourist sights. For the purposes
of planning the requirements of the field, it will be necessary to establish and propose the new
model of stakeholder engagements.
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On the basis of research results, the views of different groups of stakeholders are set out to
ensure the further steps in the sustainable development of tourism and the stakeholder engagement
model in the planning process is proposed.
Despite the fact, that in different circumstances we can receive a completely different model
for successful realization of sustainable development of tourism, outline of the main stakeholders
and addressing their interests to the common goals become imminent on the path to the success.
Keywords: Sustainable Tourism, Sustainable Development, Stakeholder Perceptions,
Stakeholder Engagement
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Abstract. Producers in organic livestock production tend to increasingly use alternative
environmentally friendly and effective preparations for the treatment of animals that do not have a
withdrawal period.The ethnoveterinary pharmacopoeia may include herbs, animals or animalderived products and minerals. Very often prescriptions for a particular folk veterinary drug have
not been scientifically tested, so the toxicity, safety of use, dosage, method of preparation, side
effects and other very important facts that would justify the use of such a drug are not known. More
efforts are needed in clinical trials, validation of certain folk remedies and the establishment of
veterinary phytotherapy as an adequate replacement for some veterinary medicinal products that are
not approved or desirable in organic livestock production. There is an urgent need to preserve the
values of folk remedies and to record data on ethnoveterinary experiences in countries and regions
where this has not been done.
Keywords: bioproduction, ethnoveterinary, remedies
Introduction
Organic agriculture is a production management system which promotes and enhances agroecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. Definition
of organic or bioproduction is a comprehensive farm and food management system that combines
best practices in terms of environment and climate, high levels of biodiversity, conservation of
natural resources, application of high animal welfare standards and production standards that are in
line with the growing demand of consumers. All bioproducts are produced using natural substances
and processes where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as opposed to using
synthetic materials. Adherence to high standards in the field of animal health, environment and
welfare in the production of organic products is inherent in the high quality of these products.
Through the centuries, agricultural production allround the world until the twentieth century
was “organic” or bioproduction. During the 20th century, large quantities of artificial chemicals
began to be used more and more in food production (pesticides, fertilizers, growth promoters, etc.)
to increase food yields and increase producer's profits. The trend of sales of organic products in the
world continuously is growing, so that the real global demand is 170 times higher than before 10
years (Willer et al., 2013). Organic agriculture is practised in 187 countries, and 72.3 million
hectares(ha) of agricultural land were managed organically by at least 3.1 million farmers
(FAO/WHO, 1999.). In the Europe 5.4% of all European agricultural land is under bioproduction.
In the Republic of Croatia, according to the Central Bureau of Statistics 108169 ha were under
organic production, which was 7.18% of the total used agricultural land, during 2019 year. The total
amount of organic products of animal origin produced in Croatia (in 2019) was: beef and veal 1358,
pork 459, mutton 538, cow's milk 1087, sheep 108 and goat's milk 280 tons.
The use of agrochemicals (mineral fertilizers, hormones, pesticides, etc.), and the use of
genetically modified organisms (food, animal feed, soil improvers, plant protection, etc.) is allowed
in conventional, while that practice is permitted in organic production system. In organic livestock
production, livestock must be raised on organic farms and spend a number of years there, have
access to open pastures and be fed with food from organic farms without the use of growth
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promoters. In addition, a limited number of animals must be kept to avoid excessive grazing and
soil contamination with manure. The isolation and restraint of animals is prohibited, and stress
during manipulation with animals must be avoided.
In conventional and organic production, the most significant health problems are various
infectious diseases, metabolic disorders, diseases of the locomotory system, internal and external
parasites, respiratory diseases and other diseases of various etiology (Đuričić, 2021). Although
antimicrobials and antiparasitics can still be used in organic farming, with restrictions set by the
European Council Regulations on Organic Farming, this type of treatment leads to significant
economic losses due to the double withdrawal period. Therefore, producers in organic livestock
production tend to increasingly use alternative environmentally friendly and effective preparations
for the treatment of animals that do not have a withdrawal period.
Although, the European Council Regulations on Organic Farming 834/2007 and 889/2008
(EC, 2007;2008)) stated that such livestock should be treated with phytotherapeutic products if
possible, but there are a few phytotherapeutic products registered for livestock, today.
In addition to herbs, the ethnoveterinary pharmacopoeia, also, may include animals or
animal-derived products and minerals. Regardless of the type of folk remedy, they can sourced from
various environments and locations (Bartha et al., 2015).
The traditional knowledge of folk preparations used to treat animal diseases has been passed
down orally from generation to generation, so there are no written records or they are very rare.
People who knew how to use medicinal herbs and preparations to treat people and animals
(herbalists, medicine men, and many other names) were privileged people and valued in society
through the centuries. Many folk recipes and traditional ethnoveterinary remedies are forgotten and
lost forever in Europe, while in local communities around the world (Asia, Africa and some parts of
America and Australia) the veterinary folk practice has been present for thousands of years.
In some parts of Europe, traditional use of domestic folk remedies has been preserved,
much-explored, and used for generations as an alternative to treating livestock. Today, this is
especially significant on certified organic farms. Ethno-veterinary surveys, on the preparation and
utilization of herbal, animal or mineral remedies have been conducted in Spain (Bonet and Vallès,
2007; Akerreta et al., 2010), Italy (Pieroni et al., 2004; Di Sanzo et al., 2013), Albania (Pieroni et
al., 2014), Montenegro (Menkovic et al., 2011), Romania (Bartha et al., 2015), Switzerland
(Bischoff et al., 2007), Polish-Lithuanian-Belarusian borderland (Kujawska et al., 2017) and in
other European countries.
Ethnoveterinary in Croatian region
Among the first medicines, rocks, soil and clay were used. Later, Slavs started to produce
alcoholic beverages such as mead (“medovina“) or honey drink, but also other drinks. Of the
products of animal origin, blood, liver, heart, lard and ointment were most commonly used.
Medicinal plants and their preparations have been used in medicine since the appearance of the first
civilizations. At the begginig of 9th century, medicine in Croatia was primitive folk medicine
(beliefs in several Gods and fairies associated with sorcerers), ie a mixture of old folk experiences
(indigenous folk animistic Slavic medicine brought from the ancient homeland) and the experiences
of peoples found in the new homeland (remnants of Illyrian-Roman indigenous medicine and
elements of Byzantine, Arab and monastic Latin medicine). Scientific or school medicine came to
Croatian territories with the spreading of Christianity and education through monks and other
educated people, later from doctors who acquired their knowledge abroad until medical schools
were opened in Croatian regions (Taradi, 2018). The history of pharmacy in Croatia has an
extremely rich and long tradition. Also, traditional or folk veterinary practice has existed since
ancient times since the first animals were domesticated (Vučevac-Bajt and Karlović, 1994).
Ethnoveterinary phytotherapy
Depending on the climate and the vegetation growing in a particular area so different
autochtonous plants were used for the same or similar medical purpose (Quave et al. 2012; Mayer et
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al. 2014). Most indigenous plant species have been used for centuries, but new, imported species
brought in by sailors, spice merchants, and others have begun to be used more and more (Mayer et
al. 2014). Plants are most often used as a decoction or less often as a herbal tea (species). Decoction
(Lat. decoctum) is an extract made by boiling the plant or certain parts of the plant (containing
thermostable active substances) together with water for a certain time, leaving it to cool and
straining it. Herbal tea (Lat. species) is a hot beverage that is made by pouring boiling water over
the parts of the plants from which the tea is made and thus standing for a few minutes and straining.
Some plants were used locally, raw and after chopping or crushing were placed on wounds,
diseased area or skin. Depending on the plant species, certain parts that have medicinal properties
can be used, such as leaves, flower, stems, roots, bark, fruits, seeds and others.
Conclusions
Very often prescriptions for a particular folk veterinary drug have not been scientifically
tested, so the toxicity, safety of use, dosage, method of preparation, side effects and other very
important facts that would justify the use of such a drug are not known.
More efforts are needed in clinical trials, validation of certain folk remedies and the
establishment of veterinary phytotherapy as an adequate replacement for some veterinary medicinal
products that are not approved or desirable in organic livestock production. There is an urgent need
to preserve the values of folk remedies and to record data on ethnoveterinary experiences in
countries and regions where this has not been done.
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Boolean functions (BFs) play a prominent role in the security of cryptosystems [1] and
computer science. The reversibility of a given multi-output Boolean function (BF) provides the
encryption and decryption processes in cryptography. The problem of checking the reversibility of
BFs is of high importance [2]. The reversible computation paradigm is essential in the design of
many emerging technologies such as quantum computation or dedicated low power concepts. The
design of corresponding circuits and systems heavily relies on information about whether the
function to be realized is indeed reversible[2]. A BF is said to satisfy a strict avalanche criterion
(SAC) if complementing a single bit result in changing the output bit with probability exactly one
half [3]. Six-bit BFs are used in cryptography [4].
A BF is the function of the form Bn , m  {F | F : B n  B m } , where B  {0;1} denote the
Boolean values and Bn , m denote the set of all BFs with n bits of input and m bits of output. Bn , n is a
set of all BFs with n bits of input and n bits of output. A function Bn , n is called reversible iff F is
bijective, i.e., if each input pattern uniquely maps to an output pattern, and vice versa [5].
Otherwise, it is called irreversible. BFs with n  m are not reversible by definition. In this brief
communication only the case n  m  6 is considered in the basis {  , ¬}, where  is the logical
operation XOR, ¬ is the logical operation of inversion. The BF is balanced if the output column in
the truth table of this BF contains equal number of 0’s and 1’s [6]. The multi-output BF with n bits
of input and n bits of output F d  Bn, n , n  2 and its inverse BF F r  Bn, n with the same number of
bits of input and bits of output may be considered as direct (DCT) and inverse (ICT) n-bit
cryptographic transformations respectively. But not every DCT that satisfies the SAC, has a
pertinent ICT [7].
Research results. Such self-reversible six-bit Boolean SAC-cryptotransforms were received
in the basis{  , ¬} (Table 1) by the method described in [7]:
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Table 1. Self-reversible six-bit Boolean SAC-cryptotransforms in the basis {  , ¬}.
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Conclusions. 18 six-digit self-inverse Boolean cryptographic transformations are obtained
that satisfy the strict avalanche criterion in the basis {  , ¬}, where  is the logical operation XOR,
¬ is the logical operation of inversion.

66

References:
1. Kolokotronis N. Best Affine and Quadratic Approximations of Particular Classes of
Boolean Functions / N. Kolokotronis, K. Limniotis, N. Kalouptsidis // IEEE transactions on
information theory. – 2009. – Vol. 55, № 11. – P. 5211–5222.
2. Wille R., Lye A., Niemann P. (2016) Checking Reversibility of Boolean Functions. In:
Devitt S., Lanese I. (eds) Reversible Computation (International Conference on Reversible
Computation) RC 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9720, pp 322-337. Springer,
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40578-0_23
3. Li, L., Sun, Y., Zhang, W. Construction of balanced Boolean functions with high
nonlinearity, good local and global avalanche characteristics (2016) Frontiers of Mathematics in
China
(Front.
Math.
China)
April
2016, Volume
11, Issue 2, pp.
339–352
.
https://doi.org/10.1007/s11464-016-0518-y
4. A.Braeken, Y.Borissov, S.Nikova, and B.Preneel, “ Classification of Boolean functions of
6 variables or less with respect to some cryptographic properties,” in Proc. 32nd Int. Colloq.
Automata, Lang. Program., 2005 , pp. 324–334.
5. Soeken M. Enumeration of Reversible Functions and Its Application to Circuit
Complexity / M. Soeken, N. Abdessaied, G. De Micheli // Proceedings of the 8th Conference on
Reversible Computation (RC 2016), 7–8 July 2016: proceedings. – Bologna: Cham, Springer, 2016.
– Vol 9720 – P. 255–270. ISBN: 978-3-319-40578-0. DOI: 10.1007/978-3-319-40578-0_19.
6. Kavut S. Construction and search of balanced Boolean functions on even number of
variables towards excellent autocorrelation profile / S. Kavut S. Maitra, D. Tang // Designs,
Codes and Cryptography. – 2019. - Vol. 87, № 2–3. – P. 261–276. DOI: 10.1007/s10623-0180522-1
7. Fedotova-Piven I. M., Rudnytskyi V. M., Piven O. B., Myroniuk T. V. The inversion
method of four-bit Boolean SAC cryptotransforms. 2019 Radio Electronics, Computer Science,
Control. 2019. № 4. pp.199-210. DOI 10.15588/1607-3274-2019-4-19.

67

Pedagogical sciences
A WATER INDICATOR FOR MONITORING AND IMPLEMENTING SDG 6 AT THE
HIGHER EDUCATION LEVEL
Floridi A.
Scholarship holder at the University for Foreigners of Perugia, Italy
Arduino G.
Programme Specialist, Section on Ecohydrology, Water Quality and Water Education
(EQE)
UNESCO - Division of Water Sciences, France
Biscarini C.
Professor at the University for Foreigners of Perugia, Italy
The SDG 6 Global Acceleration Framework launched by the UN on July 2020 foresees the
strengthening of the human capacity development process and it aims to install sufficient national
capacities to ensure access to water rights and to boost the achievements of SDG 6 targets and
beyond. Education (SDG4) is intrinsically connected to SDG6. The transformative impact of
education empowers people to become active agents of change and work towards a sustainable
future. Water education is a key learning process to build skills and capacities necessary to design
good strategies and achieve sustainable governance of water resources.
Member States observe a consistent lack of adequately trained human resources able to
sustainably manage water resources. The need to establish a new indicator on Water Education,
which contribute to better assess countries capacity to evaluate and manage water resources, was
addressed by UNESCO’s Intergovernmental Hydrological Programme.
The aim of this paper is to develop a methodological proposal for a Water Education
indicator (WEi) with a focus in Italy, as a global tool to assess human capacities in the water sector
at the national level.
The WEi assesses the extent to which water-related issues are developed among universities
curricula and mapping the occurrence of water professionals for each Member State. Water
professionals can be defined as those people dedicated to water management after going through an
education pathway at a tertiary level institution that led to an academic and/or professional degree
explicitly linked to the study and management of water.
Considering all Italian degrees involving water-related subjects (defined as those subjects
containing at least one water-related term, in the name or in the description of the subjects, included
in the 2.50 Hydrology group of the UNESCO Thesaurus), the ratio of water-related subjects out of
the total subjects of the respective degree is calculated. The ratio can also be applied as follows:
university credits in water-related subjects out of the total number of university credits for each
selected degree. For each degree involving water-related subjects, the quartiles of ratio (credits ratio
or hours ratio) are calculated. The quartile function allows to create four different levels of waterrelated knowledge acquired by students (L1 Beginner, L2 Medium, L3 Medium-High, L4 High):
each level is weighted on the basis of water-related subjects/credits/hours occurrences in each
considered degree. The highest level can be considered as leading to the formation of water
professionals.
The WEi can become an analysis and development tool to improve the educational planning
of a country and give a more comprehensive mapping of the linkages between water-related
curricula and water education graduates' job placement. Water professional's demand is expected to
grow in several economic sectors indeed. Therefore, Water professionals can be acknowledged as a
national wealth and well-being component, both as human resources and job creation in the water
sector.
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Edible sugar (sucrose) is world's predominant sweetener. It satisfies the human appetite for
sweetness and contributes calories to our diet. Sugar is used in cooking, in the preparation of
comercially processed foods, and as an additive to drinks, it is also a preservative and fermenting
agent.
Sugar consumption has been growing at roughly the same rate as world population or 2%
per year. There are substantial differences in per capita sugar consumption among nations. In part
these differences are cultural, but per capita consumption also is correlated with wealth and is
highest in Europe and lowest in China and Africa.
Sugar is extracted from plant sources. The most important two sugar crops are sugarcane
(Saccharum spp.) and sugar beets (Beta vulgaris). Some minor commercial sugar crops include the
date palm (Phoenix dactylifera), sorghum (Sorghum vulgare), and the sugar maple (Acer
saccharum).
Sugar remained a predominantly European crop throughout the twentieth century. Sugar
beet plays the important role in the economy. Sugar beet is one of the leading raw materials for the
production of manufactured sugar in the United States.
Sugar beets grow best in regions with a moderate subtropical climate. They require the
neutral soils (pH 5,8 to 7) and high water requirements. They are frequently grown under irrigation.
Beet normally weighs 0,2 to 1,35 kg and has a tap root extending to soildepths of 0,6 to 1,5 m. The
sugar content of a beet ranges from 8 to 17% of fresh weight, but the value depends on the variety
and it does vary from year to year and location to location. Sugar content is effected by climate.
Near-harvest moisture stress inreases percent of beet sugar content. Fertility (nitrogen) stress
increases beet sugar content. It takes about 1,07 tons of raw sugar to produce 1 ton of refined sugar.
Table contains data for sugarbeet production in the major beet-producing regions of the
world.
Table. Top Ten Sugar Beet Producers - 2019(million tons)
Russia
France
United States
Germany
Turkey
Poland
Ukraine
China
United Kingdom
Netherlands
World Total

46,4
41,5
30,9
28,2
19,8
14,8
13,9
11,3
7,7
6,9
278,5

The average yield of sugar beet crops worldwide was 60 tons per hectare.
Many cultivars of sugar beet exist, almost all are capable of giving root yield of 40 tons or
so per hectare at 12,5 - 18% sugar content, giving 6-7 tons of sugar powder per hectare.
Sugar beet is of great interest to production of many by-products:
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molasses: used as animal feed and in cultural media for the biotechnological production

of
alcohol, citric acid and nutritional yeast;
 sugar beet pulp: animal feed;
 beet tops (leaves and petioles) also can be used as silage;
 energy crops, renewable primary products:
 biofuel ethanol and biomethane;
 sugar as raw material for the chemical, cosmetic and food industries;
 biodegradable material.
100 kg fresh sugar beet can give 12-15 kg sucrose, 3,5 kg molasses, 4,5 kg dried pulp and
varying amounts of filter cake.
Beet pulp is utilized for ruminant nutrition. Beet pulp is very high in fermentable fibre and is
easy for livestock to digest. Beet pulp is considered a “super fibre” because its energy content is
much higher than typical forages and only slightly less than those found in cereal grains such as
oats and barley. Beet pulp is significantly more digestible than common forages – for example grass
hay is 40-60% digestible, depending on its quality, whereas beet pulp is 80% digestible. Filter cake
is used as agricultural soil fertilizer. Molasses are combined with beet pulp to provide animal food,
or are used as feedstock in the chemical and pharmaceutical industries for fermented products such
as citric acid and its esters. Sugar molasses are of limited value for large-scale ethanol fermentation.
In Europe the sugar industry has been enabled to provide sucrose for chemical and biotechnological
industries at prices similar to those of the world market.
Currently 85% of the energy used by the United States comes from non-renewable fossil
fuels, which contribute to global climate change and are environmentally destructive. The process
of converting corn to bioethanol is very energy intensive, as well as involving a staple food crop.
Sugar beets are a superior feedstock for producing bioethanol compared to corn. For the same
amount of bioethanol, sugar beets require a smaller acreage of land and fewer sugar beets, and
potentially utilizes a more direct and inexpensive process with a smaller environmental cost. Sugar
beet differs from cereals in that its seeds that develop after blossoming are not harvested. Only the
thickened roots that are rich with sugar are used.
The increase of the sugar beet productivity accompanied by the increase of sweetness is one
of the most important goals in food industry. It ought to be noted here that the sugar beet production
industry plays an important role in intensification of the plant growing industry. It contributes to the
enhancement of the complimentary conditions for the microbial mineralization of the organic
matter.
Fossil fuels (coal, oil, gas) have been identified as the major reason for the change of
temperature in the atmosphere. They have been dramatically adding to the carbon dioxide levels in
the atmosphere.
Biofuel is one of the alternative fuel options that have a potential to help reduce oil
consumption and pollution causing global warming. Although in the process of burning biofuels
release roughly as much carbon dioxide as regular fossil fuels, such crops soak up carbon dioxide as
they grow. That is why, biofuels are thought to reduce overall exhaust emissions as compared to
fossil fuels.
Bioethanol is the most common biofuel, accounting for more than 90% of total biofuel
usage. Ethanol can be produced from many feedstocks, including cereal crops, corn (maize), sugar
cane, sugar beet, potato, sorghum and cassava. The production of ethanol from sugar cane and sugar
beet is energy-efficient since the crop produces high yields per hectare and sugar is relatively easy
to extract.
New technology proposed by us enables to increase sugar yield of sugar beet from 7 (as
usually) to more than 32 tons per hectare, which makes it possible to satisfy human needs in both
food and biofuel production.
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Blood transfusion is becoming an increasingly common life-saving veterinary procedure in
dogs and cats. Blood banks for pets are more and more popular in the world, and pet owners decide
to make their dog or cat honorary blood donors more often. Not only whole blood, but also blood
preparations, such as plasma or red blood cell concentrate, are used in patients with anemia,
hemorrhage or coagulation disorders [3]. In order to perform the transfusion procedure efficiently
and safely, it is necessary to correctly collect blood, store and select the donor and recipient in terms
of blood type. Dogs have 13 blood groups, 8 of them are commonly recognized DEA 1 (1.1, 1.2,
1.3), 3, 4, 5, 6, 7, 8 [4]. In cats, there are 3 blood groups: A, B, AB [1]. The aim of the research was
to statistically analyse the causes and effectiveness of blood transfusion procedures performed in a
veterinary clinic in Poland in years 2014-2018.
A total of 177 blood transfusions were performed during the 5 years discussed. The majority
of patients were dogs (163 animals). Statistical calculations were made on the basis of figures
obtained from the archive of the clinic's computer program.
The majority of dogs qualified for transfusion were those with complicated tick-borne
disease and coagulation disorders as a result of rodenticide poisoning. In cats, the main indications
for blood transfusion were IMHA (haemolytic anemia) and complicated viral diseases (calicivirosis,
herpesvirus infection). The overall rate of success was 57%. Of 163 blood transfusions in dogs, 98
were successful and ended as expected (60% success). In cats, out of 14 transfusions, only 4 were
successful (29% effective) [5]. The remaining procedures did not meet the expected results or there
were unwanted post-transfusion reactions. The most common reaction found is anaphylactic shock
followed by chills, fever and loss of consciousness [2]. Successful blood transfusion treatments
contributed to the recovery of the animals. On the other hand, the unsuccessful treatments ended in
sudden death of the animal or euthanasia for medical indications.
In conclusion, in all cases, the performed transfusion was a life-saving procedure due to the
deteriorating health despite prior pharmacological treatment. On the basis of the obtained results, it
can be assumed that thanks to the development of veterinary medicine and the awareness of the
owners, the transfusion procedure will be a routine emergency procedure in animals in the future.
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Introduction
Network industries are strategically important areas of the economy. In the conditions of the
Slovak Republic, in accordance with the law [1], they include four areas, namely electricity, gas,
heating and water management. The commodities supplied in this market are related to the basic
living needs of the population. Within the industry, the goods are electricity, gas, heat, drinking
water, wastewater, surface water, hydropower potential of water flow and energy water. Significant
changes in the technologies used to secure the supply of network industries, together with changes
in policy and markets, have allowed competition to grow and ownership to change.
Continuous and qualitatively balanced realization of energy supply is one of the basic
preconditions for the functioning of the economy and the fulfilment of the basic needs of the
company. The existence of dominant monopolies provides for reciprocal approaches within network
industries between producers, distributors, suppliers and their customers. The mutual functioning
and behaviour of monopolistic energy entities has a direct impact on the population and its standard
of living, which also affects the country's economy [2, 3].
The paper will focus on activities prior to the creation and implementation of an integrated
marketing communication strategy of the heating company (further HC), which is based on setting
communication goals for individual segments of partners from the external environment and for
employees in the internal environment. Communication goals are identified on the basis of an
analysis of the company's communication opportunities with customers, partners and employees [4,
5]. Companies operating in the network sector - district heating are in Slovakia in several cities in
the position of a regional monopoly supplier of heat and hot water. There is only generic
competition based on other technological principles of heat production and supply. The market
position of district heating companies shows that they are subject to regulatory measures by an
independent authority at state level. At present, regulatory models combine price regulation and
regulation qualitatively focused on environmental aspects. This is associated with the setting of
their marketing strategies on the part of business entities in the heating industry, as the right of
customers is to choose the method of ensuring thermal comfort in their premises and the right to
disconnect from the central supplier under specified conditions. Customers therefore choose
between a central supplier or generic competition, which is mainly electricity and gas suppliers.
The position of marketing in the conditions of the selected network industry
HC marketing in general represents the analysis, planning and control of programs, the
purpose of which is to harmonize the desired exchange processes with the requirements of selected
markets. This then results in two basic pillars of HC marketing, namely customer service and
mutually beneficial exchange. An exchange relationship will only take place if it is beneficial to the
participants in that relationship [6, 7]. This means that if the customer is to use HC services, these
services must be high quality, adapted to his needs and requirements. The long-term top goal of HC
marketing is to place the customer and his satisfaction at the centre of their thinking and actions.
HC customers have certain requirements for HC. The degree of satisfaction of requirements
determines customer satisfaction and consequently affects their loyalty. The image mediated mainly
by marketing communication influences the interest of customers and their relationship to HC. An
important component of marketing in this case is marketing focused on creating relationships with
the public.
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The primary task of HC marketing is to regularly analyse the market in which it operates.
This includes an analysis of all customers, competition, internal and external environment. HC
identifies who its customers are, what their needs and requirements are, what their habits and
behaviour are. Competitive analysis is an integral complement to customer analysis. Marketing
research and subsequent analysis provide information on the factors that affect HC's ability to
compete with its services. These are factors expressing the strength of suppliers, the strength of
customers, the strength of substitution services, barriers to entry of new competitors and the degree
of rivalry between existing competitors. The aim of the environmental analysis is to identify the
opportunities and threats that HC can affect. The result of the analysis is the identification and
regular reassessment of the strengths that HC should use and the weaknesses that it should
eliminate. The output of the performed analyses and marketing research is the implementation of
market segmentation and the selection of target customer groups. Segmentation makes it possible to
divide HC customers into certain groups that are as homogeneous as possible inside and as
heterogeneous as possible. Marketing goals, tasks and intentions are the basis for the formulation of
marketing strategy. The essence is the division and placement of HC resources using sets of
marketing mix tools.

Figure 1. Cycle of marketing activities in the HC environment
To put it simply, the optimal marketing mix expresses the fact how HC can achieve its goals
and satisfy the needs and wishes of customers with the least possible resources and effort (Fig. 1).
The implementation of individual marketing strategies and programs is the implementation phase of
the marketing process. Feedback in the form of evaluating the effectiveness of marketing activities
provides HC with information for compiling marketing plans.
Each company and therefore also HC exists in a specific environment, so it must know its
strengths and weaknesses, opportunities and threats. The SWOT analysis gives a picture of which
potential factors of economic, legislative, social and technical nature affect it. Even in the
conditions of HC, such tools of strategic management as SWOT analysis, SPACE method or PEST
analysis play an important role. Porter's concepts of the five-force model [6], the value chain or
newer concepts of strategic management, e.g. Balanced Scorecard, etc. Benchmarking is an
important means of identifying one's own strengths and weaknesses [5, 8].
In relation to the spatial delimitation of the market, it is necessary to answer the question
whether the target groups will be addressed within the local, regional or national market. Based on
the analysis and definition of objectives, decisions can then be made on the placement of a specific
HC product offer on the relevant market, relating to its basic direction, scope and possible mutual
cooperation [9].
Marketing measures in the environment of a selected network company
The specific conditions in which HC operates lead to some assumptions and framework
conditions that have an impact on the range of applicable marketing tools and measures. These
measures can be developed and implemented in several main areas, which correspond to the
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individual tools of the marketing mix. Within the product policy of HC, these are mainly products
of an intangible nature. In this area, it is necessary to deal with decisions on the introduction of new
or modification or elimination of established products and performances. These decisions apply not
only to the level of basic HC products, but also to its other levels, e.g. consulting and information
services.
HC's pricing policy includes decisions in the area of creating consideration for the services
provided. The possibilities of HC pricing are limited not only by state intervention, but also by
competitive offers. The external action of the HC depends crucially on its presentation through the
communication policy. The image of HC in the eyes of the public is not determined by the products
and services actually provided, but also by the way in which the products and services are perceived
by customers.
Within the communication policy of traditional marketing, four basic tools of the
communication mix come to the fore: advertising, including e-marketing, public relations, personal
sales and sales support [10]. All these tools can be used in HC marketing, but they differ from
communication tools in the understanding of classical marketing in their importance.
Communication policy can therefore be considered as the core of HC's marketing mix. In the
conditions of HC, it is possible to assign other tools to the traditional tools of the marketing mix,
which are human resources, material conditions and technical and technological equipment,
processes and their management.
Discussion
The mentioned process of marketing management is an example of the optimal procedure of
HC in carrying out the activity in question. The specificities of the network industry make it
necessary to respond to external conditions associated with ecological constraints and
environmental impacts [9]. Therefore, it is necessary to make corrections to the objectives, target
segments, strategies and measures at the HC. The marketing management process itself has an
immediate impact on increasing costs. At present, HC has only the necessary knowledge, which is
not sufficient as a basis for marketing-oriented management, and the possibilities of implementing
marketing measures are subject to significant financial constraints. HC must actively build its image
and plan its position in the market. At the end of this process is the knowledge that meaningful
marketing can function as an integrated part of HC.
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Research, development, manufacturing, use and surveillance of medicinal products for
human use are subject to strict regulation in Europe. Before introduction to the market medicines
must meet high standards set by authorities. The legislation in the pharmaceutical field is constantly
evolving and its main aim is guaranteeing safety, efficacy and quality of medicines. Clinical trials
are substantial part in the development of new medicinal products regardless of indication for use,
dose, dosage form and targeted population. In general, clinical trials including humans are initiated
after successful completion of tests in animals and could be divided in four phases (fig. 1).
Phase of clinical trial
Main objective
Target population
Estimated number of
participants
Phase 1
Tolerance,
safety, Healthy
volunteers, 10-100
preliminary
when
unethical
pharmacokinetics
patients with targeted
condition
Phase 2
Estimation of dose and Patients
with
the 100-500
indication, data for targeted condition with
confirmatory design
minimal complications
and
concomitant
conditions
Phase 3
Safety
profile, Patients
with
the >1000
confirmation
of targeted condition
efficacy
Phase 4
Long-term safety and Patients
with
the >3000
efficacy assessment
targeted condition
Fig.1. Basic characteristics of phases of clinical trials. [1]
The European medicines agency plays key role in the regulation of medicinal products in the
EU. The institution provides scientific expertise and maintenance of many electronic based systems,
such as the one for reporting adverse drug reactions EudraVigilance. Up until now clinical trials
most often fell in the scope of pre-authorisation scientific advice procedures conducted by the
EMA. Each member state has its particularities and requirements in terms of authorization, conduct
and control of clinical trials within its territory. The legal basis of regulation of clinical trials
includes Directives 2001/20 and 2005/28 which were gradually implemented in national legislation
of member states.
However, in 2014 the paradigm changed with the development of Regulation 536/2014.
This new document introduces a totally new philosophy and approach to the field and emphasizes
more on the role of EMA. With the Regulation is created the Clinical Trials information system
(CTIS). When CTIS reaches full functionality, the Regulation will come into force for the EU
member states. Compliance with Regulation will be obligatory for all member states without the
need of implementation in local legislation. The CTIS is designed as the center of all
communication between industry and regulators regarding clinical trials. All new clinical trial
applications, substantial amendments and notifications should be submitted via the CTIS. The
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assessment will also be conducted as a synchronized procedure that will hopefully be faster and
more effective. This is essentially a major change for both assessors and sponsors of clinical trials
as previously the submission and assessment took place on national level only. The Regulation is
planned to facilitate the clinical trial authorization process as with one unique submission the
sponsor will choose which member states to be included in it. Following the assessment, one unique
decision will be issued and it will be valid for all the concerned member states. [2, 3]
Before the creation of the Regulation, applications were assessed on national level with each
competent authority having its own work algorithm. The final decision was valid only for the
territory of the country. The assessment procedure for a new clinical trials in CTIS will be divided
in 3 stages: validation of documents, assessment and final decision on the application. According to
the new rules of the Regulation the application itself will be divided into two parts. Part 1 will
include the scientific information such as state of knowledge, clinical question, hypothesis to be
tested, clinical relevance, goals, endpoints, safety measures, risk/benefit. Part 2 will be focused on
national requirements, ethical aspects and local feasibility. [4] Investigator sites and staff will be
assessed locally by the national competent authorities. The new philosophy for structure and
assessment of applications will inevitably lead to higher standards and will also minimize
differences between member states. This could eliminate problems with analysis and comparison of
data. Assessment procedures in the CTIS are based on the so called dynamic workflow where if a
task is completed earlier than expected, assessment could move forward to the next one. This is
especially valuable for sponsors as this measure will lighten the administrative burden. However,
deadlines for assessors will become stricter. Having in mind the expected volume of applications,
some countries can experience lack of work force and difficulties meeting the expectations of the
new rules of procedure.
Even though a centralized approach towards clinical trials has a lot of expected benefits, it is
worth noting that the transition will certainly be accompanied by many difficulties as well. For
example, experts in national competent authorities will have different level of access and so will
come the need for reorganization within internal structures. Moreover, all the documentation will be
submitted electronically via the CTIS which emphasizes the need of a well-functioning electronic
infrastructure. The introduction of the Regulation also calls for synchronization in the way assessors
are educated and trained as procedures in the system will revolve around discussions and
consultations between the member states. So far, each national authority had its own requirements
about background and competencies of assessors and inspectors.
In conclusion, the introduction of Regulation 536/2014 will be a milestone in the way
clinical trial applications are prepared, submitted and assessed in the EU. A lot of benefits are
expected from the unique, synchronized procedure and electronic document flow. However,
difficulties will also arise as the transition will be significant. The new approach towards
assessment calls for change in the mindset and training of assessors.
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Abstract. The interface between the matrix and the ceramic reinforcement is important
because the properties of this region determine the load transfer and crack resistance of metal
matrix composites during deformation. The high interfacial bond strength in a metal matrix
composite material and therefore superior properties in the final composite material should be
considered. The wettability barrier is an obstacle that must be overcome in the production of
composite materials. In this article, the interfacial wettability properties of composite materials were
investigated.
Keywords: composite, matrix, interfacial wettability, bond strength.
In metal matrix composites, this step must be optimized very well in order to obtain
reproducible properties in the production of interfacial adhesion composites. Therefore, in this
article, the factors affecting wettability and wettability, and previous studies in the literature to
improve wettability are briefly summarized. Wettability is defined as the ability of a liquid to spread
on a solid surface and refers to the magnitude/degree of close contact between liquid and solid
[1,2,3].
In the preparation of composites, it is important that the ceramic is filled by molten metal or
polymer liquid. Designability in composites has positive effects on the complement and therefore
on the design elements.
The wetting property of composite materials depends on the free energy exchange created
by the reinforcement and the matrix. When two electrical surfaces (neutral) come close enough to
each other, a physical force of attraction exists, which is better understood when a solid surface is
wetted with a liquid. When two surfaces are in physical contact, true molecular contact occurs on
only a small portion of the total surface. In addition, surfaces often contain contamination, oxides
and other residues. Even if these materials are removed and there is strong adhesion at the contact
points, the average adhesion is weak compared to the whole surface [2,4].
Wettability is indicated by the contact angle that a liquid droplet on a solid surface makes
with the surface, as shown in Figure 1. The contact angle 𝜃 at equilibrium is calculated from the
following equation, often referred to as the Young-Dupre equation:
𝛾𝑠𝑣 = 𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑣 cos 𝜃
(1)
In this formula, 𝛾𝑠𝑣 is the free energy of the solid-gas interface, 𝛾𝑠𝑙 is the free energy of the
liquid-solid interface, and 𝛾𝑙𝑣 is the free energy of the liquid-gas interface. Each free energy is
energy per unit area or surface tension force [3].
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Figure 1. Liquid drop on solid surface, schematic representation of wetting angle and surface
energies in the system where wetting is not good [3].
When a liquid drop is dropped on a solid surface, some solid-gas interface is replaced by
liquid-solid and liquid-gas interface. The diffusion of the liquid on this surface (wetting the surface)
occurs when the free energy of the system decreases. The bond strength (adhesion) between the
liquid and solid phase is found by the relation 𝑊𝑎 (2):
𝑊𝑎 = 𝛾𝑙𝑣 + 𝛾𝑠𝑣 - 𝛾𝑠𝑙
(2).
The sum of equations (1) and (2) gives equation (3):
𝑊𝑎 = 𝛾𝑙𝑣 (1 + cos 𝜃)
(3).
Thus, the bond strength between the liquid and solid phase can be expressed in terms of the
contact angle and the surface tension of the liquid.
The size of the contact angle determines the wettability:
1. 𝜃=0, excellent wettability
2. 𝜃=180, no wettability
3. 0<𝜃<180, partial wettability
This means that a small contact angle is an indication of good wettability. For a liquid to wet
a solid surface, the condition cos 𝜃 >0 or 𝛾𝑠𝑣 > 𝛾𝑠𝑙 must be met (Figure 2) [3].

Figure 2. Schematic representation of the degree of wettability [4].
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One way to reduce the surface tension ( 𝛾𝑙𝑠 ) is to form a stable composition at the interface
by forming a chemical bond between the coating material and the base material.
In order to maximize interfacial bond strength in metal matrix composites, it is necessary to
improve wetting, control chemical reactions and minimize the formation of oxides [1,4]. The
formation of a good bond between the interface and the compatibility between the reinforcement
material and the matrix are the most difficult parameters. Compatibility and easy spreading of the
matrix over all reinforcing surfaces are essential during the initial production of the composite. In
this case, the reinforcement materials are well wetted and a void-free composite can be produced.
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Abstract. In his speeches and publications, as well as in his research, A. Spendiaryan gave a
special and unique opportunity to the perception and recognition of the essence of Armenian folk
songs, for him the field of creative mastery and achieving the best results was folk-professional
music, mainly ashough music.
The composer's creative spectrum included performances of urban folk songs, which he
rendered for the piano. His acquaintance with composer Nikoghayos Tigranyan (born in Gyumri)
was of great importance. It was thanks to him that A. Spendiaryan gained access to the classical
samples of Shirak ashough songs and instrumental mughams, which played a significant role in his
work.
Keywords: Al.Spendiaryan, Folk song, Ashugh song, orally тradition, Style, interpretation,
option
ALEXANDER SPENDIARYAN (1926 - 1927) Conductor/Composer/music and public
figure, People’s Artist of the RA. Worked with Armenian Philharmonic Orchestra as the Artistic
Director and Principal Conductor in 1926-1927.
The founder of symphony music in Armenia- Alexander Spendiaryan was born in the village
of Kakhovka (Kherson region, Ukraine). In 1895 he graduated from Moscow University, Law
Department. While at the University he mastered violin and played in the student orchestra. He
studied theory of composition with N.Klenowsky in Moscow from 1892 to 1894 and with N.
Rimsky-Korsakov in St. Petersburg from 1896 to 1900. He lived in Crimea for quite a while, where
he was involved in music related activities particularly, conducting. In 1924 Spendiaryan moved to
Yerevan, Armenia. To present a concert of his own works he organized an orchestra consisted of
Conservatory 17 professors and students. This was done by the support of Conservatory rectorArshak Adamyan. The first concert took place on December 10, 1924 and is appropriately
considered as the first ever symphony concert in Armenia. This was a stimulus for a constantly
acting symphony orchestra in the frames of Yerevan Conservatory to be established under the
support and patronage of Arshak Adamyan. Spendiaryan coached the Armenian symphony
orchestra, first together with Arshak Adamyan until 1926, and then by himself, until he passed away
in 1928.
Going beyond the initial scholar framework this orchestra turned to be the promoter of
symphonic music in Armenia. Yerevan Opera Theatre Orchestra, as well as all other symphony
orchestras in Armenia, were later established on the basis and tradition of this Conservatory
orchestra.
Alexander Spendiaryan played an important role in establishing national school of
composition, its artistic principles and characteristic style. He enriched the Armenian music with
new artistic concepts, subject matters, variety of genres, expressive means, creating the foundation
of national Armenian symphonic music. Spendiaryan’s “Crimean Sketches” (two suites), “Yerevan
Etudes” and his other symphonic compositions are among the best works in the treasury of the
Armenian classical music. His opera “Almast” is one of the very first Armenian operas.(12)
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Al. Spendiaryan, one of the founders of Armenian classical music, lived and composed as a
devoted son of his native people, as a genius who came at the right time with the historical mission
of laying the foundation of national classical music.
Looking at the role and significance of his work in the course of time, flipping through the
pages of the cultural chronicle of the newly created Armenian Republic of the 1920s, we are once
again convinced of the composer-figure's best-directed history, weight and size.
Touching upon the national features of Al. Spendiaryan's work, the important milestones of
their complex and interesting process of formation, which became possible due to a combination of
favorable factors, in this article we have singled out one of those factors - traditional troubadour art,
mainly in the composer's Alexandropol notes.
From the beginning, as a follower of the aesthetic principles of Russian progressive artists of
the XIX century, especially of the "Powerful Club". Al. Spendiaryan approached the roots of true
art. Before he set foot in Armenia, he felt that his spiritual target was in the field of Armenian folktraditional music. He chose and began to expand successfully in that field.
It is known that in 1916 In Tbilissi (Georgia) Al. Spendiaryan got acquainted with the
traditional instruments and orchestras of the Caucasus region. As a skilled connoisseur of the
European instrumental orchestral performance, he gives speeches and publications in which he
clearly states his remarks on a number of means of expression that contribute to the full and colorful
sound of the so-called Archelian Orchestra.(11, p. 117)
As a matter of principle, he uses the following: Only the original Eastern folk song or a
composition composed in a strictly folk style can serve as a source of nourishment for the Eastern
Orchestra. (11, p. 119)
How did the composer come to this conclusion, what guided him?
1893-94 The performances of Armenian urban folk songs, which he had transferred for
piano, had already appeared in Al. Spendiaryan's creative field of vision. However, his acquaintance
and closeness with the great Gumretsi Nikoghayos Tigranyan in the following years was of great
importance.
Profound connoisseur of music of the peoples of the East, composer, pianist N. Tigranyan
focused his creative search especially on the study, recording and polyphonic reconstruction of
urban folk-troubadour music samples. Taking into account the historical-political situation of that
period, the general level of national standards towards European values, the composer's work was
once considered progressive, bright and promising.
In Armenian musicology, this musical-historical period is divided into pre-Komitas,
Komitas and post-Komitas stages. Of course, this is a reasonable division. However, some facts
allow us to notice unique similarities and principled approaches within the boundaries of these
stages. In particular, we mean Komitas և N. Tigranyan's approaches in the field of collecting,
recording and polyphonic folk music. It was facilitated by their creative connections, personal
intimacy ակ correspondence. It is known that while visiting Alexandropol, Komitas was always
hosted at N. Tigranyan's house, he was united by his creative work. Here we especially emphasize
the relationship between composer and folklore, where the patterns of both the collection of original
material and its polyphonic elaboration are of fundamental importance.
Once upon a time, even today, both the performers and the connoisseurs are of great interest
to the composer's written, polyphonic elaborate mughams. Their musical-historical value is very
high. "The work of Tigranyan, the great" Archelq singer "(Al.Spendiarov) is a huge contribution to
the development and spread of mughamat," L. Yernjakyan writes, with several considerations. It is
known that N ․ Tigranyan wrote them down. From Melik-Aghamalyan's brilliant performances. (3,
p. 47)
The composer's written and polyphonic elaborate mughams still arouse some interest among
both musicologists and performers. In this regard, we want to rely on K ․ On a valuable provision of
Khudabashyan. «Ն ․ The development of Tigranyan's mughams is not carried out at present (the
only exception is the development of "Shahnaz" mugham for violin կատար piano, performed by
the composer). But if the mugham arrangements have lost their artistic value in terms of the piano
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repertoire և concert material, as they are very primitive in terms of modern piano technique, they
will retain their value as material for many generations of researchers and composers”. (12, p. 88)
Thus, N. Tigranyan, as a brilliant connoisseur of Armenian traditional music, aroused great
interest for Al. Spendiaryan, who was still discovering Armenian national music. Later, the
rapprochement and creative cooperation of the two Armenian musicians took place through a
unique interaction and complementarity. We are convinced that it was the creative relationship with
N. Tigranyan that, on the one hand, guided Al. Spendiaryan's national-stylistic quest, and on the
other hand, the genres of instrumental music and performance peculiarities simply had a special
place in his creative temperament.
Let us remember that N. Tigranyan was the skilled connoisseur and advocate of the latter, in
whose field of vision a permanent place was occupied mainly by the study and mastering of the
traditions of the Armenian troubadour-sazandar art. Al. Spendiaryan himself confesses in the
preface of Gumretsi's book that he was deeply impressed and influenced by his piano miniatures;
Moreover, in his creative oriental orientation, he considers N. Tigranyan's works closer and closer.
(8, p. 4)
The best evidences of what has been said are scattered in their letters, and even today the
reader is amazed by the warm human sensibility, the raising of various creative problems and their
original solutions.
Summarizing their content, we see that the main material here refers to the genres of
traditional professional music and the new mastery of means of expression. We are talking about
the compositional features of "Almast", "Yeryanyan Etudes", the problems of bringing new
orchestral tricks to life. Thus. 1925 On July 6, he wrote to N. Tigranyan from Yalta. "I really want
to come to Leninakan, mainly to see you, but it will hardly be possible before September. I am glad
to put my instrumentation knowledge at your disposal.
1916 In Tbilissi (Georgia) I got acquainted with Hovhannes Tumanyan's poem "Taking
Tmkaberd" and decided to use the poem as an opera plot".(3, p. 169-170)
A. Spendiaryan was mutually interested in N. Tigranyan's work, first the traditional music of
sazandars, then the approaches to the original mughams and dances expressed in the composer's
works. A. Spendiaryan had many times admired the mughams performed by the famous carpenter
Aghamal Melik-Aghamalyan, which were mainly written by N. Tigranyan. A. Spendiaryan notices.
"The melodies written by him are highly valued by the choice made with delicate artistic taste, the
correct perception of all their peculiarities, the accurate registration, which was once fully approved
by a connoisseur like A. Melik-Aghamalyan. The harmonious arrangement of the melodies is in line
with the value of them, as well as the whole texture of Nikolai Fadeich's arrangements, which
makes these arrangements an interesting achievement of concert pop music". (3, p. 58-59)
A. Spendiaryan himself, following the example of N. Tigranyan, has always written about
the performances of sturgeons, kamancha players and duduk players. Even during entertainment
and gatherings, he was completely immersed in the charm of traditional ways. It is also obvious
during the party organized in Hovhannes Hovhannisyan's house. "The guests were sitting on the
carpet, lively conversation began, in which only A. Spendiarov did not take part, indifferent to
everything except "You are the head", which was sung by one of the participants to the
accompaniment of a tar".(6, p.179)
Let's remember the post of "Enzeli" performed by the famous carpenter, conductor of the
Archelian Orchestra A. Alexandryan, or "Hijas" in the troubadour's office, surrounded by sazandars,
after a fierce backgammon fight. He simply forced many musicians to study at the conservatory.
They note that the composer especially for himself was able to accurately perceive and feel the
rhythm of the performed works. (10, p.142)
As in Leninakan and Yerevan, the same thing is repeated in Tbilissi (Georgia). Here the
Armenian Music Society, led by Hovhannes Tumanyan, organizes a series of concerts and meetings
on the occasion of A. Spendiaryan's stay here, which turns into a special holiday.
"This evening," recalls the poet's daughter, "the Sayat-Nova Ashokukh Song Ensemble, a
group of sazandars, a small ensemble of santura players, duduk players, kamancha players." In the
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end, M. Aghayan performed "Antuni" and "You are the head". Admired A. Spendiarov wrote some
motives. The next day, troubadours appeared again at A. Spendiarov's brother's house, whose
composer kept performing the songs he liked again and again; Not content with this, he wandered in
Tbilissi (Georgia), visiting cafes in the old quarters to listen to the ashughs in the wild. He was
accompanied by R. Melikyan".(4, p. 94)
During one of these meetings, the composer got acquainted with the ashugh Sheram,
admired the original composition of his songs, urged the ashugh, his son Vardges Talyan, to write
his songs.
Finally, let us remember that "Tmkaberd Arum" was a troubadour story, which impressed
the composer so much that it inspired him.
Summing up our observations on Al. Spendiaryan's creative search in his native country, we
can mention the following: In both his speeches and publications, and in his research, Al.
Spendiaryan gave a special and unique importance to the full understanding and recognition of folk
songs, but for him the field of creative mastery and achieving the best results was the traditional
professional music - troubadour song and instrumental music. It is obvious that the Alexandropol
specimens played an exceptionally important role here. Let us remember that the composer passed
away early in life, in his own words, many ways were still waiting for him to reach the knowledge
depths of folk song. On one occasion he said to M. Mirzayan. "Oh, when I write my second opera,
it will be something completely different". (3, p. 127)
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Law of Ukraine of May 21, 1997 "On Local Self-Government in Ukraine" in Art. 19
stipulates that "in order to take into account historical, national-cultural, socio-economic and other
features of local self-government, a representative body of local self-government on the basis of the
Constitution of Ukraine and within this Law may adopt the charter of the territorial community of
village, town, city" [1].
According to the Law "On Local Self-Government in Ukraine", the adoption of the statute
of a territorial community (municipal charter) is not the duty of the bodies representing the interests
of the territorial community, but is a right. This is largely due to the lack of requirements for the
content of the statutes of territorial communities, except that their norms as norms of the local level
cannot conflict with the norms of the state level.
The problem is that the provisions that enshrine historical and other features in the statutes
of territorial communities are not always normative in nature. Therefore, an important scientific
task is to find a suitable place for them in the structure of the statutes of territorial communities. The
answer to this question will be of great practical importance for the creation of new and revision of
existing statutes of territorial communities in Ukraine.
For example, let's analyze the charter of the territorial community of the capital of Ukraine.
The charter of the territorial community of the city of Kyiv was approved by the decision of the
Kyiv City Council of March 28, 2002 № 371/1805 and registered by the order of the Ministry of
Justice of Ukraine of February 2, 2005 № 14/5 (as amended).
In this Statute, 3 articles of Section I are devoted to the historical and other features of the
territorial community of the city of Kyiv:
- article 5 "Memorable dates of the territorial community of Kyiv" (Day of adoption of the
Law of Ukraine "On the capital of Ukraine - the hero city of Kyiv"; Day of adoption of the Statute
of the territorial community of Kyiv; Day of Kyiv; Day of the Ukrainian national flag in Kyiv; Day
of Kyiv students; Day of liberation of Kyiv from Nazi invaders);
- article 6 "Distinctions and honorary titles of the territorial community of Kyiv" (persons
who have made a significant personal contribution to the socio-economic and cultural development
of Kyiv, may be awarded the title of "Honorary Citizen of Kyiv" in accordance with the
Regulations approved by the Kyiv City Council. for significant personal merits in the development
of the city of Kyiv, members of the territorial community of Kyiv and other persons may be
awarded the badge "Badge of Honor" in accordance with the Regulations approved by the Kyiv
City Council; the list of honorary titles and incentives is inexhaustible);
- article 7 "Twin cities of Kyiv" [2].
The memorable days of the city are connected with the historical and cultural peculiarities of
the local self-government in Kyiv, and the information about the sister cities is connected with the
national and cultural peculiarities of the territorial community. As for honors and honorary titles, it
should be noted that they usually celebrate the economic and / or socio-cultural achievements of
certain persons. Therefore, their award, although regulated by local norms, is connected with the
celebration of important achievements for the city in the economic, social and cultural spheres.
Thus, the relevant norms on these awards and honorary titles enshrine certain features of local selfgovernment by the territorial community.
It should be noted that of the above articles only Art. 7 "Twin cities of the city of Kyiv" is
not normative in nature, and are related to the national and cultural features of the territorial
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community, and are not national and cultural features of the territorial community of local
government.
Other provisions of the Statute, in our opinion, do not indicate the historical and other
features of local self-government in Kyiv. However, it is worth recalling that local government in
this city has features due to the status of the capital. Article 5 of the Law of Ukraine of January 15,
1999 "On the capital of Ukraine - the hero city of Kyiv" provides that "in order to take into account
the peculiarities of the city of Kyiv as the capital of Ukraine, on the basis of this Law, Kyiv City
Council approves the Statute of Kyiv, which is subject to registration in the Ministry of Justice of
Ukraine ", and in the Section" Final Provisions "it is stated that the provisions of this Law are the
basis for the development of such a Statute [3].
The charter of the territorial community of another large city, the city of Dnipro, differs
somewhat from the Statute of the Territorial Community of Kyiv. The charter of the territorial
community of the city of Dnipro was approved by the decision of the Dnipro city council on
spring 2020.
In this Statute, the provisions devoted to the historical and other features of the territorial
community of the city of Dnipro are set out differently, compared to the acts already considered.
In particular, the Preamble states: “Dnipro City Council,
- in order to take into account the historical, national-cultural, socio-economic and other
features of local self-government in Dnipro, realizing its responsibility for the fate of the city,
preservation and increase of its achievements and traditions,
- based on the glorious history of the city of metallurgy and mechanical engineering, science
and culture, the center of the rocket and space industry of Ukraine,
- taking into account the experience of municipal management in Dnipro, as well as the best
experience of urban development, striving to achieve the highest world standards in the life of the
city and providing city residents with utilities,
- taking care of ensuring the industrial, ecological, scientific, cultural development of the
city, raising living standards and creating conditions to meet the needs of city residents in sociocultural and economic needs,
- recognizing that local self-government is the most effective form of governance of the
territorial community, which ensures the well-being of its members, free development of the
individual, growth of economic, political, scientific and moral role of the city in sovereign Ukraine,
- guided by the Constitution of Ukraine, the European Charter of Local Self-Government,
the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" and other laws of Ukraine, after a
comprehensive public discussion adopts the Charter of the territorial community of Dnepropetrovsk
"[4].
Further in the main part of the Statute some more articles are devoted to historical and other
features of the city:
- Art. 2 "City of Dnipro" (history of the founding and development of the city, geographical
location of the city, the main statistical indicators of the city);
- Art. 4 "Holidays and anniversaries" (City Day, City Liberation Day from Nazi invaders);
- Art. 5 "Titles and honors" (such as the title "Honorary Citizen of the city of
Dnepropetrovsk", a commemorative medal "For faithful service to the hometown", Gratitude of the
mayor and congratulatory address, etc.) [4].
As we can see, the provisions in this Statute, which indicate the historical and other features
of the territorial community, are concentrated not only in the main part of the Statute, but also in the
Preamble. In addition, these provisions are more diverse and cover all areas of urban life provided
by the Law "On Local Self-Government in Ukraine", the features of which may be reflected in the
charter of the territorial community of the city.
In our opinion, the experience of Dnipro in terms of mentioning most of the historical,
national-cultural, socio-economic and other features of the city in the Preamble of the Statute of the
territorial community, and historical, national-cultural, socio-economic and other features of local
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government in the city - in the main part of the statute should be distributed among the territorial
communities of Ukraine.
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Abstract. In recent years, the topic of e-commerce has become increasingly relevant. With
the development of technology and the growing role of the Internet, many people prefer this type of
presentation of their business instead of the classic "physical" store or office. This of course has its
advantages: saving a number of costs, unlimited market, saves time in endless shopping and more.
With the evolving Internet market, however, inspections of online stores and merchants
offering this type of service have become more frequent. The tax authorities are paying increasing
attention to this growing industry. There are already a large number of traders in tax practice who
have been severely sanctioned for non-compliance with the legal requirements for conducting
online business.
In recent years, globalization and technological change have led to an e-commerce boom.
Using the new means of interaction, transactions are concluded electronically for the sale of goods,
in which the goods are sent or transported both between two places in the country and from one EU
Member State to another or from third countries / territories to the country or another Member
State.
The global digital single market is estimated at more than 450 billion euros a year and
covers more than 800 million consumers. Between 2008 and 2016, the revenues of the five largest
online retailers grew by an average of 32% per year. For comparison, the overall growth of the
retail segment is only 1%. This rapid development also requires new regulations, the European
Commission is convinced.
With regard to the distance sale of goods and services (through an e-shop or otherwise)
within the EU, there are special provisions in the European VAT Directive, creating obligations for
registration and charging of VAT in the country of consumption. Member States' tax
administrations are also looking for new and more effective methods of controlling digital business,
reducing taxation and increasing tax collection.
From 1 July 2021, value added tax (VAT) obligations will be simplified for companies
making online cross-border sales of goods or services. The new rules will ensure that supplies are
paid for in accordance with the principle of taxation in the Member State.
Based on the Mini One Stop Shop (MOSS) and the e-commerce VAT package, these rules
will apply from 1 July 2021 instead of 1 January 2021, as previously planned. This means that
Member States and businesses have more time to prepare.
Launched in 2015, MOSS is an electronic system that aims to help telecommunications,
television and radio providers declare VAT on telecommunications, broadcasting and electronic
(TBE) services in the EU.
Declarations shall be made through a web portal in the Member State in which they are
identified. MOSS is available to taxpayers established inside and outside the EU. Without this
system, the provider will have to register in each Member State in which he or she provides
services.
The second pillar of the new rules, the e-commerce VAT package, aims to facilitate crossborder trade. It aims to fight VAT fraud and ensure fair competition for EU businesses. Since 2017,
various measures have been adopted as follows:
- Council Directive (EU) 2017/2455, Council Regulation (EU) 2017/2454 and Council
Implementing Regulation (EU) 2017/2459, published in 2017;

89

- Council Directive (EU) 2019/1995 and Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026
in 2019;
-Regulation (EU) 2020/194 in 2020.
Sales of goods made electronically mean deliveries in which the goods are offered through
the use of an electronic interface such as a market, platform, portal or other similar means. traded
goods - non-taxable persons.
The taxation of value added tax (VAT) on supplies of goods made electronically does not
differ from the taxation of supplies made by traditional means of sale in terms of determining the
place of performance and the nature of the supply, the tax base and the person paying the tax.
In this case, it should be borne in mind that any person who regularly sells goods
electronically, for remuneration, carries out independent economic activity within the meaning of
the VAT Act and is a taxable person for the purposes of VAT.
With regard to natural persons, it should be borne in mind that a natural person may carry
out independent economic activity in various capacities - as a sole trader, freelancer, farmer, etc.,
which require different entries in the commercial register or BULSTAT register, but taxable for the
purposes of the VAT Act is the natural person himself when he makes taxable supplies, incl. and for
sales of goods electronically.
Upon reaching a taxable turnover of BGN 50,000 or more for a period not longer than the
last 12 consecutive months before the current month, the person is obliged to submit an application
within 14 days from the expiration of the tax period during which he reached this turnover. for VAT
registration.
As the online market for goods and services is still distrusted due to the irrational notion that
if we do not touch and see what we buy, we can be deceived, the Consumer Protection Act (CPA)
and the E-Commerce Act and the newly adopted Law on the provision of digital content and digital
services and on the sale of goods, impose specific obligations on the owners of e-shops, which are
in the protection of end users.
The presented topic of the opportunities for e-commerce and control is especially relevant in
recent years worldwide. It is related to the rapid development of e-commerce and increasing profits
in the sector, at the expense of tax avoidance. This is the direction of the research proving the need
for application and development of control over e-commerce, and in conclusion it can even be
assumed that the organization and implementation of electronic control / audit is even delayed.
Keywords: e-commerce, electronic control, audit, online store, distance selling.
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It has been proved that radiation-heterogeneous water splitting with the combined effect of
gamma rays and temperature on the surface of nano-MeO went on an electrophysical model with a
mechanism. The radiation-catalytic decomposition of water vapor and liquid water on the surface of
nano-MeO was investigated at different temperatures T = 373…673 K. [1-3]. It is seen that n-MeO
displayed radiation catalytic action in the decomposition of hexane and hexane– water mixture;
increasing into an accumulation of molecular hydrogen. These results are favorable for molecular
hydrogen making by water splitting in the future [4]. Here, the primary systems prevent the spread
of oxide products as a result of the oxidation of hydrogen and remain relevant for use in highpressure water-cooled reactors. The reunification of H2 and H2O2 into water indicates the
combination of H+ ions and OH· radicals. Under the influence of radiation, the chain reaction forms
H· and OH· radicals at very low concentrations. Therefore, the breakdown of molecular hydrogen
leads to the production of these products [5-6]. Since some of these products contain O2 on the
surface of the catalyst and H2O2 in the solution, it is very difficult to determine their amount.
Therefore, more accurate information on the kinetic regularity of products obtained from the
radiation-heterogeneous decomposition processes of water was based on the amount of molecular
hydrogen [7]. Differences in their structure, morphology and properties were noted using different
methods of synthesis of nanoparticle oxides. In this regard, the application of the effect of the
physical, physicochemical properties of nanoparticle oxides on the phase transition is of interest.
Recently, an interest in nuclear energy has been increasing day by day due to the rapid augment in
energy demand due to the rapid development of industry and the ineffectiveness of traditional
methods, both economically and environmentally. Converting nuclear energy into a more affordable
form of energy remains one of the actual problems in science and industry. It’s known that porous
materials in nano dimensions have excellent physical, Physico-chemical and chemical properties
with high specific surface area. Therefore, these types of materials are widely used in different
fields of science and technology [8]. One of these areas of application is the method of obtaining
molecular hydrogen from the decomposition of water used for the transition from nuclear energy to
hydrogen energy using nanoscale and high surface area catalysts. About forty molecules of H2 per
100 eV energy straight sorbed by four water layers on UO2 in comparison to 0.45 molecule/100 eV
in bulk liquid water powerfully proposed that energy was being conveyed from the oxide to the
interface of water. On the other hand, the Compton electrons formed inside the nanoparticle under
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the influence of irradiation and each new generation of δ-electrons they create gradually lose their
kinetic energies in elastic and inelastic collisions inside the particle, some are captured by structural
defects inside the particle and some are transported to the particle surface. The electrons transported
to the surface are localized on the surface which are kinetic energies smaller than surface potential,
some parts are reflected and returned to the particle, while large ones are emitted into the water
beyond the particle surface. The electrons emitted from the surface of the solid to liquid phase
gradually lose their kinetic energy by elastic and inelastic collisions in water and are firstly
converted into heat electrons and then can salvage in the water [9-10]. Thus, as a result of
migration, some electrons formed inside the particle can be localized in volume and surface defects,
and some can be emitted from the particle surface into the water. Due to the electrons produced
from the solid to the liquid phase, the concentration of electrons is higher in the liquid phase around
the solid particle than in other particles. The electrons emitted into the water gradually lose their
kinetic energy as a result of the collision and are converted first into heat and then into solvated
electrons. So, if both the mass and particle size of MeO change, the energy carriers transferred to
the water, as well as the corresponding radiationchemical yield of molecular hydrogen, change.
However, after a certain concentration of particles with each size in the environment, a balance is
established between the processes of formation of energy carriers and intermediate products. In
these systems, the formation rate and radiationchemical yield of molecular hydrogen determined for
MeO remain almost constant at low values of mass depending on the particle size of MeO added to
water, but there is observed a decrease at high values.
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Introduction
The spread of the Covid-19 in the Southeast Asian region at the end of 2019 and the
growing rate of infection have become the first harbingers of the emerging economic crisis in the
world economy. However, as there is not a large amount of historical data recording the effects of
previous global pandemics in the world economy, and the further development of the pandemic was
unclear at the end of 2019, forecasting the economic development of individual economies or the
world economy as a whole was inaccurate and unpredictable. As a result of the coronavirus
pandemic and the spread of the new disease on all continents, a wide range of restrictive measures
have been gradually adopted not only in the Central and Eastern European region in order to reduce
the social and economic damage of the virus. Taking into account the novelty of the situation that
has arisen, the measures taken have often differed significantly internationally and brought with
them different results in the development of the pandemic situation, which further influenced
economic development with varying intensity. The present paper aims to summarize and compare
economic developments in individual EU Member States that are part of the region of Central and
Eastern Europe, namely Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia during the first year of the current
pandemic. Paper presents a comparison of several forecasts of economic development issued by the
European Commission during the past year and a half with the actual data available at the Statistical
Office of the European Union (Eurostat). The paper contains four graphs recording these forecasts
and the real growth of the Gross Domestic Product itself.
A Brief Literature Overview
The effects of the current pandemic on the economic development of individual countries of
the world economy were immediately the subject of research by many scholars and researchers. In
general, in the course of 2020 we can find a large number of forecasting studies dealing with the
forecasting of aggregate economic development or the development of individual macroeconomic
indicators. The reports of global and regional organizations and many think-tanks are no exception
in this case. However, given the end of the first calendar year marked by a pandemic in the world
economy, a number of studies are beginning to emerge aimed at in-depth analysis of measures taken
and their impact on national economic developments, or comparative studies comparing national or
regional developments. Several studies focusing on the region of Central and Eastern Europe are
also available. The studies of T. Zsigmond - A. Kovács (2020) or A. Chetverikova (2021) present
an analysis of the effects of the pandemic on the economies of the Visegrad Group countries. On the
contrary, in his study, R. Römisch (2020) reflects the effects of the pandemic on the economies of
Central European countries. Similarly, P. Dykas - R. Wisla (2021) in their study reflect the socioeconomic impacts of Covid-19 on the region of Eastern Europe. Most often, however, the studies of
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regional authors focus on economic development in a selected country of the world economy or an
EU Member State respectively.
Economic Development – Forecast vs Reality
In recent years, the European Economic Forecast, published quarterly by the European
Commission, has become a major report available at European level. Among other indicators, the
report outlines the expected economic development in the 27 EU Member States in the form of a
forecast of the development of selected macroeconomic indicators. As the last presented report,
which abstracted from the inclusion of such an important variable as the current pandemic, we can
consider the so-called Winter report issued in February 2020, submitted at a time when the first
confirmed cases were emerging in Europe and the first outbreaks of a new disease were emerging.
The forecast of economic development in the EU Member States at the time indicated a number of
traditional trends, including faster economic growth in the countries of Central and Eastern Europe
compared to the Western EU Member States. In general, the projected economic growth rate from
more than 2% in the Czech Republic to almost 4% in Romania has traditionally significantly
exceeded the expected EU real GDP growth of approx. 1.4% (see Chart 1 below).

Chart 1: Forecast of real GDP growth in selected countries in 2020 from February 2020 in %
Source: Author´s own work based on European Commission 2020a.
The forecast for economic development in 2020 and beyond began to deteriorate
significantly in the first months of 2020, mainly as a result of a rapidly spreading pandemic in all
regions of the world economy. By March 2020, there was no longer an EU Member State that had
not confirmed the first cases of Covid-19, and some Member States were beginning to take the first
restrictive measures to slow the spread of the disease and eliminate social and economic damage.
The European Commission's Spring forecast therefore presented the first pessimistic assumptions of
economic development in Europe and, instead of 1.4% growth, predicts deep and uneven recession
and an uncertain recovery. At EU level, the report projected an economic downturn of up to 7.4% in
2020, which, however, varied significantly from country to country. In general, however, the
forecast assumed a more modest economic downturn in most Central and Eastern European
countries than in the other Western EU Member States. The most significant year-on-year decline
within the region was expected mainly in Croatia (more than 9%) and Lithuania (almost 8%). The
later European Commission´s forecast issued in September 2020, which assumed an even deeper
recession with wider divergencies, in five cases further deepened the expected decline in economic
activity while Croatian GDP was expected to fall by almost 11%. The outlook for the EU economy
has also deteriorated. In the case of Hungary, Latvia, the Slovak Republic and Slovenia, the updated
forecast assumed the same development of national economies, and in the case of Bulgaria and
Lithuania it even expected a degradation in the rate of economic recession. A significantly lower
decline in economic activity compared to the region's neighbours was expected in Poland, the
country whose economic development was the least affected by the global financial crisis in the
EU27 in 2009. The September forecast issued considered to be the most pessimistic report of the
European Commission in terms of the development of the European economy.
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Chart 2: Forecast of real GDP growth in selected countries in 2020 from May and September 2020
in %
Source: Author´s own work based on European Commission 2020b, European Commission
2020c.
Despite the significantly deteriorating pandemic situation (not only) in Europe in autumn
2020, the European Commission´s Autumn forecast of economic development did not bring more
pessimistic prospects. As a result of the wide range of restrictive measures taken across the Central
and Eastern European countries, the expected effects of the pandemic on the national economies of
the Member States have been mitigated. The expected decline in economic activity in the EU at
7.4% in November 2020 was exceeded only by the projected recession in Croatia (9.6% decline)
and the Slovak Republic (7.5%). The European Commission's later Winter forecast issued in
February 2021, at a time when the pandemic was peaking in most EU Member States, also
contributed to a further reduction in the expected decline in economic activity. While in the case of
earlier forecasts recorded in the previous charts, we can observe a high rate of expected decline in
GDP in 2020, the forecast from the beginning of 2021 presents much more moderate estimates, as
evidenced by e.g. less than 6% decline in GDP growth in nine Central and Eastern European
countries compared to the originally expected decline of less than 6% in Poland alone.

Chart 3: Forecast of real GDP growth in selected countries in 2020 from November 2020 and
February 2021 in %
Source: Author´s own work based on European Commission 2020d, European Commission
2021a.
After a challenging winter, which was in most EU Member States accompanied by severe
restrictive measures restricting the daily life and functioning of national economies as such,
individual countries of the world economy spanned the first year of a global pandemic marked by
an unprecedented economic recession. Considering available data from Eurostat, EU Member
States experienced the biggest crisis in the post-war period. Macroeconomic data show that the
most pessimistic forecasts presented in May and September last year were not met, and the level of
EU GDP fell by around 6% compared to 2019. In general, the crisis has hit all Member States in the
Central and Eastern EU region significantly, regardless of Eurozone membership.
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Chart 4: Real GDP growth in selected countries in 2020 in %
Source: Author´s own work based on Eurostat 2021.
Within the region of Central and Eastern Europe itself, we can observe significant
differences in the year-on-year decline in real GDP. The mildest recession not only within the
region but also within the EU as a whole (apart from economic growth in Ireland) affected
Lithuania, which, according to the original pre-crisis forecasts, was expected to grow at around
2.6%. On the contrary, the year-on-year decline in GDP fell the most in Croatia. The originally
forecasted economic growth of 2.6% was replaced by a decline in GDP of up to 8%. Other
significant changes in economic development can be seen especially in the 8.2% change in the
forecast and real development of GDP in Hungary and Slovenia, 7.9% difference in the case of the
Czech Republic or 7.7% difference in Romania. In the other countries of the Central and Eastern
Europe region, the change between the originally projected economic development and the real
situation after the end of 2020 was lower than the total change at the EU level of 7.4%. The
forecasts for economic development in the EU Member States issued by the European Commission
during 2020 calculated with a very important and unpredictable variable, which became the
COVID-19 pandemic. However, compared to the final macroeconomic data available in the
Eurostat database, in most cases the economic recession did not reach the intensity that the last
year´s Spring or Summer forecasts projected. However, given the forthcoming period of the second
half of 2021, it remains questionable how quickly economic outcome will return to pre-crisis levels.
Based on the latest European Commission´s forecast, this should happen in most EU Member
States, including the region of Central and Eastern Europe, as early as in 2021.
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Resume
Trying to resolve the conflict between Israel and Palestine is as long a process as the conflict
itself. Despite a number of effective steps in this direction, all attempts to resolve the conflict have
been unsuccessful. Individual countries, or international organizations in this regard, but the USA
was distinguished as it has been a facilitator among Palestinians and Jews more than once.
In this article, we discuss the peace talks initiated by the former US President Donald Trump
between Israel and Palestine, which are different from the attempts of other peace agreements
previously organized by this country in relation to the conflict. Trump called his peace plan "from
peace to prosperity", which was soon met with mixed reactions, which estimated as favorable for
Israel and uniquely unprofitable for Palestine, hence among many other factors, limited sovereignty
was named for Palestine.
At the same time, this version of the agreement was seen as the greatest effort by the United
States and Trump to resolve this long-standing conflict eventually.
There are gaps in the discussion of the plan presented by US President Donald Trump,
which should have resolved the Israeli-Palestinian conflict peacefully. This plan has the potential
for further escalation of the conflict. The Palestinians considered this plan of the peace agreement to
be administratively biased by Israel and therefore have no grounds to trust.
Introduction
Shortly after his election as President of the United States of America (2016), Donald Trump
stated that he would actively work for a peaceful resolution of the Israeli-Palestinian conflict. Some
analysts at the time believed that Trump's plan was realistic and that the "agreement of the century"
was expected to be reached. These expectations, then, were largely based on Donald Trump's
impulsive character that he would take the initiative, with the leaders of Palestine and Israel, and
would make them agree to resolve the "century-old conflict" once and for all and sign a peace offer.
Peace agreement initiated by Trump. Shortly after taking office, Donald Trump declared
the resolution of this conflict as a matter of strategic importance. In the very first year of his
presidency, he paid an official visit to the Middle East. In particular, Saudi Arabia, Israel and
Palestine. Meeting with the U.S. delegation in Bethlehem, President of the Palestine Authority,
Mahmoud Abbas told at a news conference that in case Palestine and Israel could actually reach a
peace agreement, It would pave the way for the start of peace processes throughout the Middle East
(1), which was also of interest to both the US and the EU because of the problem caused by the
unprecedented influx of migrants.
It seemed that D. Trump's foreign policy was aimed at normalizing relations between Israel
and the Arab world in the Middle East, after which the issue of resolving the Palestinian-Israeli
conflict would come to the agenda. At the same time, he often changed his position and focused on
issues such as for example, the Jewish new settlements, and the decision to move the US embassy
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to Jerusalem, and etc. For example, on December 6, 2017, Donald Trump announced that he would
support Israel with the peace agreement initiated by him, would recognize Jerusalem as the capital
of Israel, and move the US embassy to Jerusalem. His announcement was immediately responded
by the Palestinian President Mahmoud Abbas, calling Trump's peace deal a "blow of the century"
(2), adding that the United States no longer had the moral or legal right to participate in the
regulation of the Middle East peace processes.
Earlier in the November of the same year, the
media reported that President Trump's peace negotiation plan envisaged the initiative of the creation
of the independent Palestinian state, provided that Palestine would refuse to declare Jerusalem as its
capital and at the same time, it would recognize all the Jewish settlements that existed on the West
Bank of the river Jordan. Also, according to various sources, the peace treaty ignored the rights of
the Palestinians to return to their old settlements, and handed over the right of control of the Jordan
River Gorge to the state of Israel. In addition, various media outlets and newspaper articles reported
that the President of the Palestine Authority, Mahmoud Abbas, had been summoned to the capital of
Saudi Arabia, Riyadh, by the heir of the throne, Prince Mohammed bin Salman, and had been
strongly warned either to sign the future peace treaty or resign from office.
In 2018, news agencies, citing various anonymous sources, claimed that they had
information about the last 35 pages of the peace agreement and claimed that they had seen it in the
capital of Saudi Arabia, where it was brought for discussion. Early assessments of this peace
agreement by the Palestinian side were quite negative. President Mahmoud Abbas claimed that no
Palestinian leader would sign this US-initiated agreement, arguing that the only purpose of the
peace agreement was to make the prospect of establishing a Palestinian state disappear forever.
The peace plan was also sharply criticized by analysts at an early stage. In particular, that
this treaty would make Palestine to give up the old territories. Critics also took into consideration
the fact that the territories then under Palestine control - Gaza and the 50 percent of the West Bank
in total counted less than 12 percent of historic Palestine, which did not in fact provide even a
minimum legal basis for further negotiations, and it was merely an attempt to create a model of a
mini-Palestinian state, which naturally the Palestinian side would never agree with. Preliminary
estimates by analysts suggest that President Trump's plan should somewhat replicate various
articles of its predecessor peace agreements.
The US plan "Peace to prosperity" and the clear position for Palestine.
At the end of 2019, an international conference was held in Manama, the capital of Bahrain,
at the initiative of the United States of America, where US officials presented a plan for economic
development called "Peace to Prosperity". The Palestinian side publicly condemned the idea of the
conference and boycotted it. This US economic initiative has also been strongly criticized by the
Palestine Liberation Organization, which has called it a "mirage" (3) that promised economic
prosperity to Palestine. In fact, behind it there was a plan to forever shut Palestine within the
remaining, small territorial boundaries. The initiative was also criticized by Ismail Haniyeh, one of
the leaders of the Palestinian radical organization Hamas, who called on the Arab states
participating in the conference that he would not to allow anyone to make a decision on behalf of
Palestine and compromise in any way. I would like to mention once again that before this
conference, in particular, in 2018, President D. Trump, in gross violation of international law,
recognized Jerusalem as the capital of Israel, and in 2019 recognized the legitimacy of Jewish
settlements on the West Bank. Thus reversing the 40-year-old position on the incompatibility of
these settlements with the norms of international law.
During a press conference at the White House held on January 28, 2020, D. Trump, along
with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, presented a 181-page peace plan called "Peace to
Prosperity" (4) to finally resolve the long-running conflict between Israel and Palestine. The
presentation of the plan by Trump in the White House was not attended by any representatives from
the Palestinian side. The sixth chapter of Trump's plan contained a promise, or rather an ultimatum,
to help the Palestinian economy emerge from the current economic crisis provided that Palestine
engages in negotiations and an agreement is finally reached. The USA economic assistance program
promised Palestine 1 million new jobs over the next 10 years. As well as tripling GDP and investing
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$ 50 billion in the country. Various analytical articles published in the Western press called the
proposed agreement very favorable for Israel and uniquely unprofitable for Palestine. Among many
other factors, limited sovereignty was named for Palestine.
Palestinian President Mahmoud Abbas called this agreement a "conspiracy" and said it had
no future. Leaders of Hamas from the Gaza Strip have made even more radical statements. They
called the agreement "useless" and considered it a mockery of the Palestinian people. Naturally, the
nearly century-old Israeli-Palestinian conflict has harmed the United States of America, as closest
strategic partner of Israel, and cast a shadow over its international prestige and authority. There
have been repeated attempts by the United States to facilitate peace talks between Israel and
Palestine, and sometimes even with some success. The offer made by President Trump in 2020 is no
exception. However, the kind of negative attitudes that have arisen against this plan push us to
cover the proposed peace plan more broadly and to evaluate its positive and negative sides. Most
importantly, find out whether it was fair to both Israel and Palestine. It is also interesting as to how
much this agreement actually offered more or less equal terms to both parties?
Did this agreement have a future perspective?
During the above-mentioned press conference at the White House, D. Trump stressed that
this agreement was the only and last, real opportunity for Palestine to reach an agreement with
Israel, complete the peace process, and receive large-scale economic assistance from the United
States of America. His speech also stressed that the Palestine Authority would not be given a
similar chance in the future. We will now delve deeper into the key points of the US-proposed
peace plan for Israel and Palestine in 2020, and try to assess its validity and future prospects.
Terms of the new agreement.
The new peace plan proposed by President Trump, which Trump even called the
"Agreement of the Century," was not really as new as it was described. The peace deal presented by
D. Trump consisted of 22 clauses. Among them we will single out a few key points. One of the
most controversial points, which was unanimously criticized by the international community,
concerned the recognition of numerous Jewish illegal settlements in the West Bank of the river
Jordan as legal territory of Israel.
The above-mentioned agreement also regulated the issue of transfer of the population of the
West Bank living on the border line of Israel and Palestine. In particular, 97% of the Jewish
population living on the Palestinian side was to settle in the Israeli-controlled border area. On the
other hand, 97% of the Palestinian settlements in the border area of Israel were to settle in the
Palestinian-controlled territory.
Trump clearly and convincingly stated that Jerusalem should be declared the indivisible
capital of Israel. At the same time, Trump added contradictory content to this statement when, in the
event of an agreement, he made it possible to designate the second part of the city, located on the
Palestinian side, to be declared the capital of Palestine. This ambiguity was soon dispelled when
Prime Minister Netanyahu said that Trump was actually talking about the Abu Dis region, located
in the eastern and northern parts of Jerusalem, and that it is currently separated by protective
barriers.
Since Jerusalem is home to cultural, historical, and religious sites of great importance to
both sides, Trump's position was far removed from the facilitator's neutrality in the negotiations,
and it was seen as a clearly biased statement.
We single out some key points from Trump's 181-page peace plan: To achieve peace, both
sides must support the idea of two sovereign states on the territory of a "Mandatory Palestine". In
particular, if Israel is a state for the Jewish people, then Palestine is a state for the Palestinian
people.
1) Both sides must recognize that the problem of IDPs is of a multiple nature. Similarly to
Palestine, Israel also has an IDP problem that includes those Jews living in the Arab states today.
2) Bilateral and comprehensive problem-solving plan should be developed to address each
problem.
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3) Similarly to Israel, the problem of Palestinian refugees must be resolved in Palestine, or
another Arab state, instead of Israel.
4) The Palestinian state must be disarmed, it must not have weapons that would in any way
threaten the existence of the state of Israel and its security.
5) The demarcation of the Palestinian state border must be done in agreement with Israel.
The border crossing process should not be based on the Border Agreement of 4 June 1967, but
should take into account the local demographic picture.
6) Palestine must refuse to return Palestinian IDPs to their homeland. In particular, in areas
that came under Israeli control during the conflict with Israel.
7) The main Jewish settlements in the West Bank region and residential areas of East
Jerusalem will be annexed by Israel. Israel will give up the small populated areas from which it will
be able to evacuate the population peacefully and free the territory from checkpoints.
8) The border line with Egypt (which is mostly desert) is recognized by Israel as the territory
of the State of Palestine.
9) Palestine must recognize the majority of Jewish settlements located in the Israelioccupied Palestinian territories. In return, the Palestinian state will receive 30% of the West Bank.
Gaza and the West Bank shall be connected by a high-speed railway line.
10) Palestine should recognize the Jordan Valley, 30% of which is covered by the West
Bank, as Israeli territory.
11) Dense Jewish settlements on the West Bank and East Jerusalem (relatively large Jewish
dwellings) close to Tel Aviv, Jerusalem, and other strategic national urban facilities of Israeli will
be annexed by Israel. Nevertheless, Israel is ready to give up other territories to counterbalance it.
12) United Jerusalem will fall completely under the full sovereign control of Israel.
Nevertheless, Israel will take into account the sentiments of the Palestinian population towards the
holy sites of Jerusalem and ensure the safety of representatives of all religions in Jerusalem.
However, this shall not limit the sovereign status of Jerusalem in any way.
13) In parallel with the conclusion of the agreement and the final settlement of the conflict,
the Palestinian side must formally announce the end of the conflict with Israel and its final
settlement. Palestine must also end and announce all other disputed issues with Israel resolved, and
in the future the Palestinian state must not seek, or continue, a conflicted relationship with
neighboring Israel.
In our view, one of the most contentious and unrealistic points, among other points, is the
recognition of a Palestinian state by Israel, only if it does not have an army and does not pose a
threat to special security zones of Israel in any way. This part of the terms of the agreement is
particularly unfair and vague. In particular, it is unclear why Palestine should give up having an
army, if it is to become a sovereign state and, consequently, on the elementary foundations of state
security when Israel does not do the same.
The term safety zones is also ambiguous. The agreement also calls for the complete
disarmament of Hamas, the dismantling of the organization and an end to its influence in the Gaza
Strip. This last point sounds very unrealistic, because for the most part "Hamas" operates
independently and it is not under the influence of the Palestinian Authority.
Assessments of the peace agreement.
The peace deal announced by the White House was followed by assessments. Statements in
support of Palestine were spread from all over the world, strongly criticizing the US-Israeli alliance.
Most of the assessments stated that the Palestinian-Israeli conflict should be resolved through
bilateral negotiations and agreements, where the rights of the Palestine would not be violated. The
Organization of Islamic Cooperation, which includes 57 states and unites half a billion Muslims and
the member of which is also Palestine, declared that the organization and none of its members
would assist the United States in implementation of the plan. This decision of the organization was
made at a special, unscheduled meeting of members of the organization in Jeddah, Saudi Arabia
(where the organization is headquartered). In addition, a document was initiated by Tunisia and
Indonesia informing the UN Security Council about the bias of the proposed peace agreement. A
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statement against the proposed peace plan was also made by Malaysian Prime Minister Mahir
Mohamed, who called for the unification of the Southeast Asian states to help facilitate the
Palestinian peace process.
For its part, the European Union (5) also made a statement that it would not support any
peace talks that would come to contradiction with the principles of international law. In particular,
the EU statement referred to the annexation of territories and the change of borders, which was
mentioned in the peace treaty we discussed.
A critical note was also voiced by Pope Francis, who said that peace could not be achieved
through violence and that it should not be enforced at the expense of the rights of the weak. (6)
There have been calls from the UK, Saudi Arabia, Egypt, Russia and China that the US
should work equally with both sides to achieve a more realistic, hands-on plan that is equally fair to
both sides. The leaders of the Shiite radical organization Hezbollah in Iran, Turkey, Jordan and
Lebanon have taken a tougher line in their statements. They strongly supported Palestine and
pledged their support if there was an attempt to violate their rights. For its part, the United Nations
position was based on the implementation of the plan set out in the UN resolution on the
Palestinian-Israeli conflict. It welcomed any attempt at a fair peace agreement. (7)
Trump’s peace deal was mostly met with negative reviews, there were also positive reviews.
The House of Commons of the British Parliament has said it understands the demands of the
Palestinian Authority and the extent of their compromise. Nevertheless, one cannot fail to see the
great efforts of the United States and President Trump to resolve this century age-old conflict once
and for all.
The above-mentioned press conference of President Trump was also attended by the
Ambassador of the United Arab Emirates to the United States, Yousef Al Otaiba, who positively
assessed the proposed peace plan via the social network Twitter after the press conference. He
called it a great effort and also expressed a desire to participate in peace processes. Positive reviews
were also heard from other countries of the Arab world. Bahrain, Oman and Morocco welcomed
Trump's plan and called it a step forward in the peace process. We can say that Trump's plan was
met with more negative reviews than positive ones. Only a small number of countries assessed it
positively.
Conclusion.
The plan of the President of the United States, Donald Trump, to peacefully resolve the
Israeli-Palestinian conflict, due to fundamental shortcomings and an internationally negative
reaction, cannot be considered realistic. Moreover, it has the potential to further escalate the conflict
and even dismantle existing negotiation platforms. The clear confirmation of the above is the 11day war of May 2021 between Palestine and Israel. The recent conflict is further evidence that no
one but the United States and Israel is taking Trump's plan seriously. Despite various foreign
influences trying to persuade the Palestinian Authority government, the latter remains in a firm
position, and the expectation that it will change its position is less realistic. Given the fact that the
United States has recognized Jerusalem as the capital of Israel, it is almost unthinkable to see
Washington as a facilitator of the conflict in the future, as the Palestinian side perceives it only as a
biased party and has no basis for its trust.
A rift among Palestinian political leaders also is added to this situation. President Mahmoud
Abbas does not have so much real legitimacy from the Palestinian people so that solely take part in
the negotiation process, nor does he have enough authority to be able to negotiate a peace treaty. It
is also likely that the decision of peaceful resolution of the conflict will be hindered by the new
Prime Minister of Israel, Naftali Bennett, who is the leader of the right-wing party "Yamina". It is
hard to imagine a new right-wing prime minister thinking about softening the tone towards Israel,
especially when Israel has in fact formally received permission from the United States to annex the
remaining enclaves of East Jerusalem and the West Bank.
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Abstract: Sweet corn production after rice harvesting in Nakhon Sawan province are under
irrigation throughout growing season. Currently, drought condition facing causes limited water for
the corn production. Therefore, this project was developed by integration of smart irrigation system
and fertilizer application technique for improving yield potential and water use efficiency. The semi
technology testing and demonstration plot was conducted on a farmer's field in San Chao Kai Tor,
Lat Yao, Nakhon Sawan Province during November 2019 - April 2020. There were two treatments
arranged in the area of 1.6 ha, 0.8 ha each. Treatments consisted of farmer method by flooding
irrigation each 7 days interval until maturity and two times of fertilizer application, at planting and
at 2 weeks after planting and testing method by smart irrigation system. The smart irrigation system
applied water through drip irrigation when soil moisture drops to 50% of available water capacity
(AWC) to raise the soil moisture up to 100% of AWC. Fertilizer was also applied though the
irrigation system and mobile phone was used for soil moisture content monitoring and irrigation
controlling. The results showed that smart irrigation system reduced water consumption by
5,961cubic meter/ha or 4.5 times compared to the farmer method. The energy cost for water
pumping was reduce by 2450 baht/ha while corn yield increased by 4,012 kg/ha. As a result, value
return increased by 20,059 baht/ha. However, costs of equipment and installation of the smart
irrigation system with fertilizers application were 69,962 baht/ha. Return of the cost would be reach
in 1 year. As the drip irrigation saved water, therefore farmer confidently believed that sweet corn
could produce for 3 times per year with adequate water supply. Farmers in this area were satisfied
with the smart irrigation system used. In addition, smart irrigation system would be further
developed and expanded the utilization.
Key worlds: sweet corn, drip irrigation, smart irrigation system
Introduction
Sweet corn is one of important economic crops in Thailand, and it is pervasively cultivated
in different regions of the country. According to the data of plant cultivation in Central and Eastern
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Regions of the Office of the Agricultural Economics, in the cultivation year 2018/2019, the sweet
corn’s cultivation area was 9,092 ha, and its product was 100,030 ton, or 10.8 t/ha in average [1].
This is regarded as low productivity while the need for agricultural products is increasing by the rise
of world population which tends to increase for another billion persons in next 30 years [2] and the
situation of COVID-19 outbreak. On the contrary, the number of farmers drops leading to the labor
limitation, and the drought results in low productivity. Additionally, some areas are not suitable for
agriculture due to insufficient water for the production. At present, the advancement of smart
agricultural technology is rapidly and substantially developed which brings about the effective
production, decreased costs and higher-quality produces. The agricultural technology and
innovation are implemented precisely, along with geo-informatics technology, remote data
examination, and the internet use connected with devices and tools for data processing in support of
a decision on effectiveness enhancement [3, 4]. Moreover, Thailand has a policy of agricultural
development to move forward to the agricultural age 4.0. Therefore, application of existing
knowledge especially related to water and fertilizer management and implementation of modern
technology to enhance production effectiveness to obtain higher productivity per area are necessary.
The production factors and labor should be decreased and farmers should be educated to access and
understand the application of modern technology with management in the production processes. It
is crucial provide a semi-experimental smart agricultural plot for sweet corn production after rice
harvesting as a learning center for farmers and interested persons.
Objectives
To provide a demonstrative land plot for effectiveness and efficiency enhancement of
irrigation system for sweet corn production after rice harvesting in Nakhon Sawan Province,
Thailand.
Methodology
A smart irrigation system is developed to monitor changes in soil moisture and controlling
automatic function with a mobile phone or computer. After that, a semi-experimental cultivation
plot is provided in a sweet corn cultivation area of farmers in San Chao Kai Tor Sub-district, Lad
Yao District, Nakhon Sawan Province during November 2019 to April 2020 in 1.6 ha. The process
is divided into 2 methods provided that each method is implemented in 0.8 ha. For the farmer’s
method, the land plot will be flooded for every 7 days, a fertilizer is added by the soil analysis value
for 2 times: before cultivation and 2 weeks after the germination, and the weeds around the corn
trees are removed. Regarding the testing method, the smart irrigation system, equipped with a soil
moisture sensor is exercised with water dropping when the soil moisture decreases to 50% of
available water capacity (AWC).
The watering process will finish when moisture rises to 100% of AWC. Fertilizer is added
by the soil analysis value together with the watering system for 4 times until the flowering stage
with no stub ploughing. For the other management methods are similar to the farmer’s. Water
consumption of the testing method is measured with a flow meter to realize water flow rate. In this
case, the farmers measure the water flow rate by calculating the water flowing out a pipe and the
water consumed in each watering round. A summary of the plot management in 2 methods is
demonstrated in the Table 1.
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Table1 Corn production after rice harvesting with the farmer’s method and the testing
method.
Sweet corn management
Soil preparation
Planting date
Cultivar
Planting method

Watering

Fertilizer addition

Pest control
Harvest day
Harvesting method

Farmer’s method
6-disc plough and plough
18 January 2020
Pacific Hybrix 59
Seeding machine installed with
a tractor, with row spacing 65
cm and 25 cm between holes
Plot flooded every 7 days

Based on soil analysis value
(109-37.5- 37.5 kg of N-P2O5K2O), applied 2 times: upon
planting and 14 days after
planting
Pesticide is used with ploughing
around stubs.
27 March 2020
Harvester

Testing method
6-disc plough and plough
18 January 2020
Pacific Hybrix 59
Seeding machine installed with a
tractor, with row spacing 65 cm
and 25 cm between holes
Water dripping when soil
moisture reduces to 50% until it
reaches 100% of AWC. The
moisture is monitored and
watering is controlling with a
mobile phone.
Based on soil analysis value (10937.5- 37.5 kg of N-P2O5- K2O),
the fertilizer is added with
watering system for 4 times until
flowering stage
Pesticide is used without
ploughing.
27 March 2020
Harvester

The 12 m2 was randomly selected from 4 different points for harvesting. Data about the
yield, production cost, water consumption, return and satisfaction of farmers were collected.
Result
Smart irrigation system development
In the testing method, the smart irrigation system could monitor changes in soil moisture to
realize water consumption and watering could be controlling with a mobile phone and computer.
The area was divided into 4 zones, and the soil sensor was installed where data were delivered
through Lora Network. A water pump control board was installed, where data were transmitted
through Lora Network. The chemical fertilizer device was mounted on the watering system (Figure
1a-f).
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The result of the smart irrigation system testing revealed that it could displayed results on a
mobile phone and computer screen, and the watering could be controlling via the mobile phone and
computer as illustrated in Figure 2 a-b

In farmer’s method, water is pumped from a pond and flows along the grooves to the sweet
corn field as shown in figure 3.
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Yields, productions cost and return
It was found that the yield from the testing method was 16.6 t/ha while the yield from the
farmer’s method was 12.6 t/ha. The price of sweet corn was 5,000 Baht/t, and that the yield from
the testing method gave higher return than the farmer’s method for 20,059 Baht/ha. However, in the
testing method, some equipment needed to be additionally installed with fixed cost including
dripping equipment leading to higher cost for 16,250 Baht/ha, 2-torque water pump with cost of
4,712 Baht/ha, 3,000-liter water tank bearing cost for 22,500 Baht/ha, water valve set for 25,000
Baht/ha and ventury for fertilizer addition with the watering system with cost of 1,500 Baht/ha. The
total fixed cost increased from the farmer’s method for 69,962 Baht/ha. The variable cost included
electricity cost for the water pumps for 2,871 Baht/ha throughout the cultivation season while the
variable cost in the farmer’s ha included fuel cost for machine pumping throughout the cultivation
season accounted for 5,321 Baht, which was more than the testing method for 2,462 Baht/ha. The
volume of water consumed throughout the cultivation season in the testing method was 1,700 m3/ha
while in the farmer’s method was 7,662 m3/ha (Table 2).
Table 2 Comparison of yield, production cost and return of the sweet corn between the
testing method and the farmer’s method, cultivated in an experiment field, San Chao Kai Tor Subdistrict, Lad Yao District, Nakhon Sawan Province from January 2020- March 2020

Yield (t/ha)
Income (5,000 Baht/t)
Fixed cost of the smart irrigation system (Baht)
Variable cost (Baht)
Water consumption throughout the growing season (m3)

Testing method
16.6
82,812
69,962
2,871
1,700

Farmer’s method
12.6
62,753
0
5,321
7,662

When comparing both methods from the calculation of water need of the sweet corn, the
researcher found that in the testing method, water was consumed for only 51% of the need while in
the farmer’s method; water was consumed more than the need for 4,369 m3, accounted for 232 %
(table 3).
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Table 3 Comparison of water requirement of the sweet corn and actual water consumption
of the testing method and the farmer’s method.
Week No.
Kc*
Water
Water amount applying (mm)
Modified Penman
requirement
Testing method
Farmer’s method
(mm)
1
0.55
17.5
11.9
153.25
2
0.58
22.2
10.7
3
0.71
28.0
12.2
153.25
4
0.84
36.2
18.3
5
0.96
39.3
17.8
153.25
6
1.01
40.1
18.6
7
1.00
38.7
20.4
153.25
8
0.95
38.8
23.3
9
0.78
36.9
17.8
153.25
10
0.59
31.9
19.1
Total
329.6 (100%)
170.0 (51.6%)
766.2 (232.5%)
Remark: * source: Office of Water Management and Hydrology. [5]
The farmer’s satisfaction according to the assessment of acceptance and satisfaction with the
smart irrigation system of 35 farmers showed that the farmers were satisfied at very high level
accounted for 38.3%, followed by high level for 56.0%, moderate level for 5.3% and fair level for
0.4%.
Discussion and Conclusion
The developments of the smart irrigation system revealed that in the past the smart
agricultural system was uniquely and specifically develop to meet a certain objective [6-10].
However, the equipment cost remained high, and thus the implementation at farmer level was not
popular. However, at present, prices of the equipment of the smart agricultural system substantially
decline. The experiment in this study revealed that the cost increased from normal water system for
69,962 Baht/ha. However, when considered from the income rising for 20,059 Baht/ha, the
breakeven point of the sweet corn production was only 1 year. With the smart irrigation system, the
water consumption could be decreased from the farmer’s method up to 5,962 m3/ha/crop of sweet
corn production. Therefore, the water would be adequate to 3 times of the production per year.
Additionally, simultaneous water dripping irrigation and fertilizer addition was more effective for
the sweet corn growing than the farmer’s method because it was limited for only the plants and
watering to the sweet corn was more efficient. According to the water need calculation of the sweet
corn based on coefficient of the sweet corn’s water requirement of the irrigation sector, with the
Modified Penman method, the water requirement of the sweet corn throughout the growing season
was 329.6 mm or 3,296 m3/ha per crop. Meanwhile, the drip irrigation system used only 1,700
m3/ha, and the yield of sweet corn remained unchanged compared with watering in the farmer’s
method, for more than 7,662 m3. This indicated that the drip irrigation system was effective,
employing 51.6% of the water requirement. Furthermore, the fertilizer mixed in the drip irrigation
system enabled the sweet corn to absorb it effectively. According to the assessment of the farmer’s
satisfaction, when they are educated about the smart agricultural system, the farmers obtain more
knowledge and understanding, and accept the smart irrigation system. However, due to limitations
of this knowledge sharing, the farmers agree that the cost of this smart irrigations system remains
high, and the farmers cannot afford it for real practices. Since there are a number of interested
farmers who accept the smart agriculture system, there should be more development regarding
public relation, and knowledge related to the smart agriculture in a more extensive way.
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Natural environment is very important part of the tourist product Tourism should attract
the necessary financial resources to ensure long-term protection of ecological and socio-cultural
resources. A long-term effective strategy should be designed to minimize negative impact on the
host environment.To understand the causes of ecological crisis; let us consider the interaction
between society and nature. Humanity can not exist without the use of natural resources and
changes in the natural environment. Before the development of mass tourism, this territory was used
only by the local population. The presence of tourist flows caused a sharp increase in the population
and, accordingly, an increase in the change in the resources of the forest. Recreational degradation
of natural areas has determined the need to implement measures to protect the natural environment.
introduction of technologies of ecological management of recreational use of nature.
When planning tourism it is necessary to consider that, the tour should be planned in a
unique location (ecological and cultural point of view). Tourism should ensure conservation of
nature and sustainable use of natural resources; Local residents should be able to get additional
income. At present, anthropogenic pressure is observed in all types of tourism and in all sectors of
the tourism industry. It became clear that the barbaric use of natural areas, as a rule, causes loss of
the attractiveness of these territories. The anthropogenic phenomenon of nature causes the general
systemic signs of the global ecological crisis:
1. Dangerous pollution of the biosphere;
2. Exhaustion of energy resources;
3. Reduction of species of biodiversity.
The basic principle of tourism is to maintain the biodiversity of natural territories, which can
be achieved through protected natural areas , which is the main source of tourism development
Tourism acts on nature are different. It uses natural, cultural, historical resources, It also pollutes
water, air and soil. Transport, which is used in tourism, is the main source of pollution of nature It
should be noted, that the climate is one of the major components of environmental and the
ecosystem factors. Climate and weather together with people and surrounding environment
represent natural resources which is essential for the development of ecotourism and recreation of
any country or region. Global tourism is generally driven by tourist flows from developed to less
developed countries.When vast amount of tourists travel to developing locations, they have a
potential effect on local communities, and environmental protection and regeneration. The
population increase on the planet of a number of these problems, one of the environmental problems
is urbanization. The increase in the urban population is mainly due to the rural population. In the
third century, the share in industrial cities rose to 82 percent. According to the UN forecast in 2025,
5 million people will be filled in 100 largest cities of the world. To maintain ecological uniformity,
it is necessary to spread the population evenly.
World Tourism Organization (WTO) considers that climate forecasts became extremely
important for sustainable development of tourism all over the world. Georgia with its complex
physical geographic condition has almost all climate types. Among key components of tourism
recreation potential are climate resources. WMO and WTO adopted first resolution on the need for
assessment of tourism recreation potential in tourism regions of member countries in 2003. Georgia
is full member of both organizations (WMO & WTO) since 1990, which preconditions the need
for the assessment of tourism recreation potential.
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Tourism climatology information was provided through climate indices such as those found
in applied climatology and human biometeorology. There are more than 200 climate indices. In
general, the tourism climate indices can be classified into three categories. Elementary indices are
synthetic values that do not have any thermo-physiological relevance and are generally unproven.
The bioclimatic and combined tourism climate indices involve more than one climatological
parameter and consider the combined effects of them. An example of a combined index is the
Tourism Climate Index (TCI) developed by Mieczkowski in 1985.
Values of TCI for mass tourism (or “Average Tourist”) vary from -30 to 100 and they are
subdivided into 10 categories. TCI values >= 80 are excellent, while values between 60 and 79 are
regarded as good to very good. Lower values (40 – 59) are acceptable, but values < 40 indicate bad
or difficult conditions for mass tourism, etc
There are more than 200 complex climate indices. Climatic indices are an important
synthesis of some meteorological data and reflects well the combined effect of their values. The
Complex Climate Index inclods seven parameters, three of which are independent and two in a
bioclimatic combination: In contrast to other climate indices, every contributing parameter is
assessed. The change of complex climatic indices depends on the physical-geographical location of
the given place. It was found that the variability of the complex climate index category is directly
related to climate change. The most favorable bioclimatic characteristics were defined in 21
locations of Georgia in warm period.Because of a weighting factor (a value for TCI of 100), every
factor can reach 5 points. TCI values >= 80 are excellent, while values between 60 and 79 are
regarded as good to very good. Lower values (40 – 59) are acceptable, but values < 40 indicate bad
or difficult conditions for understandable to all tourism.In south Caucasus countries, monthly value
of TCI were calculated in Georgia, first for Tbilisi, then for Batumi, Anaklia, Kobuleti, Mukhuri,
etc. The values of TCI for Yerevan (Armenia) and Baku (Azerbaijan) also were calculated.
In this work new data about TCI for such known tourist and health resort places, as
Abastumani, Bakhmaro, Bakuriani, Gudauri, Sairme, Tskaltubo etc. are obtained.
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The intra-annual distribution of the complex climate parameter values for locations with
height 0-260 m (western Georgia) and 400-800 m (eastern Georgia) have bimodal nature with the
extremums during May-June and September-October (western Georgia) and depression in July
(eastern Georgia).The complex climate parameter values for locations with height 900-2200 m
have single-modal nature with the maximums in July, August or September. The mountain terrains
are a great place for tourism and relaxing in the hot months, as well as the development of winter
tourism in cold period of year (the category of TCI changes from “Extremely unfavourable” to
“Excellent” ).
Climate has a strong influence on the tourism and recreation sector and in some regions
represents the natural resource on which the tourism industry is predicated. In this work the
determination of the climatic potential of tourism to 21 locations of Georgia into the
correspondence with that frequently utilized in other countries of the “Tourism Climate Index”
(TCI) is carried out. In the future we plan a more detailed study of the climatic resources of
Georgia and other countries of Caucasus region (jointly with scientists from these countries) for the
tourism: mapping the territory on TCI, study trends of TCI, determination of other climatic and
bioclimatic indices for tourism - Physiologically Equivalent Temperature, Mean Radiant
Temperature etc.
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Abstract. In this paper looked through the share of entities in the cultivation of agricultural
products. As well as developed suggestions and recommendations for optimization of the shares.
Keywords: agriculture, crop, livestock, farms, dehkan (personal subsidiary) farms and
organizations engaged in agricultural activities
Ensuring sustainable development of agriculture is one of the important directions in solving
issues such as unemployment, food security, increasing real incomes, expanding export potential,
composition and geography in country [1]. In finding effective solutions to these issues entities that
produce the product and their share plays a particular importance. Because their differences in
organizational and legal form lead to differences in such indicators as specialization in the
cultivation of products, ownership of resources and their efficient usage.
All of the mentioned above require consideration of the role of entities in crop production
and dynamics of change in ensuring the sustainable development of agriculture [2].
Farms, dehkan (personal subsidiary) farms and organizations engaged in agricultural
activities are emerging in our country as agricultural producers. The existence of differences in their
organizational and legal framework provides the ratio of resource ownership, specialization and
share in total agricultural production.
Our objective is to study the specifics of the development of the sector and to develop
proposals and recommendations that will serve to ensure sustainable development in the future by
analysing the share of entities in the total agricultural production in our country and the dynamics of
its development.
To do this, we look through the dynamics of the share of entities on the basis of data for
2010-2020 (Figure 1)
The statistics show that dehkan (personal subsidiary) farms with low resources have a high
share in the gross agricultural output in the region, as well as in general observed increasing trend of
this indicator.
Over the past decade, the share of dehkan (personal subsidiary) farms has risen from 64.9
percent to 77.8 percent, the change provided as a reduction of share of farms with large amounts of
land resources in production of gross agricultural products. As a result, the share of farms decreased
from 33.8% to 20.7%, respectively. Moreover, the share of organizations engaged in agricultural
activities increased from 1.3% to 1.5%.
One of the important problems here is that despite the fact that farms own a large amount of
land, their share in crop production is still very low.
It is obvious from the facts that the most important factors in crop production on farm: land
and labour efficiency still remain relatively low. Using the method of deductive analysis, we
considered the share of entities in the production of crop and livestock products, which are
important sectors of agriculture.
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2.2.1-graph. Distribution of agricultural products in Khorezm region by the share of the main
subjects (Муаллиф ишланмаси)
When studied by sector, it can be observed that the share of farms in crop production is
slightly higher, but it is not high enough. The opposite situation is observed in the production of
livestock products, that is the role and share of dehkan (personal subsidiary) farms is very high and
growing.
According to the results of analysis of the dynamics of this situation on the basis of accurate
statistics, in recent years the share of farms in agricultural production has decreased (Table 2). That
is, over the past 10 years, it decreased from 61.7% to 47.0%, as a result, the share of dehkan
(personal subsidiary) farms increased from 37.2% to 51.6%. No significant changes were observed
in share of organizations engaged in agricultural activities. But, dehkan (personal subsidiary) farms
can be considered as the main producers of livestock products, as they own 94.8% of the products
of the sector, consequently, the share of the other two entities is less than 6%. It is noteworthy that
the share of farms has remained unchanged over the last 10 years.
Compared to 2010, it increased by 0.3%, while if we give the variation width in order to
express the total fluctuation in this period, it is also 1.1 %.
Despite the lack of sufficient land resources, the high share of farms in the production of
livestock products creates difficulties in the cultivation of fodder. As a result, the cost of production
and the price of livestock products in the market is becoming high. On the other hand, low
efficiency impedes the growth of production. In our opinion, special attention should be paid to
ensuring the balance of the share of entities in the cultivation of agricultural products in the region
by improving the efficiency of available resources, in particular the use of land resources.
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

61.7
56.6
58.2
58.1
57.2
57.0
53.5
48.1
42.4
50.0
47.0

37.2
42.6
40.6
40.9
41.7
42.0
45.6
51.3
56.6
48.9
51.6

1.1
0.8
1.2
1.0
1.1
1.0
0.9
0.6
1.0
1.1
1.4

4.0
4.1
4.0
4.3
4.2
4.3
4.3
3.6
3.4
4.1
3.6

94.5
94.4
94.3
93.9
94.1
94.0
94.1
95.0
95.1
94.5
94.8

Organizations
engaged in
agricultural
activities

Dehkan (personal
subsidiary) farms

Farms

Organizations
engaged in
agricultural
activities

Dehkan (personal
subsidiary) farms

Farms

Table 2
Distribution of agricultural products in Khorezm region by the share of the entities (Муаллиф
ишланмаси)
Crop
Livestock

1.5
1.5
1.7
1.8
1.7
1.7
1.6
1.4
1.5
1.4
1.6

Improving the efficiency of land and labour use on farms is one of the unused opportunities
in agricultural development.
Based on the results of the above analysis, we conclude that the expansion of farm
specialization, the development of diversified farms and agricultural clusters are important and
effective areas in addressing the existing problems.
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Abstract. The research is focused on the method of digital restoration of disappeared
interior design. The platform for implementation of this didactic intention is based on the teaching
principles of the subject Contexts of Interior Design (CID). Teaching is taking place in The Institute
of Interior and Exhibition Design FAD STU. The article points out the suitability of using the
research in the pedagogical process, by involving students by Project–based learning principles. The
presented studies showed the digital recovery method, which can use all kinds of available data in
different ways to recover the final space with its atmosphere to popularize the interiors of the
second half of the 20th century. The popularization is only one part of the final output. The next
part includes the factor of interior protection. Digital restoration enables the comparison of
alternative solutions for the real restoration in the future.
Keywords: interior monuments, pedagogical research, project-based learning, interior
design, digital restoration, virtual design
INTRODUCTION
The scientist knowledges are transformed into a pedagogical process through a didactic
system. In pedagogical practice it means, the selection of knowledges which are required for
specific level of study. Then follows their didactic adaptation to achieve a teaching goal. D.
Northwood and D. Pusca talk about didactic transformation as a starting point for the learning
process in technical education [1]. According to M. Kundrátová and Ľ. Vašková's the didactic
transformation bases are curricula, syllabi, thematic plans, textbooks, teaching aids and training of
teachers. The higher the level of study requires more scientific principles for didactic system. [2].
The involvement of students from the last two years in the research program, appears to be
enriching for the teachers, and students as well. The project also involves PhD students, who are
making something like a linking element in this interaction. At the Institute of Interior and
Exhibition Design, it is defined the optional subject Contexts of Interior Design (CID) as a suitable
platform for the implementation of this didactic intention, available for students of all accredited
study programs - architecture and urbanism, design, and interior design. During the subject profiling
arose a question of focusing on practice, or rather on the theoretical and philosophical principles of
interior design. With conclusion, that creative disciplines as architecture and interior design are,
cannot avoid a contextual and multidisciplinary thinking. However, the world pandemic Covid – 19
changes a teaching process from full-time to distance teaching. What has made necessary
modification of the research and pedagogical concept. What in addition brings positive connections
to the process.
THE RESEARCH PROJECT IN THE PEDAGOGICAL PROCESS
Students' participation in research projects in The Institute of Interior and Exhibition Design
takes place on several levels. Master's students participate in the research tasks on the platform of
subject CID. PhD students are included in the research team according to the topics of their
dissertations, which are directly related to research area. They participate in the process as teachers.
Through their lectures within the subject CID, the topics of various research are intertwined to
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clarify the contexts definition. Furthermore, PhD students play in this process the role a "contact
point" or a kind of "catalyst". The cases that are presented in this article are products of this process.
Master's and PhD students are involved in the research process during the project, but the
connection between practice and teaching continues even after its ending. The results of a research
project will usually generate many other contexts, which are continuously developed in the subject.
At the present, the main theme of the interior design in Slovakia is the 20th century. The
participants come out with a methodology what is a combination of research and didactic methods,
based on the current trend of linking theory with practice. This principle is used at FAD in the other
subjects as well [3].
The pedagogical-research project is based on three phases. The all-research teams participate
in the preparatory phase. In this phase, the maximum amount of input information is collected
through the methods of archival research. Because the research is mostly dealing with physically
non-existent objects and often only brief information is available, the oral history method is used as
well. The obtained information is applied in the pedagogical process in the direction of teacher →
student. The second phase is based on the results of the first phase and continues in a form of field
surveys. That is mostly master's students’ matter and they often discover new information that is
integrated into the research. In this phase the reversed processes of information flow as student →
teacher is becoming. According to Professor R. Rocca of the University of Delft while presenting
Research by design, Design by research (2008), [4] the quality research presupposes the use of
conventional, but if it is necessary also non-conventional methods.
In this view, the first two phases are conventional, and the methodology is essentially based
on traditional techniques. In the third phase of research, where overall results are synthesized, it is
often necessary to use partially unconventional methods. Due to the differences of the input data, it
is necessary to use inventiveness and creativity to discover solutions to come to the right results. On
the third phase participate all team members including teachers, students, and PhD students. The
pedagogical-research process works here in all directions. The research output is then becoming a
study tool used in the subject CID. Even though input data were in all cases different, the phases of
the research process were identical.
DIGITAL RESTORATION METHODS
The interior design is the fastest aging product in architecture. It is caused by fast physical,
technical, and moral use as well as changing requirements for interior equipment in specific uses.
Even though the architectural form is mostly preserved in time, the interior is changing much more
often. Therefore, a lot of valuable works, which had the potential to become a modern monument,
have disappeared forever. The current technology gives us a possibility to re-create and restore
extinct interior works, at least in a virtual world. We call this process of reconstruction of a nonexistent or over time-modified objects by using 3D graphics software “the digital (virtual)
restoration". Data for this process comes from archival documents and field surveys. For example,
the similar term "digital reconstruction" has been defined by Roberto Spallone in Reconstructive
Architectural and Urban Digital Modelling:
It is the process of reconstruction of a disappeared building or modified over time, by means
of 3D computer graphics programs, typically starting from archival documents and surveys. [5]
In the research of interior design in Slovakia of the 20th century very often happened the
selected objects do not exist anymore, respectively are very changed or disturbed. The available
information is usually only partial, in very different forms. The relevance of the available data
determines the specific workflow to result achieve:
Digital restoration method: different input data → different processing methods → same
result - virtual model
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THE RESEARCH PROJECT INTERIOR IN SLOVAKIA - CASE STUDY "HOTEL
DRUŽBA MICHALOVCE"
The research team of The Institute of Interior and Exhibition Design had worked from 2017
to 2019 on the pedagogical-research project The Interior in Slovakia (Project KEGA No. 022STU4/2017, the head of the project D. Kočlík). The aim was to create a clear database of important
public interiors, created in the period from the second half of the 20th century to the present. In
Slovakia, the interior of this period is perceived only marginally in the field of architecture,
therefore it is necessary to make maximum effort to protect this, very often high-quality interior
design with a status of national cultural heritage.
As part of this research, has been experimentally used the method of digital restoration for a
physically extinct interior design of the bar in the Hotel Druzba in Michalovce city. It was a
postmodernist interior design from 1981, designed by architects Branislav Somora and Ivan
Slameň. The meeting with one of the authors, the architect Somora, brought as input data as colour
photos and one axonometric view, but also authentic information achieved by the oral history
method. The obtained data and the possibility of personal consultation were decisive for the
selection of the first virtually reconstructed space in the research. The preparatory phase of the
research had been focused on the collection of information by the conventional way like studying
literature and other sources as periodicals and project documentation. This part had been carried out
mostly by pedagogical staff and PhD students. After historical research, the next step was a field
survey to verify the actual state of the work. In the field research phase, master's degree students
participated in the task. Thanks to their involvement, it was possible to include a larger number of
objects in the research, approximately fifty. The participation of PhD students in the third research
phase led to the "crossover" of various research tasks, with the aim to restore entire extinct interior
spaces or some interior elements. In the project The Interior in Slovakia, has been applied the
method of digital restoration, which was used by PhD student A. Tóth in the digital reconstruction
of the original interior design within his dissertation project. By calculating the correct scale from
the axonometric view and using the standard dimensions for seating and table furniture, based on
the original standard ČSN 013610, has been created a virtual model of the space. According to
photos and personal consultation has been defined the right textures, lights, atmosphere, and some
other details of the model. The result is the 360 ° view, presented in a virtual environment, with the
possibility of panoramic view and changing the position of the observer from several angles.

Figure 1: Comparison of the original photo on the left, on the right a 3D model with 360 ° view of
virtual reality.
Edited by Adam Tóth.

THE RESEARCH PROJECT IDENTITA.SK - CASE STUDY "AVION
BRATISLAVA"
Another research Identita.sk (the head of the project Prof. V. Kotradyová), dealt with the
context of architecture and design in cooperation with other science disciplines such as sociology,
ethnology, psychology, and others. The research became a basis for a topic of several PhD students.
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One of them A. Tóth has dealt with the contexts of interior identity of the functionalist residential
complex Avion in Bratislava, built in 1932. The residential complex is a living monument, which is
signed as the national [6] and European cultural heritage [7], but its interiors gradually lose their
characteristic atmosphere. The PhD topic was focused on defining the principals of its preservation.
The most characteristic element of the public interior in this building is the entrance hall with
elevator space and staircase. What is not preserved in the original state anymore, what became the
opportunity for using the method of digital restoration. The phases of the research process were
identical in both projects, but the cases differed in input available data. The preparatory phase of the
research and information collection was mainly based on historical and archival research. Unlike
the first presented case, here it has been available fragments of the drawings, but no original photos.
But the PhD student found a movie from 1965 [8], which contained several footages of the original
interiors state. However, it was not any documentary movie focused on interior but the detective
story, therefore it was necessary to synthesize information from footage and confront it with the
project documentation, the original standards, and with the other preserved elevators and staircases
from the same period [9]. The 3D model of the original staircase and elevator was created
gradually. The mass of virtual models was confronted with information obtained by the oral history
method [10] and extended by knowledge directly from field surveys. For example, the colour has
been specified from the existing fragments by colorimeter measurements (in collaboration with
Assoc. Prof. A. Urlandová). The digital restoration of the original staircase with a personal elevator
is only one part of the final output. The next part includes the factor of interior protection of the
residential complex, which is signed as the national cultural heritage. Digital restoration enables the
comparison of alternative solutions for the real restoration in the future.

Figure 2: Interiors of the Avion residential complex in Bratislava - 3D model with 360 ° view of
virtual reality.
Edited by Adam Tóth.
PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE RESEARCH
The covid-19 pandemic has affected the pedagogical research process in Slovakia, and the
university has begun working in the distance learning regime. In particular, pandemic restrictions
have limited the options for field research, which has moved to online space. The research project
The Interior in Slovakia with a summary of interior design from the second half of the 20th century
has become basis for cases selection. Most of the students come from all over Slovakia, so they
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could focus on researching in the locality where they are from. The data collected in the field
surveys give the possibility to select relatively preserved interiors with more detailed documentation
which needed further attention. The students worked in the teams and followed a similar
methodology, with the key to select the appropriate object for research. Two criteria were
important; availability of the object in pandemic restrictions and availability of data to create a
digital model. The basis are mainly drawings and original photos of the space. A very important
moment for the data collection and case selection has been the possibility of consultation with the
living author. Very important data and information source were provided also by the curator of the
architecture collection of the Slovak National Gallery, Denis Haberland.
On the other hand, due to the limitations of pandemic restrictions, students were more
creative in the ways of data obtaining. For example, one student saved case pictures from a few
seconds of footage in the original document movie. What has managed to compose an accurate
image of the space from the individual footage shots and that became the basis for the space
digitization. Of course, it has been considered some level of inaccuracy of students' work. However,
in virtual reality is one of the priorities the original atmosphere of reconstructed spaces where some
level inaccuracy is accepted. In the named cases, the principle of Project-based learning (PBL) [11]
has been used as the teaching tools. The PBL is an attempt to create a student- centered
circumstances where tasks are solved. If the task reflects reality, the students feel more motivated,
so working on a project can be a way of integrated learning processes. Another primary feature of
the PBL is that is more process-oriented than product-oriented. Emphasis is focused on the ability to
generate solving strategies, which are especially important in time of rapidly changing technologies.
What is also related to the information transfer and to the student's ability to search and create
information. In the teaching the most the educational processes take place in the teams. The aim of
this organization is to provide the students to solve the cases in cooperation, where they see other
problem-solving strategies, discuss cases with the collective information, and take responsibility for
their own and for other group members, because the goal is common.

Figure 3: 3D model with 360 ° view of virtual reality - The interior of the Opus store, in 1982,
architect Peter Brtko.
Edited: Bc. Z. Zacharová, Bc. Z. Balážová, Bc. A. Gabrielová, Bc. P. Srnková
CONCLUSION
Due to a certain level of subjectivity in interpretation, the digital renovation is one of the
unconventional research methods what is currently not used as a technique for renovation in
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Slovakia. One of the research aims was to show the usability of this method in the process of
renovation. The result is opened and based on authority’s consideration. The next aim was to
digitize extinct interiors to preserve the space atmosphere and the exact form of original design as
much as possible. And the results bring closer to students and public. The popularization of the
interiors from second half of the 20th century and the provocation of public debate about the
necessity to protect these monuments is the social aim which is partly done whit each research
publication. From the didactics and pedagogy point of view, the students used experimental
methods to search and at the same time create a quality content to learn the basic principles of
research. The personal communication with authors of solved interiors, was an extremely beneficial
experience for students and added a special dimension to learning process. The presented studies
showed the flexibility of the digital recovery method, which can use all kinds of available data in
different ways to recover the final space with its atmosphere.
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Abstract. Nowadays, global and local tourism sector is in crisis at post COVID-19 era. This
study presents efficient innfrastructure sustainable design facilities that could provide solutions for
safe building facilities and mobility sustainable services supporting alternative types of tourism
mitigating risks. Economic activity today is still based on the model of production and
consumption: extract/produce and consume/throw, which consumes raw resources and generates
waste. An efficient green circular economy for all in the society should adopt particular effective
construction green designs with the proper utilization of green renewable resources and clean
technologies support that promote public health protection avoiding chemical toxic pollutants to the
environment. In this way are supported of economic instruments like reuse of treated waste water
plumes that promote sustainable tourism services for all and opportunities for investors in goods in
circular bio-economy. Hence, the concept of green Circular Economy (CE) has received increasing
attention between policymakers and stakeholders worldwide. This work aims to present the
importance of useful geo-environmental designs within green construction facilities supporting
biofuels and renewable resources production alternative types of tourism. Useful Building
Information Management utilities, ICTs, IoTs are necessary combined with e-learning solutions in
the linkage between emerging environmental technologies, vocational education, green CE and
solutions for tourism in crisis at post COVID-19 pandemic era. Findings show that more research is
needed to support alternative types of tourism supporting regional development with green CE. In
this way new opportunities for investments at regional level are created generating effective
construction design solutions for tourism in crisis that support the creation of new jobs for all at
post COVID-19 pandemic era.
Keywords: Circular economy; CE principles; emerging green technologies; health tourism;
rural tourism; cultural tourism; maritime sector; renewable energy; heritage tourism; medical
tourism; sea tourism; green tourism; ecological tourism; green chemistry; sustainable development;
waste management; waste water design; landfill emissions; irrigation design; water resources;
sustainable construction designs; hydraulic works; e-learning; vocational education; environmental
health; public health; COVID-19; digital training utilities; monitoring utilities; distance education
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Nowadays, due to the circumstances at post COVID-19 pandemic era are becoming
necessary the advancements in information telecommunications technologies between distance elearning programs that are rapidly expanded and they are useful at post COVID-19 era. Proper case
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studies should be presented to students, graduates and stakeholders so as to encourage them as self
motivating learners, with proper visual reading, ICT's, e-learning schemes [1, 2, 6, 18]. Useful case
studies should be demonstrated to stakeholders for safe tourism infrastructures mitigating associated
hazards and risks protecting public health creating opportunities for stakeholders and investors [10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28]. In this way several solutions could exist for tourism
crisis at post COVID-19 era [20, 21, 22, 23, 24].
There is undoubtedly potential in technology to teach in ways that lead to deeper e-learning
experiences, and training case studies should be available to them so as to practice them to meet the
current needs of the market sector based on the curricula of their studies. In this way should be
supported proper case studies for all ages and levels in vocational education training at post
COVID-19 pandemic era. There is necessity of understanding technology, pedagogy and content
knowledge in order to integrate effectively technology for the purposes of advancing e-learning
related to particular efficient construction facilities that promote integrated geoenvironmental
designs for circular economy supporting particular alternative types of tourism for all ages [3, 4].
Thus, are creating particular new jobs related to sustainable health ecological tourism sector so as to
create new jobs for tourism in crisis. It is more important to determine expectations for professional
improvement for graduates, stakeholders at all educational levels than it is to determine
expectations for personal enrichment [1, 2, 3, 4, 6]. While the distance education environment is
changing due to emerging ICT's, IoT's, web utilities should be presented proper case studies to
graduates, stakeholders so as to be useful not only at vocational education level or at their particular
health and safety learning ones but also for their professional career level meeting the demands of
the market related to emerging environmental technologies within sustainable tourism opportunities
for stakeholders and investors. Training tools using proper ICT’s, IoT’s could be applied as teacher
that plays the most important role in the teaching process for students, graduates, stakeholders [4, 5,
6, 7, 8, 9]. Proper technology should support trainers, teachers without replacing them. Students,
graduates and stakeholders need trainers, teachers who act as guides, mentors, counselors, providing
useful educational materials to students supporting the relative operations management.
One of the major goals of this study is to develop the presented planning guidelines and
capacity guidelines that support an integrated safe cultural tourism in relation to ecological health
sports tourism and particular economic instruments that create good experiences to tourists within
safe infrastructures related to particular ecological sport tourism supply facilities, dance festival
events as well as mountain trekking, sea sport events or river ones. Many opportunities exist for
further research for creation of new jobs for women at cultural tourism. The link between cultural
tourism, sport and ecological tourism in regional tourist Mediterranean countries is growing
stronger, which could be reflected in tourist product design. This provides particular added values
for stakeholders and investors for an integrated sustainable tourism development. Moreover, based
on the above presented analysis is necessary to promote useful e-learning, ICTs training tools, web
project management utilities for vocational students, graduates and stakeholders within associated
sectors related to safe travel destinations, taking the right measures for public health protection
within tourism industry, construction industry, safe associated mobility infrastructures, sustainable
port designs on islands and assistance at particular community health centres at emergencies in post
COVID-19 era. New opportunities are coming up for immigrants creating new jobs at several
alternative types of tourism and new opportunities for stakeholders and investors will exist.
A proper planning is necessary for regional tourism development for how best to develop
and market relative regional tourism travel at ecological attractions, at faboulous mountanous
landscapes next to coast lines applying several activities of alternative types of tourism like Greek
islands and other picturesque places at Mediterranean places. The results of this study will help to
identify and overcome the key obstacles to the development of an integrated regional heritage,
cultural tourism creating added vallues to associated alternative types of tourism promoting local
agricultural tourism food products, drinks and souvenirs. Integrated construction facilities should be
encouraged in terms of empowerment of ecological health tourism, promote local monuments,
religion tourism, battlefield tourism other alternative types of tourism and sports events or festivals
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between Mediterranean countries supporting cultural, heritage, environmental and public health
protection at post COVID-19 era.
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THE IMPACT OF CURRENT CLIMATE CHANGE ON THE CRYOSPHERE
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Abstract. Cryosphere - is an integral part of the climate system and therefore plays a major
role in shaping the global climate. It is also one of the most sensitive inertial indicators to warming.
The cryosphere is represented on the territory of Georgia by glaciers and massifs located above the
permanent snow line, also in the winter months - with snow cover, the length and height of which
vary widely within different climatic zones.
The article discusses the picture and results of cryosphere degradation on the Earth surface
in general including Georgia, against the background of the current global warming for this process
in turn has the greatest impact on changing the landscape of the area.
Key words: Cryosphere, Landscape, Climate change, Glacier, Degradation
Current climate change, expressed by global warming - is the most important ecological and
socio-economic problem.
Global problems are never uniquely reflected, that's why they have a universal importance.
This also applies to the Earth's climate, the change of what is expressed by the gradual increase of
the average annual temperature on Earth and this process in the XX and XXI centuries is the result
of both natural factors and anthropogenic impact on the environment [1].
Early in the 21st century, there were surveys done by the world Meteorological organization,
which proves that warming in various areas of the earth is taking place in different intensity. Even
in some areas warming is replaced by cooling.
The role of the cryosphere is great in shaping the global climate, which in turn is one of the
most sensitive inertial indicators of the warming process. Cryosphere - is an integral part of the
climate system, which contains the entire surface of snow, ice, and perpetual freezing on the surface
of the earth and the ocean and beneath it [2].
The process of formation of the cryosphere, the area of distribution and the duration of
existence depend on both planetary and the terrestrial factors, the most important of which is the
solar energy and the orbital parameter change, chemical composition of the atmosphere; The
character and reflectivity of the subfloor surface; peculiarity of relief, distribution of oceans and
land, etc. Cryosopheres formed under the influence of the mentioned factors, both in the process of
genesis and after the completion of the formation, is becoming one of the defining factors of global
and regional circulation of climate and has a long-term impact on climate formation [4].
After the beginning of satellite observations on the Earth's ice sheet since the 1960s, globally
for snow cover, Arctic and Antarctic sea ice cover, for areas and glacier mass balance, as well as for
the time variability of the area of perpetual freezing, the quantitative assessment became possible. It
has been studied that the ice cover occupies about 10% of the Earth [8]. During the last glaciation
(LGM) this figure was almost 3 times higher (Paterson, 1994).The cryosphere accounts for 75-80%
of the Earth's freshwater supply [3].
According to the current intensity of global warming as a result of climate change, It is
estimated that if the ice mass melts completely, the world ocean level will rise by 81 meters, From
which 73 m. Antarctica; 7.5 m. Greenland 0.5 m falls on the rest of the ice (Oerlemans, 2001). In
1979-2005, the Arctic ice cover shrank from 7.8 million km2 to 6.1 million km2, or 22%. It has
been losing up to 100 billion cubic meters of ice annually in recent years.
The icy cover of rivers and lakes has also changed. Their duration was also reduced by
about two weeks. As for Antarctica, the icy sea cover here has practically not changed and its area
has shown even a slight upward trend since 1993. However, according to recent data, the trend of
cryosphere decline is also evident in the Southern Hemisphere.
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The cryosphere is represented on the territory of Georgia by glaciers and massifs located
above the permanent snow line, also in the winter months - with snow cover, the length and height
of which vary widely within different climatic zones.
Against the background of climate change, in terms of cryosphere degradation, the Caucasus
mountain system is no exception. The process of degradation of the current cryosphere in parallel
with global climate change in recent years is expected to lead to a violation of the strength of glacial
masses, which will followed by Fluvio-glacial floods in the valleys, mechanical collapse of ice
masses, formation of lakes on the glacier body and periglacial zone and activation of other naturally
dangerous events.
In 1960-2015 on the territory of Georgia, due to the increase in temperature during the
period, a total of 180 glaciers with an area of 25 km2 completely disappeared. The average area is
0.13 km2. According to modern data, there are 499 smaller glaciers at 0.13 km2, with a total area of
26 km2. Their vertical distribution range is also small, averaging 200 m. The average height is 3335
meters. It is very likely that these glaciers will disappear in the near future due to rising
temperatures, rising fir line or will be presented only in the form of snowdrops [3, 10].
According to 2015 data, we have 637 glaciers in Georgia. The total area is 355.80 ± 8.25
km. During 54 years, the number of glaciers in the Caucasus decreased by 149, and the area by
200.08 km2. As a percentage, the number of glaciers decreases by 18.95% and the area by 35.99%.
This fact is due to the fact that by 1960 the main number of glaciers in Georgia was a small type,
that have disappeared altogether over the last half century (Tielidze et, 2016). The largest reduction
in glacier area in the last century as a percentage exists on the Eastern Caucasus, in particular in the
Tergi River basin. In 1960-2014, by 47.1%, in total in 1911-2014, the area of glaciers reduced by
60.1% [3,4].
The results of the observation on the glacier tongue variability
Glacier

Period,
years

Glacier tongue
retreating,m

Glacier tongue
advance, m

average speed,
m/year

Devdaraki
Gergeti
Gna
Kirtisho

1985-2002
1985-2002
1963-2002
1985-2002

-100
-450
175
-116

0
0
0
0

-5,9
-26,5
-4,5
-6,8

The monitoring and observation on the dynamics of the Georgian glaciers is very important
process as our country has a mountainous relief, where the glacier are represented on the wide area
and are the base for the country landscape variety [7,8].
Change of the glacier area has a great influence on hydrological regime variation of the
rivers. In particular on those rivers, which begin from the nival-glacial zone and feed themselves
with thawed glaciers. For example, 21 % of the average annual flow of the river Enguri (near Jvari)
and nearly 53 % of the annual flow of the River Mulkhura (near Latali) consist of the glacier water
(the third national message, 2015) [5,6]. According to the researchers, it is shown that the flow will
be increased by 2050 on those rivers which feed themselves by the glacier water and by 2100 the
flow will be reduced by the same amount. Of course, this process will influence on the natural
landscape transformation, as well as on the development of some economic fields. First of all the
hydroelectrics should be mentioned, as it depends on the existence of the water source.
The glacier degradation will influence on the landscape variability, will cause its
transformation and will also reduce the biodiversity. The frequency of the glacial torrent, collapse
of the part of the glacier, formation of the glacier lakes, freshet, etc. are also possible. Cryosphere
degradation will negatively influence on the recreation and sport activities but positive effects
should also be mentioned, such as: the perspective of intensive adoption of the Greenland beach
zone as a result of the cryosphere melting, navigability in the Arctic Ocean, farming system (zone)
widening in Siberia and Canada, etc.
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Abstract. In the century of great educational transformations the teachers should filter out
the demands of the society and redefine learning goals and perspectives. As every learner is an
individual, building self-esteem and encouraging them to concentrate on learning for learning’s
sake instead of worrying about the grades is one of the greatest ways to reach success. Making
mistakes is the way we learn and a low grade may be the chance for a great learning experience.
Hence, the article observes the role of the teacher in the rewarding process of encouraging and
motivating the learners to learn. Academic motivation includes near and distant future planning,
concentration on the goal, meta-cognitive awareness of what you intend to learn and how you
intend to learn it, the active search for new information, clear perception of feedback, satisfaction of
achievement, and no anxiety of failure. The author underlines the fact that motivation to learn
involves more than wanting or intending to learn. It includes the quality of the student’s mental
efforts. The author also presents some strategies to encourage motivation to learn which will help
students feel confidence in their abilities to improve, value the tasks of learning, and stay involved
in the process without being threatened by the fear of failure.
Keywords: academic motivation, motivation to learn, academic performance, goal setting,
achievement.
Introduction. Nowadays the world changes so rapidly that the beliefs and morals set even
at the end of the 20th century are considered to be outdated and need urgent revision. Today’s
learners’ interests are totally different and so versatile that educators, policy makers and scholars
should place more emphasis on building and developing learners’ non-cognitive skills, sometimes
referred to as social-emotional or soft skills, to help them succeed not only at school but also in
their future careers, in labor market and in life generally. Teachers must be prepared for a diverse
cross section of learners with a large toolkit of strategies for teaching in multiple modalities, with
many entry points to participation and content. They should activate the learners’ curiosity and
develop a need-to-know, letting them dig into the content and get deep into rich content. It is also
crucial to help scaffold students’ broader understanding by helping them integrate it with what
they already know.
Everyone needs to succeed. In order to take the kinds of risks necessary to learn and grow
students must understand and accept that success is within their reach. This means teachers need to
learn a great deal about their students’ interests, cognitive abilities and learning skills before simply
presenting content or assigning tasks. They may want to vary the methods of instruction to include
small groups, learning centers, self-selection or learning contracts, individualized assignments and
student-teacher conferences. The more independent and responsible students become early on, the
more they’ll be able to accomplish together all year.
Recently in the field of education, there has been growing interest in setting and working
towards goals. When those goals are specific, realistic and likely to be reached in the near or distant
future they tend to enhance learners’ motivation and persistence. Jere Brophy defines student
motivation to learn as: “Student motivation to learn is a student tendency to find academic activities
meaningful and worthwhile and to try to derive the intended academic benefits from them.
Motivation to learn can be construed as both a general trait and a situation-specific state.” (1988,
205-206). Motivation to learn means working towards learning goals. The point is to understand
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and improve, not just to perform well. When learners work towards learning goals, they are likely to
seek challenge and persist in the face of failure (7, 13).
Behaviour of human being is always motivated either with inner motives, or with external
incentives (stimuli). Both inner and outer motivational factors influence human behaviour but
mostly inner factors are of much importance. We can observe that students who are positively
motivated on any activity will show:

On any particular set of problems, expectancy for success is critical to all effort and
persistence. Students who do not expect to do well on an activity tend to avoid it or try it reluctantly
and give up soon. As a matter of fact learners expect to do well:

in disciplines in which they have done well in the past,

on tasks they believe as not too tricky,

following positive information or feedback.
For the students to achieve positive achievement expectancy it is crucial that teachers give
clear feedback and help them to anticipate some degree of success regardless of past failures (3, 3442).
Results of investigation. To make clear what kind of motivation strategies and approaches
teachers use in the classroom, we prepared a questionnaire which we present below, and here are
the results of the survey.
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Motivational Strategies of Basic School Teachers
Research Survey
Dear Respondent,
Thank you for agreeing to take part in the survey. We will be gaining your thoughts and opinions in
order to get better understanding about positive motivational strategies you use at classroom. The
questionnaire will take you 5 minutes to complete. If you wish, the answers you provide will be
kept in the strictest confidentiality. Please make comments if necessary. Good luck.

To maintain a positive academic motivation you
1.
Give the learners verbal reinforcement (praise)
2.
Provide tangible rewards (extra points)
3.
Use familiar experiences to introduce a subject
4.
Have a guest relate an experience
5.
Explain the learners that it is okay to make mistakes
6.
State explicit instructions with pertinent examples
7.
List the critical steps to the assignment on the board
8.
Gain the learners attention until they are quiet
9.
Make students manage their academic lesson time effectively
Comments

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

no
no
no
no
no
no
no
no
no

As we can see, the vast majority of the Armenian basic school teachers use reward and
praising strategies to maintain a positive academic motivation of their learners. Relevance strategies
to use familiar experience in order to tie the subject learned to real life made up only 6 percent,
which is a real problem to pay attention and solve in the future. Confidence-building strategies
accounted for 5 percent, which is another crucial problem for educators to review during teacher
training conferences. The issue may be that the teachers tent to turn to extrinsic reinforcements,
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rather than to inner, extrinsic ones. So, strategies to encourage learners’ motivation should help
them feel goal-oriented and confident to try as much as needed to reach the final and rewarding
goal.
It is worth mentioning that motivation also suggests a strong influence, which is sometimes
needed to move towards the chosen direction. The problem is that very often strong influence can
develop into distress and accordingly the quality of doing will suffer. It will possibly bring to
disappointment.
High motivation can cause an abrupt deterioration of functioning. The limit up to where
people can be motivated depends on the character of needs and the ability of a person to resist a
psychic tension. It is noticed that because of motivational reinforcement many emotional deviations
can occur after reaching the top best result. These deviations lead to the decrease of efficiency and
sometimes even to disorganization. Sometimes this negative experience hinders the success. In
these crucial cases the triangle of teacher-child-parent will likely work ideally. If the cooperation
between the three subjects of ‘triangle’ is strong the learner will overcome the problem. “Parents are
a really critical force in child’s development when you think about how motivation and mindsets
develop”, says Kyla Haimovitz, a professor of psychology at Stanford University (6, 21).
We decided to conduct a small study to find out how parents react to their childrens’
failures and difficulties concerning studies. 9 from the 12 parents (majority of them were female)
had the habit of punishing their kids and then blaming the school and teachers for not being
supportive. Only 3 from the 12 perceived failure as an opportunity. They were more likely to ask
their child what they learned from the failure, what they still can learn and whether asking the
teacher for help would be useful. Hence, the study shows that the way the patents react to the
problem concerning the academic performance of their children has a big influence on how much
children think they can improve their intelligence through hard work and persistence. We firmly
believe that the expectations of parents and teachers can affect student’s learning.
It is highly advised to follow these strategies to encourage the students’ motivation to
learn:

Avoid a heavy emphasis on grades and competition. Have your students be more
purpose-involved rather than task-involved. Anxious students are especially hit by highly
competitive assessment.

Make the learning task fun. Many lessons can be taught through simulations and
games which will ensure deeper understanding and better memorizing.

Stress self-comparison, not comparison with others. Help students see their
progress. Tell them what they do right as well what is wrong and why it is wrong. Give student s a
question or a problem that once was hard for them but now it seems easy. Point out how much
they have improved. Show the connection between their efforts and accomplishments.

Solve the problems together. Children need to see that learning is not smooth and
error-free, even for the adults.
Conclusion. Hence, we can deduce that positive motivation leads to mastery. Students who
initiate on a particular task and who work hard and persistently can be described as highly
motivated. The contribution of these motivating behaviors to academic success is apparent to the
facilitating teacher. Scholars propose that all positive motivation is an interaction between factors
contributed by the student and factors provided by the effective environment.
The general trait of motivation to learn is evident most often in people who find learning
intrinsically rewarding. Learning is interesting and satisfying for them, and it is a pleasure rather
than a duty for them.
In addition to being highly motivated, disciplined, perseverant, resilient, and honest, we also
believe it is crucial for students to have empathy, strong multicultural awareness, as well as the
ability to communicate and work well in a team.
In conclusion it should be mentioned that teacher’s skillful management of classroom can
exert a positive effect on the academic motivation of the learner. Teacher’s long-range goal may
be to have all your students setting their own goals and reinforcing themselves for
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accomplishment without external or artificial inducements. Indeed, we believe this to be a worthy
goal for all education. The educator’s task, however, will be to arrange a favorable environment
so that self-maintaining academic behavior is most likely to take place.
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Abstract. This paper discusses three concepts of intelligence integrated to develop human
potential for innovative creation. The purpose is to advance human consciousness by transcending
knowledge using tacit and explicit experience for ultimate achievement and performance through
leadership style. The insight provides possible avenues exploiting quantum knowledge for wealth.
Multidisciplinary use of behavioral management, psychological, leadership, education and science
theories becomes important as strategy to overcome emotion body to evolve in mind and spirit for
sustainable innovative creation. The engagement process with commitment, practice may exhibit
impact for organization and society. Data presentation will use scenario building and interpretive
approach. The significance will add to policy makers for the entrance of digital economy.
Keywords: Three intelligence concepts, leadership style and Quantum knowledge
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Acid hydrolysis of biomass is carried out using catalysts, mainly strong mineral acids, or
even toxic compounds. Recently, bifunctional acid-based nanocatalysts based on heteropolyacids
have been used to implement cost-effective one-step processes for processing biomass components.
The presence in the solid catalyst of both strong acid and basic centers allows simultaneous
hydrolysis, isomerization, dehydration reactions, which significantly increases the rate and reduces
the reaction temperature.
Typically, bifunctional acid-base catalysts for processing biomass components are
synthesized on the basis of heteropolyacids and α-amino acids. Despite the fact that direct titration
methods make it almost impossible to assess the strength and determine the content of strong acid
and basic centers in bifunctional heterogeneous catalysts due to neutralization reactions, their high
efficiency in one-step processes of processing biomass components is beyond doubt.
Heteropolyacid nanocatalysts were synthesized by simultaneous hydrolysis and
condensation of tetraethoxysilane (TEOS) with phosphorus-molybdenum and phosphorus-tungsten
heteropolyacids in the presence of a Pluronic P123 surface-active template followed by
hydrothermal treatment and removal received. Further interaction with the amino acid leads to acidbased catalysts.
The obtained catalysts are characterized by a fairly high specific surface area - more than
400 m2 / h. Depending on the synthesis conditions, it is possible to obtain catalysts with a specific
surface area in a fairly wide range.
To determine the structural characteristics of the obtained catalysts, IR spectroscopic studies
of the synthesized samples were performed. On the spectrum of pure phosphorus-molybdenum
heteropolyacid, four characteristic peaks of absorption of valence vibrations of atoms in the range
of 1100–600 cm-1, which belong to the Keggin structure of the heteropolyacid, are distinguished. In
the spectrum of the nanocatalyst with the grafted amino acid - lysine, there are also characteristic
absorption bands of lysine. This may indicate that, after the interaction of the heteropolyacid and
lysine, the absorption bands of lysine expanded in the solid state and became less noticeable in the
spectrum of the heterogeneous nanocatalyst. There was also a shift in the characteristic absorption
bands of the Keggin structure of the heteropolyacid, which may indicate the deformation of the
Keggin anion in the structure of the acid-base nanocatalyst when combined with lysine. Changes in
the spectra of catalysts synthesized using phosphorus-tungsten heteropolyacid are identical.
The process of processing biomass components showed that depending on the catalyst used
(pure heteropolyacid, heteropolyacid supported on a silicate base, acid-base catalyst based on
heteropolyacid) can be obtained a number of different products. In particular, the conversion of
fructose in aqueous medium using phosphorus-molybdenum heteropolyacid obtained products with
masses of 109, 116, 126. Under the same conditions, however, using as a catalyst phosphorusmolybdenum heteropolyacid deposited on a silicate base, the main transformation products are
substances with masses 116, 126, 140 and 202. Acid-base catalyst based on phosphoromolybdenum
heteropolyacid and lysine under the same conditions allowed to obtain masses 109, 126, 140, 151
and 202.
Analysis of the obtained data showed that the products of the investigated reaction obtained
using different catalysts are quite diverse. This indicates that the synthesized catalysts under these
reaction conditions are not selective for one product and the reaction proceeds further, deepening
the hydrolysis of fructose.
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Eleven fructose conversion products were identified on the synthesized samples by 1H
NMR spectroscopy. Namely: 5-hydroxymethylfurfural and its derivatives, levulinic acid, γvalerolactone formic acid and others
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Abstract. This article deals with the issue of making operational management decisions in
environmental emergencies.
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Introduction. History has preserved for us the great schemes of the universe, created by the
geniuses of past centuries.
One of the central problems of systems theory and system analysis is the development of
methods and techniques for making managerial decisions as a necessary prerequisite for the
synthesis of large systems. Improving the organizational system, introducing a clear hierarchy of a
complex system requires deep study, accurate and informed decisions.
These tasks become even more important and complex when the relevant structures are
actually being re-formed, in difficult conditions.
The essence of the system in its statics is revealed by identifying and understanding the
structure, which is expressed through regular connections and relationships.
The structure characterizes the system in terms of qualitative certainty and statics.
The essence of the system in its Dynamics is revealed through the analysis of the functions
of each element and understanding the functioning and development trends of the system as a whole.
The organization of Management in subsystems should correspond to the goals of the overall
system and be no more complex than it is necessary to achieve the goals set. Management should
seek, first of all, to prevent disruptions in the system, and not to correct their consequences.
Back in 1992, the International Conference in Rio de Janeiro adopted a declaration on the
transition to environmentally crisis-free and sustainable development. Ensuring sustainable socioeconomic development of any state should be accompanied by the formation of a safe state of the
environment for the life of society as a whole and each person in particular.
Problem statement. The analysis of statistical data on the occurrence of natural
emergencies in the world and, in particular, in recent years shows a trend of constant growth in
their number and scale. In many cases, natural disasters provoke complex man-made accidents and
catastrophes and often lead to significant losses in the economy of one or even several countries.
This Forces significant material and human resources to be involved in the elimination of their
consequences and causes an economic crisis and a decline in development.
Presentation of the main material. Nowadays, the dynamic development of Industry, manmade production and socio-communal structures is characterized by increased requirements for
organizational, administrative and automated management systems, especially in the context of
ensuring stability during emergency or extreme operating modes and emergency situations.
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Prevention of emergency situations is not always possible, so it is necessary to carry out
constant measures to eliminate them.
It is necessary to understand that the elimination of the consequences of emergency
situations is not an independent mechanism, but, first of all, a special type of human activity, which
often has very serious consequences.
Possession of a set of special qualities is a necessary condition.
These include attentiveness, responsibility, professionalism, stress tolerance, competence,
and the ability to quickly assimilate information.
This is due to the fact that the decision maker acts in conditions of acute time constraints and
inaccuracy and reliability of information.
These conditions increase the risk of making an erroneous decision and the amount of losses
of various plans. It should be noted that most emergencies do not depend on the human factor, and
their occurrence, sooner or later, is inevitable.
The main task of the manager is to rationalize decisions and minimize losses.
Generally speaking, the term “emergency situation” means that such a situation is a violation
of normal living conditions and activities of people in objects or territories, which is caused by an
accident, disaster, epidemic, natural disaster, epizootia, epiphytotia (epiphytotia), a large fire, the
use of means of destruction that have led or may lead to human and material losses, as well as a
large infection of people and animals.
An environmentally hazardous situation is such conditions that are characterized by the
presence or possibility of destruction or negative changes in the state of the surrounding natural
environment under the influence of anthropogenic and natural influences on it, including those
caused by disasters and catastrophes, including natural ones, and in this regard pose a threat to the
vital interests of the individual in particular and society as a whole. natural disaster, epizootic,
epiphytic, large fire, use of means of destruction, led or may lead to human and material losses, as
well as a large infection of people and animals.
An environmentally dangerous situation is a situation characterized by the presence of
negative changes in the state of the natural environment under the influence of anthropogenic and
natural influences, including those caused by disasters and catastrophes, including natural disasters,
usually accompanied by social and economic losses.
An environmental hazardous situation (environmental emergency) is a condition of the
environment and socio-economic development in which a certain natural or purposeful technogenic
factor or their combination has gone beyond the zone of optimal comfort and has a destructive
effect on socio-economic development and the state of the natural environment, threatening the
existence of various forms of life.
Let's take a closer look at the issues of making operational decisions in the event of
environmental emergencies,
The General part of the Model Environmental Code for the CIS member states defines the
following: "...An environmental emergency is a type of environmentally dangerous situation that
requires, in order to achieve the goal of protecting the life and health of citizens, as well as
protecting the environment, mandatory emergency measures to eliminate such a situation...»
A management system (management) is a systematic set of means of influencing a
controlled object in order for this object to achieve a certain goal.
The object of the management system can be both technical objects and people.
A control system object consists of several other objects that have a constant structure of
relationships.
Management systems - often referred to as management systems involving people, as direct
objects of management.
Operational decisions are those that are made daily to achieve a short - term goal, aimed at
implementing and controlling production processes. Usually, such decisions consist in developing
certain policies or processes, focus on a separate project or task that is performed at the tactical
level, and give tactical decisions a more personal and preliminary character. Such decisions are
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driven by the need to create efficient, renewable, large-scale processes using accurate and timely
information
Formation and decision - making is the main process that unites the organization into a
single whole, and the decision is a product of the management system and its main tool.
Decisions generate management information that is communicated to performers in the form
of appropriate tasks, plans, standards, and commands and serves as an impetus for them to take
purposeful and coordinated actions.
In the specialized literature, there are different interpretations of the term «decision»:
* Process;
* Act of choice;
* Selection result.
The ambiguity of the interpretation is explained by the fact that each time the authors put a
meaning in this concept that corresponds to the specific direction of research.
Decision as a process is characterized by the fact that this process is carried out in several
stages: preparation, adoption and implementation of the decision.
In this case, the decision as a result of the selection is an order for action.
Different approaches to the definition allow us to characterize the common features of this
concept.
Management decision-making technology is usually understood as the composition and
sequence of procedures that are aimed at solving problems, along with methods for developing and
optimizing alternatives.
For the manager, the decision made is not an end in itself.
The very first thing that should concern him is the solution of a certain management
problem. This, most often, requires a certain sequence of decisions and, most importantly, their
implementation.
That is why making any management decision is not a One-Step Act, but the result of a
process that develops over time and has a certain structure.
The decision — making process is a cyclical sequence of actions of the management entity
aimed at solving problems,which consist in analyzing the situation, generating alternatives, making
a decision and organizing its implementation.
The stages of making managerial decisions are as follows.
1. Analysis of the situation.
2. Identifying the problem.
3. Defining the selection criteria.
4. Develop alternatives.
5. Choosing alternatives.
6. Approval of the decision.
7. Implementation management.
8. Monitoring and evaluating results.
1. Аnalysis of the situation. The need to make a managerial decision arises when a signal is
received about an external (internal) influence that causes or can cause deviations from the specified
mode of operation of the system, that is, about the presence of a certain managerial situation.
Therefore, one of the most important conditions for making the right decision is to analyze the
situation. This requires collecting and processing information. At this stage, the organization of the
external and internal environment is studied. Data on the state of the main environmental factors
and the state of affairs in the organization are sent to managers and specialists, who classify, analyze
the information received and compare the real values of control parameters with the planned ones.
This, in turn, allows you to identify those problems that require urgent solutions.
2. Identifying the problem Step # 1 on the way to solving the problem is to identify it.
There are two views on the essence of the problem. According to the first glance, a problem can be
considered a situation where the goal has not yet been achieved or there is some deviation from the
set level.
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According to the second, the problem should be considered the possibility of increasing
efficiency.
Combining both of these approaches, we will understand the problem of divergence work in
the organization is interrelated, and the solution of any problem in one part of the organization can
cause problems in others.
That is why, when identifying a problem that needs to be solved, it is necessary to strive to
ensure that the number of problems that arise again is as small as possible.
3. Defining the selection criteria. Before considering solutions to the problem that has
arisen, the manager needs to determine the indicators by which they will be compared and choose
the best one. Such indicators are called selection criteria.
4. Develop alternatives. Ideally, it is desirable to identify all alternative ways to solve the
problem, only in this case the solution can be optimal. However, in practice, the manager does not
have (and cannot have) such reserves of knowledge and time to formulate and evaluate each
possible alternative, so managers are looking for an acceptable option that will solve the problem.
Along with the situation when solutions to the problem are known in advance or are identified
without any special complications, there are situations in which the problem that is being solved has
not been encountered before, that is, possible alternatives are unknown and must be formulated in
advance. It is in such cases that collective discussion and generation of alternatives will be useful.
5. Choosing alternatives. Having developed possible solutions to the problem, they need to
be evaluated, that is, compare the advantages and disadvantages and objectively analyze the likely
results of implementation.
To compare solution options, you need to use standards or criteria by which they can be
compared.
Use indicators that were selected at Stage # 3. it should be noted that since the selection is
usually made on the basis of several criteria, it always has the character of a compromise.
In addition, the manager actually deals with forecast estimates of the compared values, and
they are always probabilistic.
Therefore, it is very important to take into account the risk factor, that is, to determine the
probability of implementing each alternative. Taking into account the risk factor leads to a revision
of the very concept of the best solution: it will not be the option that maximizes or minimizes a
certain indicator, but the one that ensures its achievement with the highest degree of probability.
6. Approval of the decision. In modern management systems, as a result of the division of
Labor, a situation has developed in which some employees prepare and develop decisions, others
make (approve) them, and still others execute them.
In other words, the manager often approves and is responsible for a solution that was not
developed, the specialists who prepared and analyzed such a solution do not participate in its
implementation, and the performers do not participate in the preparation and discussion of those
decisions that are being prepared.
As a result, the coordination stage plays a very significant role in decision-making
processes.
Practice shows that the probability of quick and effective implementation of decisions
increases significantly when performers have the opportunity to express their opinion about the
decision being made, provide their suggestions, comments, and so on.
The best way to coordinate a decision is to involve employees in the process of making it.
7. Implementation management. The process of solving a problem does not end with
choosing an alternative: to get a real effect, the decision made must be implemented.For successful
implementation of the solution, it is necessary to define a set of works and resources, distribute
them by time and time frame, that is, to predict who, where, when and what actions should be
performed, what resources are needed for this.
If we are talking about serious solutions, you may need to develop a program for their
implementation. The manager should monitor how the decision is implemented, and if necessary,
help and make certain adjustments.
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8. Monitoring and evaluation of results. Even after the decision is put into effect, the
process cannot be considered fully completed, because it is necessary to make sure that it justifies
itself. This goal is served by the control stage, which performs the function of feedback. At this
stage, the results of the decision are measured and evaluated, or the actual results are compared with
those that the manager hoped to receive.Do not forget that the decision is always temporary. The
period of its effective operation can be considered equal to the period of relative constancy of the
problem situation.
Outside of it, the solution may cease to have an effect and even turn into its opposite - not to
help eliminate the problem, but to aggravate it.
In this regard, the main task of monitoring is to identify the decreasing effectiveness of the
solution in a timely manner and the need to adjust it or make a new decision. In addition, this stage
is a source of accumulation and systematization of decision — making experience.
The problem of controlling management decisions is quite relevant, especially for large
organizations.
You can make a lot of smart and useful decisions, but without a rationally organized
execution control system, they will remain in the depths of office work and will not give the
expected effect.
Implementation of management decisions is the final stage of the management process.
The effectiveness of the decision made depends not only on its optimality, but also on the form of
communication to the performers (registration of decisions and personal qualities of managers and
performers).
The organization of the use of decisions made by management as a specific activity of the
manager assumes that he keeps decisions in view, finds a way to influence them, and manages
them. The "start executing a solution" command cannot be given before the manager is sure that all
the links involved in the implementation correctly understand their tasks and have all the means to
complete them.
The ways and methods of implementing a solution depend on its content and the objective
conditions under which it is implemented, but in no case on the wishes and skills of relevant
managers and employees.
The solution methods should be practically applied. Another requirement is costeffectiveness, that is, the effect achieved in the implementation of the decision covers the costs
associated with it.
The methods used to solve problems must have sufficient accuracy to ensure that the result
obtained corresponds to what was expected.However, keep in mind that accuracy requires increased
costs.
Methods of implementing the solution should be reliable and such that they do not make
significant mistakes, do not present situations with increased risk.
Success in solving problems is due to the influence of 3 groups of factors.
There are 3 main reasons for delaying response actions:
Reason # 1.inertia of the information system, which is explained by the need to spend time
observing, processing and interpreting the results of such observation, transmitting the information
received to responsible managers.
Inertia is also a consequence of the time spent by management on exchanging information
with each other and developing a common and coordinated position.
Reason # 2.the need to check and confirm the accuracy of information about the occurrence
of any emergency situation.
Reason # 3 which can also influence decision-making is the psychological characteristics of
a person.
Some managers believe that acknowledging the existence of an emergency may somehow
affect their reputation or may lead to the loss of the position they currently occupy. Other managers,
even if they are confident in the reality of the emergency, will stall for time to develop tactics to
rehabilitate their situation.
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Consequently, these causes cause a significant delay in the adequate response of
management to the occurrence of an emergency and can lead to a sharp increase in overall damage,
and can even reduce to zero all the potential possibilities of carrying out the emergency response
necessary in this case.
Management, decision-making, and information support in emergency situations.
To coordinate activities, participate in the formation and implementation of state policy in
the field of technogenic and environmental safety, organize management and conduct emergency
response works,permanent emergency commissions are created at the state, regional, district (city),
and object levels under executive authorities.
Within a specific territory depending on the state of emergency by decision of the executive
authorities of a certain level one of the modes of functioning of the population protection system is
established:
1. daily operation mode (normal conditions).
2.high alert mode (significant deterioration of the situation).
3. Emergency Mode (in case of an emergency).
4.state of emergency (introduced in accordance with the laws of Ukraine).
Facility managers should provide for Emergency Management. To ensure human safety in
an emergency, the management strategy should include the implementation of 3 goals::
- prevention of causes of occurrence;
- prevention of the most extreme situations;
- mitigation, maximum mitigation of the consequences of an emergency.
The first strategy - preventing the causes of emergencies-involves preventing such actions or
processes that pose a threat to the population. It is carried out by refusing to build dangerous
facilities or destroying or repurposing industries that are sources of increased danger.
The second strategy— Emergency Prevention-provides for preventing the dangerous process
from getting out of control by using reliable emergency systems, alarms, automation and other
measures to improve the reliability and stability of enterprises, as well as through preventive
evacuation measures, etc.
The third strategy — mitigation of consequences-involves focusing on mitigation,
localization of the consequences of emergencies. This strategy takes priority in managing natural
disasters and "combined" situations.
In management practice, the greatest effect is achieved by combining all three strategies,
especially in industrial accidents. In emergencies caused by natural disasters, priority is given to the
second and third strategies. To implement each of the management strategies, it is necessary to
develop and adopt a set of preventive and operational measures.
Preventive measures:
- analysis and identification of external and internal causes that lead to a disaster;
- forecasting of lesions, losses and losses at the enterprise;
- measures to improve sustainability;
- justification of forces and Means for carrying out actions to localize lesions and search and
rescue operations;
- training of formations and citizens in ways of protection;
- preparation of reliable KP management.
Operational measures:
- emergency notification;
- conducting all types of intelligence and assessing the situation;
- carrying out emergency protective measures (shelter in protective structures, evacuation,
use of PPE);
- use of constant readiness forces to localize the disaster;
- providing first medical and First Aid; building up forces and resources in the OP by
attracting high-readiness formations;
- urgent supply of food and other vital means to the victims;
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- introduction of emergency recovery operations.
In the event of an emergency, Emergency Management is organized, which consists of four
stages of elimination of consequences.
1. The stage of taking emergency measures. The goal is to use the emergency management
mechanism and respond to emergencies in time. The main tasks of the initial stage: establishing the
fact of an emergency, preliminary assessment of the situation in the disaster zone and the scale of
the consequences, mobilizing and establishing operational tasks for emergency management bodies,
giving orders to involve mobile Fire Protection forces, emergency medical care, public order
protection and other services to help victims, assisting local authorities in organizing rescue
operations and localizing the disaster zone on their own; informing the public and higher-level
management bodies about emergencies and measures taken. The duration of the initial stage is 1-10
hours.
2. The stage of mastering the situation and organizing the emergency management
mechanism in the disaster zone, in planning and conducting a rescue operation of the appropriate
scale. Tasks: to assess the situation in detail, urgently make an informed decision and clarify the
emergency response plan; to calculate the necessary forces and resources, resources for the entire
complex of works in the disaster zone, to organize a clear interaction of all involved forces and
emergency services. The duration of Stage 2 is from several hours to several days.
3. The Main and defining stage. The goal is to overcome the emergency nature of the
situation: to restore the safety of the population in the disaster zone, eliminate the threat to the life
and health of all victims, and create the minimum necessary conditions for the life of the remaining
population. Tasks: deployment of rescue operations at all affected disaster zone facilities in the
shortest possible time, providing assistance to victims to protect their lives, health and maintain
viability in extreme conditions; evacuation of victims from the disaster zone and their life support;
urgent emergency recovery work on water, heat, gas, electrical and communication systems in the
disaster zone. The duration is several days and several weeks.
4. Recovery stage, that is economic, social, cultural and environmental rehabilitation of the
disaster zone.
Emergency management bodies have exhausted their role and are transferring permanent
action functions to local governments.
A special program is being developed with the order of a set of measures for the
rehabilitation of the disaster zone.
Conclusions.
Management decision – making is the process of choosing a goal and ways to achieve it, and
decision-making is a creative process that involves clearly stating the problem, formulating
appropriate goals and objectives, and choosing the most optimal way to achieve it.
The optimal solution is a solution that is better than others in one way or another.
Optimal solutions are usually understood as the best of several possible ways to achieve
your goal.
Decision - making is influenced by the set of goals of the organization (strategic, tactical,
operational) and information that comes in the form of feedback on the state of the management
object (situation analysis)
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Abstract. The paper deals with the manifestations of mining activity in the country. Man
changes the surface of the landscape by his activity (anthropogenic activity). With the development
of industrial production, the introduction of new technologies, which are not always in accordance
with environmental policy, can bring with it an increased possibility of risk with the possibility of
industrial accidents. The mining of minerals has a rich history in Slovakia and information about
ongoing mining (even in the past) can be captured on the earth's surface even today. A number of
different techniques and technologies can be used to capture the changes that take place on the
surface. The most used methods are remote sensing and aerial photogrammetry.
Keywords: mining, impacts of mining activities, environmental protection, remote sensing,
aerial photogrammetry,
Introduction
The basic legal regulation concerning environmental issues in Slovakia is Act no. 17/1992
Coll. on the environment [1]. The environment can be divided into indoor or outdoor. In most cases
dealt with in the field of environmental studies, the external environment is considered. The natural
environment is formed by a set of conditions for enabling the life of all living organisms in a certain
place. The term environment is usually used. The right to a favorable environment is classified
among fundamental rights and freedoms and in the Constitution of the Slovak Republic [2].
The landscape and the environment are changing under the influence of external, natural,
and internal so-called landscaping processes, which may vary in time. Likewise, man has an
undeniable influence on the character of the country through his activity (anthropogenic activity),
whether conscious or unconscious. The various geological processes are particularly significant, but
they last for several centuries or millennia. However, processes that take seconds to minutes, such
as landslides and earthquakes, are critical. However, these short-term processes can have a major
impact on the environment as well as endanger humans. Recently, we have seen an increasing
number of storms and tornados recorded in our territory.
The term anthropogenic transformation of the landscape can be understood as the reaction of
the natural landscape to anthropogenic pressure. This change depends on the intensity and duration
of the impact of human activity. [3] Change is either irreversible or reversible, so there is the
possibility of natural renewal if a person stops interfering in the country. In the case of the
irreversible, intervention is already needed, for example through the process of land reclamation.
With the development of industrial production, the introduction of new technologies, which
are not always by environmental policy, can bring with it an increased possibility of risk with the
possibility of industrial accidents. In the world and in Slovakia, several industrial accidents have
occurred in the past, which have brought not only serious damage to the environment but also loss
of life. It is necessary to learn from these cases and to prevent possible repetition in the future not
only in the same locality but also in others.
According to Pucherova [4], ways of damaging the environment can be divided into:

removal of substances from the environment (eg deforestation, water abstraction),

introduction of substances and energies into the ecosystem (eg chemicals),

other ways of changing the ecosystem (eg construction).

146

Mining industry
The mining industry is a branch of industry that deals with the search for and geological
exploration of deposits, followed by their mining of deposits, treatment of minerals, and sale of
useful minerals. It also includes the transport of extracted raw material and workers to the place of
extraction.
The extraction of minerals inevitably affects the soil on which it takes place and also the
surrounding environment. Occasionally, it can also damage naturally occurring habitats and
significantly disrupt life in the country. [5] However, there are also sites where, after mining,
especially quarries, they have been reclaimed, creating an environment for new ecosystems. Each
site where mining takes place must be assessed individually.
The subject of interest of the mining industry is the deposit of mineral resources, which
represents an increased concentration of useful minerals in the earth's crust. The mineral can be
gaseous, liquid, or solid, in the case of liquids water is not considered a mineral (except mineralized
waters). The Mining Act divides minerals into reserved (exhaustive calculation) and non-reserved.
The deposit of unreserved mineral is part of the land and the mineral wealth belongs to the state.
The mineral wealth of the Earth is mined by opencast or deep mining. Each extraction
involves some intervention in the environment and interacts with other natural components [6].
Effects of mining on the earth's surface
Through the extraction of minerals, new shapes are created on the relief, such as:

own shapes caused by mining (quarry, shafts, tunnels, heaps),

accompanying shapes caused by mining (pings, dips).
Mining of minerals can be classified as a process of direct and targeted transformation of the
earth's surface using the technique. They are classified as anthropogenic geomorphological
processes, which can be divided according to [7] into:

erosion - can occur during surface mining (water, wind),

transport - transported overburden resp. tailings from mining,

accumulation - formation of a landfill.
According to Zapletal [8], there are direct anthropogenic processes (Figure 1):

anthropogenic degradation - accumulation of material, formation of various heaps,

anthropogenic degradation - change in the level of the terrain (in the case of surface
mining, the creation of individual floors),

anthropogenic planning - leveling and landscaping (removal of unevenness),

anthropogenic excavation - the creation of underground spaces (in the case of deep
mining, creation of empty, extracted spaces.

Surface mining causes a greater impact on the landscape and brings with it deformations of
the terrain. The impact of mining depends on many factors and may vary from site to site. Among
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others, they also depend on the type and quality of the mined mineral, the type of deposit, from
which the method of extraction, and the methods and procedures used to depend. Deep mining
requires a different approach than surface mining. In some cases, mining can begin in a surface
way, gradually moving to the will of changed conditions to the deep way (mining of magnesite in
the cadastral area of the village Podrečany). At each stage of the mine life cycle, it is possible to
specify possible effects on the environment.
There is an asbestos deposit on Gemer in the town of Dobšiná at the northern edge of the
town. The chrysotile asbestos was mined in the deposit by a pit quarry. The exploration of the
deposit took place in the years 1920 - 1925. [11] Subsequently, a plant was built to process the
mined raw material. Mining took place until the 1960s, after which the processing technology
focused on obtaining serpentinite flour containing asbestos fibers (micro-asbestos) and on obtaining
crushed aggregate. In 1989, the plant was liquidated. Finally, mining did not end until 1998.
However, the heap after asbestos mining remained a problem for the city. As can be seen in the
following figure 2, the heap was naturally recultivated with overgrown trees. Even so, it represents
a potential source of risk to the health of the population of the town of Dobšiná.

It is important to record changes in the country to assess the state of the country, to define
and identify possible factors that affect the change, and, above all, to predict the state of
development in the future. To capture changes in the landscape and thus in the natural environment,
the change in the landscape cover of the secondary structure of the landscape is used as the main
indicator. Satellite images and the European Union's Copernicus program [9], which monitors the
Earth and the environment, are used to capture land cover change.
For a more detailed evaluation of the changes, aerial photographs were used in selected time
periods. Aerial photography is currently included as a source of up-to-date, accurate, and reliable
country data. Similarly, aerial laser scanning (LiDAR) data provide a qualitatively very suitable
source of data [10] for capturing changes in a country. The first stage of the creation of the
orthophoto mosaic of the whole territory of Slovakia was completed in 2020 [11]. The second phase
of data updates is currently underway.
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In the southern part of the investigated locality, there is a Gombasek open-pit mine near the
village of Slavec. The quarry is located on the southeastern slope of the Plešivec plain and was
established in 1906. Limestone mining takes place in the quarry. To compare the intervention in the
landscape, the following figure 3 shows images from 1950 (Historical orthophoto map of Slovakia
http://mapy.tuzvo.sk/hofm/) and the current image (2017-2019).

In the above example, a significant impact on the landscape caused by human activity is
really visible.
Conclusion
The basic precondition for the quality of human life is a clean environment. At present, the
impact of man and his activities on the surrounding environment is no longer only of a local nature,
but already acquires a territorial character at the state level or even a global character. For this
reason, it is necessary to pay increased attention to the relationship between anthropogenic activity
and the natural environment, including humans. Pollution of individual components of the
environment by human (anthropogenic) activity can be found in the entire history of mankind, but it
is more significant only in the last 100-150 years of rapid development of industry and transport.
In addition to people's right to a favorable environment, the environment also has the right to
its protection and sustainability for future generations. Each of us has a duty to protect and enhance
the environment. At the same time, the state should take care of the careful use of natural resources,
ecological balance, and effective care for the environment, and ensure the protection of specified
species of wild plants and wildlife also through legislation. Attention must also be paid to the
difference between protection and the creation of the environment. Environmental protection is a
legally regulated human activity that aims to maintain the required quality of the state of the
environment and the creation is aimed at changing the state, improving the state of the environment
in the future for future generations.
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The current food problems in the world make it necessary for every country to be able to
provide its own country with food. The provision of grain products is the most important indicator
of the country's economic and political strength, the country's independence. The most important
crop in this regard is wheat, which is not only the main raw material for many industries, but also
the main condition for the development of the livestock sector [1,2]. The uniqueness of Georgian
wheat and the ancient traditions of care and cultivation provide a good opportunity to dramatically
increase sowing areas and yields in Georgia.
In the perspective of the development of the agro-industrial complex of Georgia and
historically, wheat is of particular importance. It should be noted that currently the yield of autumn
wheat does not correspond to its potential. The quantity and quality of sowing of autumn wheat
depends on the soil fertility, the protection of provided agricultural technologies, the quality of
seeds, the timing of sowing, the timely and high-quality completion of the whole complex of
scientifically justified fertilizer works and plant protection products. Disruption or failure to
implement any element of autumn wheat growing technology can lead to unjustified economic
costs, crop failure and quality deterioration. According to FAO (the Food and Agriculture
Organization of the United Nations) ,since 2011, the average wheat yield in the world has
consistently exceeded 3 t / ha. In Georgia, this figure in recent years has been 2.6 tons per hectare,
which is lower than in the rest of the world. [3,4,5]
Samtskhe-Javakheti is a zone in Georgia where livestock and crop production are equally
developed. Therefore, increasing the yield of wheat in this area is of particular importance. It should
be noted that one of the reasons for the decline in the yield of autumn wheat in Samtskhe-Javakheti
is the non-optimal sowing time of this crop. The plant's resistance to unfavorable conditions in
winter depends on the optimal sowing time. Deviation from the optimal timing of sowing leads to
disruption of normal growth and development in the early stages of plant life and consequently
worsens its productivity. Therefore, the timing of planting wheat in autumn should be such that the
plant can obtain the required amount of heat and be able to prepare for winter [6.7.8].
The study of the sowing time in the Samtskhe-Javakheti zone was conducted in 2017-2019.
The experiment was carried out in Akhaltsikhe, on the trial plot of Samtskhe-Javakheti State
University. As a material for research, we took three varieties of wheat: Akhaltsikhe Red Doli,
Tbilisuri 15, Sauli 9 [9,10]. We have selected four sowing dates: 20/09; 01/10; 10/10; 20/10.We had
to repeat each date four times. During the growing period, observations and records were made:
sprouting, breeding, overwintering, flattening, spiking, flowering, ripening. We observed the
discovery and development of diseases and pests. Plants treated according to agricultural and
biological characteristics are taken from each unit. Yield indicators were processed by statistical
analysis method [11,12].
Samtskhe-Javakheti is a high-mountainous zone, and the influence of the sowing time is
strongly pronounced. Plants sown in the first period lag behind the data of plants sown in the
second and third periods by weight of one ear and by weight of 1000 ears. (Akhaltsikhe Red Doli 46.45 g.; 46.05 g. Tbilisi 15- 39.3 g.; 41.0 g.; Sauli 9 - 42.20 g.). Plants sown in the fourth period
are characterized by even lower rates (Akhaltsikhe Red Doli 40.35 g; Tbilisi 15-36.5 g; Saul 940.65 g). Under the influence of these key indicators of productivity, the yield of varieties also
varies.
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The years 2017-2019 practically did not differ in climatic conditions and, therefore, the
indicators do not differ much from each other over the years.
Data analysis showed that the average yield in all three wheat varieties was highest at the
second and third sowing periods.
The oldest local variety of Akhaltsikhe Red Doli responds less to sowing time, although a 78% increase in yield is a really good result. Delayed sowing, as expected, significantly reduces
yields (65%). The quality of the local variety is high, but the delayed sowing period dramatically
reduces the mass of 1000 grains.
Sown in the second and third periods, Tbilisuri 15 is distinguished by an even higher yield
(9-11%), while the weight of 1000 grains sharply increase that indicates an increase in its quality
indicators and high yield.
Sauli 9 is more resistant. The period of the second and third sowing gives a significant
increase in yield (15-20%). The delay in this case also increases the loss by 69%. As in the case of
Akhaltsikhe Red Doli, late sowing dramatically worsens the quality of the grain.
The data for 2017-2019 are statistically processed and the results obtained are convincing.
Based on the studies, we can conclude that the optimal time for sowing wheat in the
Samtskhe-Javakheti region is October 1-15.
The data obtained by us assured us that the wheat sown in September is significantly lower
in yield than those sown in early October (8%, 11% and 20%). Delayed sowing after October 15
reduces crop yields by 65-75%.
It is important for farmers to reduce the optimal timing of sowing, which means that sowing
should be done in a tight time frame, 10-15 days. Considering the optimal time of sowing wheat in
Samtskhe-Javakheti region will allow us to dramatically improve yields. In addition, the results of
the experiment showed that the quality and yield of grain depends on the sowing time, as well as the
biological characteristics of the variety, soil-climatic and agro-technical conditions.
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Abstract. The COVID-19 pandemic changed the way all systems function in one country
but also globally: the healthcare, political, economic, scientific sector had to adapt to the new reality
- epidemiological measures, quarantine, isolation, absence from work due to COVID-19 etc. In
conditions when researchers, especially those dealing with biomedical sciences, are required to be
more engaged in conducting research and helping the health system. Also, a special degree of
burden and public pressure was a special challenge to find modalities for the survival of scientific
research in biomedical sciences.
In Montenegro, the project Center of Excellence for Biomedical Research (CEBIMER) is
underway, a multidisciplinary project led by the Institute of Physical Medicine, Rehabilitation and
Rheumatology "Dr Simo Milosevic" and whose partners are, among others, Faculty of Medicine
and Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Montenegro. Researchers
from these two faculties faced two challenges during the COVID-19 pandemic: first, by the
decisions of the state authorities of Montenegro, during the first wave of the pandemic, the work of
the faculty was banned, and second - researchers were expected to continue research activities.
Convinced of the need to survive the continuity of research activities, and on the other hand, aware
of the fact that preserving the health of all researchers is a priority, we have implemented several
changes in the way the project is implemented during the COVID-19 pandemic.
First, e-mail communication between team members of the two faculties was intensified.
Special chat groups have been formed on social networks with the aim of better communication on
a daily basis. Third, in order to monitor the implementation of project activities, regular Zoom
conferences were held for all team members, and in order to quickly and efficiently fill out reports
related to the project, the application for the Ethics Committee and in general, for all written
correspondence, Google Documents was used (all team members of the two faculties have access).
This change in the way of communication and conducting research has enabled the survival
of the research spirit among scientists, certain project activities have been realized and, therefore,
the opportunity for further continuation of this project has been obtained. These methods of
communication will be used in the future because they have proven to be very effective.
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Introduction
The number of plant species on Earth has been decreasing dramatically in recent decades
due to significant changes in nature caused by anthropogenic influence. For example, within its
relatively small territory, Bulgaria is remarkable for its variety of more than 4,000 plant species.
However, more than 20% of them are threatened with extinction [1]. Here, we illustrate this using
one of the most interesting examples of Paeonia tenuifolia L. (Paeoniaceae), a beautiful perennial
plant with fiery red flowers. It blooms in April and May and its stem reaches up to 40 centimeters in
height. Currently, it is protected by the National Biodiversity Act and included as “Endangered” in
the Bulgarian Red Data Book.
Despite the conservation measures taken, P. tenuifolia faced extinction, due to the gap
between planning and implementation of environmental policies. This is especially true for the wind
park projects in northeastern parts of the country, where one of the largest populations has been
destroyed [2]. The combined stress from pollinator loss and growing lavender fields in the area are
among the factors threatening the survival of the species in recently undisturbed refugia. Therefore,
conservation efforts are vital to prevent further loss and to ensure ecosystem balance, as well.
Successful adaptation of species to environmental changes depends on their genetic
diversity. The last is one of three levels of biological diversity requiring conservation. Thus, its
maintaining has a central role in all conservation programs. Considering the literature on Paeonia,
there has been so far no information about the patterns of genetic diversity of populations of wild
peony in Bulgaria.
Currently, there are various techniques that allow the study of genetic diversity in plants,
including morphological, biochemical and molecular markers [3]. Molecular markers based on the
polymerase chain reaction technique (PCR), such as Simple Sequence Repeat (SSR), Random
Amplified Polymorphic DNA (RAPD), Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR), etc. have become the
tools of choice for the genetic diversity studies of various plant species [3]. The ISSR markers
provide powerful tools in characterizing genetic diversity in plants, especially when the species
have not yet been investigated from the genetic point of view [4]. An important step prior to genetic
diversity analysis is selection of primers in order to avoid those that either fail to amplify or
generate only few fragments and low polymorphism levels. Our purpose in this paper is to select
appropriate ISSR markers applicable to the further evaluation of genetic structure of P. tenuifolia
populations in Bulgaria. This genetic approach may influence new decision and support developing
of novel proposal for stronger conservation actions.
Materials and Methods
We collected plant samples of ten individuals of P. tenuifolia derived from the population of
the species near the cape Kaliakra, on the coastline Black sea in Bulgaria. Genomic DNA was
extracted from young leaves following the modified CTAB – procedure [5]. Eight ISSR primers
(Microsynth, Balgach, Switzerland) were selected after the screening of 35 primers. Polymerase
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chain reactions were performed in a volume of 25 μl, containing a final concentration of 1 × PCR
buffer (Fermentas, Vilnius, Lithuania), 1 U Taq DNA polymerase (Fermentas, Vilnius, Lithuania),
100 μM of each dNTP, 1 μM of each primer and 50 ng of extracted DNA. PCR cycling conditions
were as follows: 5 min initial denaturation at 95oC, 35 cycles of amplification [45 s at 94oC, 1 min
at the annealing temperature (Ta), 2 min elongation at 72ОC] and a final elongation step of 5 min at
72oC. PCR experiments were performed with a TC-5000 gradient thermal cycler (Techne,
Staffordshire, UK). To further ensure the quality, PCR reactions were performed with one positive
and one negative control. The PCR products were analysed on 2 % agarose gels (Fermentas,
Vilnius, Lithuania) in 0.5 × TBE buffer. A 100-bp plus DNA ladder size standard (Fermentas,
Vilnius, Lithuania) was used to estimate the length of PCR products. The gels were stained by
incorporating 1.5 μl of ethidium bromide (0.5 mg/ml) in 100 ml agarose. Electrophoresis was run
for 1.5 h at 150 V, the ISSR - profiles were visualised with a UV transilluminator (TFP-M/WL,
Vilber Lourmat, Eberhardzell, Germany) and further analysed with a video image analyzer.
Results and Discussion
The climate and variety of coastal habitats in the Bulgarian part of Black Sea region makes
it exceptionally rich in plant diversity despite its small size. However, many plant species are under
continuous threat from local infrastructure developments. In recent years, wind farms have become
a particular issue of concern, since they could pose a potentially serious threat. Thus, a preservation
of biological variety is an urgent problem of the present scenario.
The bright red fernleaf peony is a characteristic of Bulgarian Black sea area. However, the
increasing medicinal and decorative interest in P. tenuifolia along with its endangered status may
further impact the species in time. Loss of genetic variation increases the risk of extinction of plant
populations that would not be able to evolve in response to changing environments. Generally,
small populations tend to lose genetic diversity rapidly than large populations. We focus here, that
the inventory programs of P. tenuifolia are of high importance to prevent possible devastating
effects that may occur on local ecosystems.
Here we propose, for the first time in P. tenuifolia, to use ISSR technique to investigate the
genetic variability of Bulgarian populations of the species. In this preliminary study, we showed the
importance of knowing the profile of bands of a certain ISSR primer before the study of genetic
variability.
DNA was successfully extracted from frozen leaves of P. tenuifolia using modified Doyle
and Doyle method [5]. Generally, the low annealing temperature can cause background and week
bands, while the high annealing temperature can cause less bands. To determine the optimal
annealing temperature for each primer, an interval of 10oC around the melting temperature (Tm) was
tested. The temperatures leading to clear patterns were then repeated until the optimal Ta was
selected for each primer for routine ISSR fingerprinting. The reproducibility of the technique was
tested by replicating each amplification reaction twice.
The assignment of ISSR bands to genetic loci was done semi-automatically using
GelAnalyser 2010a image analysis software (http://www.gelanalyzer.com/). Our results indicated
that the markers generated by the following primers
ISSR 1: ACA CAC ACA CAC ACA CC
ISSR 2: ACA CAC ACA CAC ACA CT
ISSR 3: ACA CAC ACA CAC ACA CG
ISSR 4: AGA GAG AGA GAG AGA GYT
ISSR 5: GAG AGA GAG AGA GAG AYG
ISSR 6: ACA CAC ACA CAC ACA CYT
ISSR 7: ACA CAC ACA CAC ACA CYA
ISSR 8: ACA CAC ACA CAC ACA CYG
allow detection of the genetic polymorphism among individuals of P. tenuifolia, being
useful to determine the genetic diversity of this species. The optimal annealing temperature T a =
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60oC was identified for all primers. The selected ISSR primers amplified 64 fragments, ranging
from 200 – 1700 bp in size. They had a high level of polymorphism, repeatability and scorability.
The total number of amplified fragments in each reaction ranged from 6 to 10, with an average of 8
bands per primer. The primer ISSR 2 showed the highest number of amplified fragments,
generating 10 bands, 100% of which were polymorphic.
Conclusion
Here, we confirm the importance of knowing the profile of bands of a certain primer before
the beginning of a study of the genetic variability of a given species. We revealed that the primers
ISSR 1 ÷ ISSR8 are informative for the genetic diversity analysis of P. tenuifolia and therefore, can
be used in the future investigations aimed at the diversity characterization and conservation of
natural populations of this endangered plant species.
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На практике не всегда удается описывать требуемые функциональные зависимости
анаметически. Часто приходится иметь дело с функциями у=f(х], заданными лишь
таблицыей своих значений[1].
y0≈f(x0), y1≈f(x1), ..., yn≈f(xn)
(1)При этом известно что областью определения f(x)
служит некоторый непрерывный интервал [а,b], включающий в себя интервал
[x0,xn].Поэтому возникант всё-таки вапросыи о значениях f(x) в промежуточных точках
х∊[а,b], не фигурирующих среди абсцисс (1).
В простейших случаях обычно достаточно ограничиваться линейной интерполяцией
формулы:
f(𝑥 )−f(𝑥2 )
f(x) = f(𝑥0 ) + 1
(x-𝑥0 ) (2)
𝑥1 −𝑥2

Здесь имеется в виду, что x∊( x0,x1). Именно линейная интерполяция (2) обычно
используется при нахождения промежуточных значений функции в таблицах логорифмов,
тригонометрических функции. С геометруческой точки зрения, формуле (2) соответствует
прямая линия. При этом для каждой промежуточной абсциссы х требуются лишь два узла
интерполяций: ближайший слева и ближайший сирава.
Таким образом линейноя интерполяция базируется на гипотезе о том, что f(x) есть
ломаная ϕ (х) называется интерполяцонной функцией [2].
Разумеется, такой простейщий подход, использующий для каждой точки х из всей
исходной информации (1) лишь пару узлов, далеко не всегда обеспечивает требуемую
точность интерполяции. Другими словами, ощибка интерполяции | f(x)-ϕ(х)| может быть
слишком велика . Поэтому приходится прибегать к интерполяционной функции ϕ(х), более
сложной, чем ломаная с прямолинейными звеньями.
Мы будем заниматься именно параболической интерполяцией функции f(x) заданной
(1). При этом нам предстоит ответить на следующие вопросы:
1)Как определить наименьшую возможность степень к интерполяцонного полинома
ϕк(х);
2) Как построить этом полином и как им пользоваться;
3) Как произвести оценивание точности интерполированя.
Теорема. Существует один полином ϕ(х)-степени не выше - n со свойствами
ϕ(х0)=у0, ϕ(х1)=у1, ϕ(х2)=у2, ϕ(хn)=yn
(3)
или, что все равно, через n+1 точку плоскости всегда можно параболу n- го порядка и
притом только одну.
Искомый интерполяционный полином может быть записан в виде
𝑘

𝜑(𝑥) = ∑

(x−𝑥0 )(x−𝑥1 )…(x−𝑥𝑖 −1)(x−𝑥𝑖+1 )…(x−𝑥𝑘)

(𝑥𝑖 −𝑥0 )(𝑥𝑖 −𝑥1 )...(𝑥𝑖 −𝑥𝑖−1 )(𝑥𝑖 −𝑥𝑖−1 )(𝑥𝑖 −𝑥𝑖+1 )..(𝑥𝑖 −𝑥𝑘)
𝑖=0

(4)

Прежде всего обратим внимание на структру записи (4). Дроби ,стоящие в качистве
сомножителей пред уi в каждом слагаемом (4) называются полиномами влияния узла х i ,
либо коэффициентами Лагранжа и обозначаются 𝐿𝑖 (x) .Существенно ,что в числителе 𝐿𝑖 (x)
отсутствует сомножитель вуда (x-xi) , а знаменателе-(xi-xi).
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Abstract
The COVID-19 pandemic has changed the whole world: community efforts are aimed at
preventing the spread of the epidemic, finding effective drugs and vaccines, maintaining the
economic stability of countries etc. The biggest challenges in the COVID-19 pandemic were facing
medical workers, and medical students are a particularly vulnerable category. They are expected to
respect epidemiological measures, to respond to the call for help to medical workers, but also to
continue their education in times of COVID-19 crisis.
As a result of the COVID-19 pandemic, new approaches of educating medical students have
emerged. Lectures have quickly evolved to be given online as webinars utilizing various platforms
such as Zoom, with such technologically enhanced techniques already demonstrating excellent
levels of engagement among medical students. [1] The application of telemedicine services has
become especially popular, especially in the clinical branches of medicine. [2]
Montenegro, a small country in the Balkans, has been significantly affected by the COVID19 crisis. Even before the detection of the first case of COVID-19 infection in Montenegro, the
University of Montenegro (UoM) switched to online teaching. The Department of Medical
Biochemistry at the Faculty of Medicine UoM very quickly accepted the changes and immediately
enabled students to learn materials from medical biochemistry without interruption using several
platforms: Zoom, YouTube and BigBlueButton. Although at some faculties of health orientation in
the world, knowledge testing is organized online [3], in our country this was not possible due to
legal restrictions. Certainly, our position was that we should stay with the classic way of examining
students' knowledge.
When looking at the results achieved in the June exam period, during 2020 and 2021, and
compared to 2019, there was a lower turnout of students in the final exam (25% during 2019, and
15% during 2020 and 12% during 2021). Out of the number of graduated students, on average the
same percentage of students achieved an enviable result (highest grades: A and B).
Observed from the point of view of students, who communicate their position on the quality
of teaching through anonymous surveys, no significant difference was noticed in the assessment of
teachers' activities. Lectures were accompanied in an exemplary manner by exercises, seminars and
other practical forms of teaching - on a scale of 1 to 5, during 2019, 2020 and 2021, the average
grade is> 4.5 each year.
The COVID-19 pandemic definitely affected the way of studying medical biochemistry,
which is predominantly seen through the reduced attendance at the final exams. The quality of
knowledge transferred and acquired has not changed significantly.
References:
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The availability of baseline data plays an important role in modern scientific research. At
present, there is not a single scientific field where there will be no baseline data. Another question is
the level of coordination, representation and applicability. One of our main goals is to make the
database data which are open, accessible, for RA scientific organizations and researchers, who will
have collected and updated geographic information data and exemplary and for further development
of similar databases.
ELMA is the first Armenian electronic professional map, based on independent cartographic
data with reliable data. Within the framework of the ELMA project, research is carried out with the
aim of increasing the efficiency of data management and mapping, as well as to maximize the use
of electronic maps in the fields of management and science.
The main goal of the ELMA team is to provide the public with quality, accurate, simple and
accessible information in the areas of their interest. This is one of the opportunities for IT
development. Electronic mapping services available to everyone, including accurate databases free
provision of information that has been verify by professionals, but at the same time, it is available to
you for editing. ELMA makes the Republic of Armenia a unique country, where highly accurate
spatial data are provided, which in turn will enable the implementation of high-tech, innovativeexclusive programs in various fields, such as complete automation of the transport system, selfdriving cars, etc. Our priority is to make finding the information you need simple, fast and reliable.
ELMA can also be a platform that will become a link to address consumer suggestions and
complaints to the relevant authorities.
Within the framework of the ELMA project, a unified geodatabase will be developed and
attached to an electronic map. It will include layers related to various fields: architecture,
hydrography, water resources, forests, ecology (natural specially protected areas), culture, economic
objects, agriculture, construction, road network, etc. It can be note that the final developed database
(database) in the form of separate materials and general information portal will be available to any
interested person, in particular to researchers working in the Republic of Armenia. The most
comprehensive, accessible information on the layer to be create is collecte, which can be from open
sources, provided by its authors, or obtained from the authorized or master body, under the relevant
license or contract of use.
The collected information is digitized, systematized and brought to the defined digital
dimensions. After that, the relevant specialized members of the team analyze the materials,
eliminate duplication, inaccuracies, and remove contradictory or inconsistent information. If
necessary, discussions with other specialists in the field are held. After analyzing the data, the
available materials are divide into two groups. The first group includes all materials that are
reliable. It should be emphasized that in order for the materials to be considered reliable at this
stage, the information about them must be obtained from 3 independent sources, except if they are
defined by state and international documents. The second group includes materials whose
authenticity could not be verify by the relevant requirements.
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The first group of obtained materials is transferred to GIS specialists for obtaining
appropriate databases and layers based on them. This work is carrying out using appropriate GIS
software packages, the type of which is not define, the important defined dimensions are the
observance of standards (Fig. 1).
The data of the first and second groups separated are then transferred to the field group. The
transfer of the first group of materials is of an advisory nature, so that in case of inaccuracies during
the work, they are correction. The materials of the second group are verify in the field. Fieldwork
can be both data collection via GPS, GNSS equipment and other methods and techniques.
The data collected during the fieldwork is once again passed on to GIS specialists.
Databases are becoming more complete. With databases of this level of systematization, it is
possible to develop digital tools. For example, an open access electronic map with its analytical
capabilities.
Simultaneous analysis methods are used during the work, as a result of which the data go
through several stages of verification. If errors are not detected, they are taken to the 2nd or 3rd
stage during the first inspection, ensuring the minimum number of errors.
Simplifying the above, it can be concluded that the capabilities provided by modern
technologies allow combining previously incompatible data, such as vector-text data, chronologyphysical movements. The use of electronic map databases such as the ELMA map (Fig.2) allows
increasing the efficiency of management, to make decision-making easier, to reduce the process of
data collection and analysis for decision-making many times over. Therefore, it is very possible to
intensify and deepen research in this direction.
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RESULTS OF THE ESTONIAN MODEL IN BUSINESS ON THE EXAMPLE OF
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From the 1-st January, 2017, in Georgia was introduced a new rule of profit taxation, socalled "Estonian model", according to which the object of taxation of profit tax for enterprises is:
A) distributed profit;
B) expenses or other payments that are not related to economic activities;
C) delivery of goods / services free of charge and / or transfer of funds;
D) Representation expenses incurred in excess of the threshold amount established by the
Tax Code.
The main argument of the government when initiating this rule of taxation was the fact that
the introduction of the so-called Estonian model of profit tax would have a positive impact on many
areas of the Georgian economy. Accelerating economic growth in the country, businesses would
have more opportunities for development. An attractive climate for business start-ups and
production would be created, which would increase the interest of new, potential investors in
Georgia. However, the new tax rule would not reduce budget revenues.
Given the pandemic situation, we analyzed the revenues of the state budget of Georgia only
for 2017-2019, as a result of which we concluded that the introduction of the Estonian model of
profit tax did not really have to reduce tax revenues. Performance in the part of self-profit tax
revenue averaged 101% in those years.
As already mentioned, the main purpose of introducing the Estonian model was to create a
favorable environment for business and the expected result was to improve the financial condition
of enterprises. Thus, it is interesting to analyze the result obtained by specific taxpayers.
In order to better demonstrate the result obtained, let us calculate the profit tax based on the
data of income and expenses of a particular taxpayer based on the data of 2017 from the old model
and the Estonian model. In this case, our goal is to determine the impact of legislative change based
on the effect obtained in the very first year of the reform.
The enterprise received GEL 380,000 in 2017 for the sale of goods and GEL 80,000 for the
provision of services.
In the same year, he made the following expenses within the framework of his activities:
Purchase of goods and material supplies - GEL 200,000;
Lease of commercial space - 25 000 GEL;
Utility costs - 9,000 GEL;
Renovation of the leased space - 10 000 GEL;
Representation expenses - GEL 4,000 (2016 revenues amount to GEL 270,000 and expenses
210,000 GEL);
Accrued salary - 20,000 GEL, issued 18,000 GEL;
Office cabinet - GEL 3,000 (the enterprise does not use the method of full deduction of fixed
assets);
Vacuum cleaner for office - 600 GEL;
Bought GEL 2,000 from a person with the status of a micro business, GEL 3,500 from a
person with the status of a fixed taxpayer, and GEL 15,000 from a person with the status of a small
business.
Donated 10,000 GEL to the charity organization
At the beginning of the year, the balance of goods and materials is 30,000 GEL, and at the
end of the year is 40,000 GEL.
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Calculate the 2017 profit tax using the old method and the Estonian model.
According to the old method:
Gross income = 380 000 + 80 000 = 460 000 GEL;
Deductible expenses = 200 000 + 25 000 +9 000 + (10 000 * 15%) + 4 000 + 18000 + 600 +
600 + 15000 + 10000 = 283700
Taxable profit = 460000-283700-30000 + 40000 = 186300
Profit tax = 186300 * 0.15 = 27945 GEL
According to the Estonian model, the profit tax paid by him in 2017 amounted to 1903 GEL.
Thus, in the case of a specific payer, the amount saved amounted to GEL 26,042.
To assess the situation, we obtained data on the various financial performance of several
taxpayers, which are reflected in the table below (see Table).

Field of
activity

Amount
saved in
the form Amount
Turnover
of
saved in
Annual
Annual
increase current the form
Turnover Turnover
/
income of 2017
- 2016
- 2017 (in
decrease
tax
profit
(in GEL)
GEL)
in%
payment tax (in
in 2017
GEL)
(in
GEL)

1

construction

0

11079540

2

Trade

1293273

1507562

3

Trade
Souvenir
trade
Sausage
distribution
Wholesale
trade in
metal
materials
Furniture
production

265850

4
5

6

7

Distribution of saved
money

Reinvest

Dividend

233000

0

678000

445000

16,57%

6862

8715

8715

371865

39,88%

1505

2070

2070

388545

516264

32,87%

9240

15199

15199

928241

2411675

159,81%

674

7897

1065721

856715

-19,61%

16437

13147

203877

173744

-14,78%

2069

1730

7897

13147

1730

8

Advertising
Services

1779957

2346472

31,83%

56040

366680

183340

9

Production

394204

293483

-25,55%

20085

9296

9296

10

Distribution

682301

937685

37,43%

10930

18678

18678

11

Restaurant
service

136024

186971

37,45%

2135

3473

3473

12

Advertising
Services

306810

389071

26,81%

12717

7658

7658

183340
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13

construction

586958

582224

-0,81%

43854

23125

23125

14

Export

460573

273574

-40,60%

5671

3615

3615

15

Distribution

140295

870158

520,23%

3533

25621

25621

16

International
shipping

404356

2827647

599,30%

12125

135613

135613

17

construction

1151264

5918103

414,05%

78413

272938

272938

Total sum

282290

1593455 1167488

425967

As can be seen from the above figures, in the case of 17 specific taxpayers, the amount
saved in the form of profit tax amounted to 1 593 455 GEL, most of which – 1 167 488 GEL (73%)
was spent on reinvestment. By generalizing the indicators of the same enterprises in 2018 and 2019,
the scale of reinvestment has increased even more and makes 84-87% of the amount saved in the
form of profit tax.
Thus, if we generalize these indicators, the financial situation of enterprises in Georgia has
significantly improved with the introduction of the Estonian model of profit tax and the scale of
business expansion has also increased.
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RULES FOR MEMORIZING FORMULAS
FOR SOLUTIONS OF SOME SIMPLEST TRIGONOMETRIC
INEQUALITIES USING EXPANDED FORMULAS
FOR SOLUTIONS OF THE CORRESPONDING
SIMPLEST TRIGONOMETRIC EQUATIONS
Sharifli Mutalim Ramis
Ass.Prof., PhD in Physical and Mathematical Sciences
Baku Engineering University
In this article we will consider the following simplest trigonometric inequalities:
sin x>a, sin x<a, cos x>a, cos x<a.
Hereinafter -1<a<1.
Such inequalities are usually solved either using the trigonometric circle or using graphs for
the simplest trigonometric functions y=sin x and y=cos x.
To memorize the formulas for the solutions of the above inequalities, we will use the
expanded formulas for the solutions of the corresponding simplest trigonometric equations:
+ 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘,
𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎 => 𝑥 = [
and
𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑎 => 𝑥 =
(𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘
− 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘,
[
Hereinafter k are integers, that is k=0; ±1; ±2, ±3; …
+ 𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘.
First consider the inequality sin x>a.
To obtain a set of solutions to this inequality, take the open interval starting with the first
line and ending with the second line of the expanded form of solutions to the equation sin x=a,
that is, take x ∈ (+ 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘; ((𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘).
So, we have:
1. 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎 => + 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 .
Then consider the inequality sin x<a.
To obtain a set of solutions to this inequality, we take on open interval starting from the
second line and ending with the first line (with the addition of the main (least positive) period
T=2𝜋) of the expanded formula for solving the equation sin x=a, that is, we take
x ∈ ((𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 ; (+ 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘).
Thus, we return to the first line by making one full turn counterclockwise (in the positive
direction).
So, we have:
2. 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎 => (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (+ 𝑠𝑖𝑛−1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 .
Further consider the inequality cos x>a.
To obtain a set of solutions to this inequality, take an open interval starting with the first line
and ending with second line of the expanded formula for solutions to the equation cos x=a, that is,
take x ∈ (−𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘; +𝑐𝑜𝑠 −1 𝑎 + 2𝜋𝑘).
So, we have:
3. cos 𝑥 > 𝑎 => − cos −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < + cos −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 .
Finally consider the inequality cos x<a.
To obtain a set of solutions to this inequality, we take an open interval starting with the
second line and ending with the first line (by adding to it the main (least positive) period T=2𝜋) of
the expanded formula for solution to the equation cos x=a, that is, we take
x ∈ (+cos −1 𝑎 + 2𝜋𝑘; (−cos −1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘).

167

Thus, we return to the first line after completing one full turn counterclockwise (in the
positive direction).
So, we have
4. cos 𝑥 < 𝑎 => + cos −1 𝑎 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (− cos −1 𝑎 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 .
Note. If we consider the corresponding nonstrict inequalities
𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≥ 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≤ 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≥ 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 𝑎,
then the sets of solutions to these inequalities are the corresponding closed intervals as well
as nonstrict double inequalities.
We confirm the obtained formulas for solutions of the simplest trigonometric inequalities
using specific examples.
1
Example 1. Solve inequality 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > − 2 .
1

1

+𝑠𝑖𝑛−1 (− 2) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 (− 2)) + 2𝜋𝑘 =>
1
1
=> −𝑠𝑖𝑛−1 + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 + 𝑠𝑖𝑛−1 ) + 2𝜋𝑘 =>
2
2
𝜋
𝜋
=> − + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < (𝜋 + ) + 2𝜋𝑘 =>
6
6
𝜋
7𝜋
=> − + 2𝜋𝑘 < 𝑥 <
+ 2𝜋𝑘.
6
6
1
Example 2. Solve inequality 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ≤ − 2 .
Solution.

1

1

(𝜋 − 𝑠𝑖𝑛−1 2) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤ (+ 𝑠𝑖𝑛−1 2 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 =>
𝜋
𝜋
=> (𝜋 − ) + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤ (+ + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 =>
6
6
5𝜋
13𝜋
=>
+ 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤
+ 2𝜋𝑘.
6
6
1
Example 3. Solve inequality 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > − 2 .
Solution.

1

1

−𝑐𝑜𝑠 −1 (− 2) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < + 𝑐𝑜𝑠 −1 (− 2) + 2𝜋𝑘 =>
1
1
=> −(𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 ) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < +(𝜋 − 𝑐𝑜𝑠 −1 ) + 2𝜋𝑘 =>
2
2
𝜋
𝜋
=> − (𝜋 − ) + 2𝜋𝑘 < 𝑥 < + (𝜋 − ) + 2𝜋𝑘 =>
3
3
2𝜋
2𝜋
=> −
+ 2𝜋𝑘 < 𝑥 < +
+ 2𝜋𝑘.
3
3
1
Example 4. Solve inequality cos 𝑥 ≤ − 2 .
Solution.

Solution.

1

1

+𝑐𝑜𝑠 −1 2 + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤ (− 𝑐𝑜𝑠 −1 2 + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 =>
𝜋
𝜋
=> + + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤ (− + 2𝜋) + 2𝜋𝑘 =>
3
3
𝜋
5𝜋
=> + 2𝜋𝑘 ≤ 𝑥 ≤
+ 2𝜋𝑘.
3
3
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INVESTIGATION OF INFLECTIONS OF FUNCTIONS
USING THE THIRD DERIVATIVE

Sharifli Mutalim Ramis
Ass.Prof., PhD in Physical and Mathematical Sciences
Baku Engineering University

This topic is not covered in the wide mathematical literature.
First we give the following derivations:
Definition 1. Critical point of the 1st order is the point at which the 1st (ordinary) derivative
is zero or does not exist, that is, it is an ordinary critical point.
Definition 2. The 2nd order critical point is the point at which the second derivative
(derivative of the derivative) is zero or does not exist.
Then recall the second rule of sufficient conditions for the existence of extrema of a function
that is, the study of extrema of a function using the 2nd derivative:
1. If the 2nd derivative at the critical point of the 1st order is positive, then this critical point is
a point of local minimum, that is, the point at which the decrease of the function changes to its
increase;
2. If the 2nd derivative at the critical point of the 1st order is negative, then this critical point
is a point of local maximum, that is, the point at which the increase of the function changes to its
decrease;
3. If the 2nd derivative at the critical point of the 1st order is equal to zero, then an indefinite
case takes place, that is, the above-mentioned second rule gives nothing, and the solution to this
problem then depends on the behavior of the next higher derivatives.
Further, by analogy, we formulate the second rule of sufficient conditions for the existence
of inflections of a function, that is, the study of inflections of a function using the 3rd derivative:
1. If the 3rd derivative at the critical point of the 2nd order is positive, then this critical point
is an inflection point at which the downward concavity of the function changes to its upward
concavity;
2. If the 3rd derivative at the critical point of the 2nd order is negative, then this critical point
is an inflection point at which the upward concavity of the function changes to its downward
concavity;
3. If the 3rd derivative at the critical point of the 2nd order is equal to zero, then an indefinite
case takes place, that is, the last second rule gives nothing, and the solution to this problem then
depends on the behavior of the next higher derivative.
Example. Explore inflections of the function
𝑓(𝑥) = 2𝑥 6 − 3𝑥 5 − 30𝑥 4 + 10𝑥 − 5
using the third derivative.
Solution. f'(x)=12𝑥 5 − 15𝑥 4 − 120𝑥 3 + 10 => f ′′ (x) = 60𝑥 4 − 60𝑥 3 − 360𝑥 2 .
Equalize the 2nd derivative to zero and find the critical points of the 2nd order:
f ′′ (x) = 0 => 60𝑥 4 − 60𝑥 3 − 360𝑥 2 = 0 => 60𝑥 2 (𝑥 2 − 𝑥 − 6) = 0 =>
=> 𝑥1 = −2; 𝑥2 = 0; 𝑥3 = 3 – these are critical points of the 2nd order.
Finally find the 3rd derivative and estimate it at the obtained critical points of the 2nd order:
f ′′′ (x) = 240𝑥 3 − 180𝑥 2 − 720𝑥 = 60𝑥(4𝑥 2 − 3𝑥 − 12);
′′′ (−2)
f
= 60 ∙ (−2) ∙ (4 ∙ (−2)2 − 3 ∙ (−2) − 12) = −120(4 ∙ 4 + 6 − 12) =
= −120 (16 + 6 − 12) = −120 ∙ 10 = −1200 < 0, that is, the point x=-2 is the inflection
point at which the upward concavity of the function changes to its downward concavity;
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f ′′′ (0) = 60 ∙ 0(4 ∙ 02 − 3 ∙ 0 − 12) = 0 ∙ (0 − 0 − 12) = 0, that is, we get an indefinite
case, since it is still impossible to judge the presence of any inflection at point x=0;
f ′′′ (3) = 60 ∙ 3(4 ∙ 32 − 3 ∙ 3 − 12) = 180(4 ∙ 9 − 9 − 12) = 180(36 − 9 − 12) = 180 ∙ 15 =
= 2700 > 0 that is, the point x=3 is an inflection point, at which the downward concavity
of the function changes to its upward concavity.
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Introduction: The monitoring of hearing functions in the context of the International
Classification of Functioning, Disability, and Health has revealed that hearing loss is a major global
problem [1]. Hearing loss is currently a great issue referred to as an epidemic of the 21st by the
WHO. The early detection and compensation of hearing deficiency enable full involvement of
people into economic and social life [2]. The aim of the project ,,Quality of life improvement by
early detection of hearing loss using high-frequency audiometry” (TJ04000059) is to compare
hearing loss using high-frequency audiometry, to find a fast, cheap and simple screening method for
hearing testing in adults. The project will contribute to more effective prevention, will develop
recommendations and guidelines for a hearing loss screening.
Methods: The study of health status and hearing threshold has been provided using the
cross-sectional design. The inclusion criteria are the population of both sexes in productive age,
individual collection of the sample, the Czech nationality and absence of occupational noise
exposure. The volunteers were interviewed using structured HAIE and HHI questionnaires,
Montreal cognitive test personal and occupational anamnesis and family history. Hearing
examination consisted of tympanometry, conventional pure tone audiometry of frequency 0,125-8
kHz, extended high-frequency audiometry of frequency 9-16 kHz, word audiometry and otoacoustic
emission test. Hearing loss was evaluated based on medians. Comparison by sex age and frequency
was analysed by Wilcoxon signed-rank test and Man-Whitney test on the significance level of 5%
using the SW Stata v.14.
Results: In the first year of the project, 253 persons aged 18-65 years were examined, out of
the sample 69% were women. The age groups were divided into 5 categories from 18-24 and
further by 10 years of age. The preliminary results (the data collection has not been finished yet)
show higher hearing loss in men comparing with women and significantly worse results for right
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ears (p < 0.05) in both sexes. Statistically significant difference in hearing loss at high frequencies
between men and women was confirmed especially in the oldest age group 55-65 years (p < 0.05).
When comparing differences of hearing loss between the frequency 9 kHz and 14 kHz significantly
higher losses were confirmed for the frequency 14 kHz for all age groups and for both right and left
ear (p < 0.01).

Figure 1: Hearing loss in men for right ear

Figure 2: Hearing loss in men for left ear
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Figure 3: Hearing loss in women for right ear

Figure 4: Hearing loss in women for left ear
Conclusion: Based on the preliminary results, increased hearing threshold values were
found in relationship with frequency, sex, and age in population unexposed to noise. The results of
this study will be used for determination of normative values for hearing loss in high frequencies
and as a guideline for assessment of hearing loss in workers exposed to workplace noise. The effect
of noise-induced hearing loss first became apparent for high-frequency audiometry rather than
conventional audiometry. However, normative data have not yet been collected. Therefore, it is
necessary to establish a uniform evaluation protocol accounting for age, sex, comorbidities and
exposures.
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Environment); WHO (World Health Organization)
Funding: This research was funded by the Technology Agency of the Czech Republic (No.
TJ04000059: “Quality of life improvement by early detection of hearing loss using high-frequency
audiometry”).
References:
1. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and
Health. Geneva: World 2001. Available online: https://www.who.int/classifications/icf/en/
(accessed on 11 August 2021).
2. World Health Organization. Addressing the Rising Prevalence of Hearing Loss. 2018.
Available
online:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260336/9789241550260eng.pdf?fbclid=IwAR0tQbo1bvObm8h5_hD0PBPmfPowiHLiQIDAJqJcnV1ThYnDy1fnb-q9flc
(accessed on 11 August 2021).

174

Medical sciences
STUDY OF THE OBSERVANCE OF THE RULES OF GOOD DENTAL PRACTICE
AMONG STUDENTS OF DENTAL MEDICINE
Stoeva Velina1
Bozhkova Tanya2
Atanasowski Aleksandar3
Kondeva Veselina3
1) Department of Epidemiology and DM, Faculty of Public Health, Medical University,
Plovdiv, Bulgaria
2) Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University –
Plovdiv, Bulgaria
3) Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University –
Plovdiv, Bulgaria
Introduction: During their education and clinical practices, dental students contact with
patients who may be a source of infectious diseases. The possibility of cross-transmission of
infections from the patient to the dentist and back is high and proven. In dentistry there is a real
risk of acquisition and distribution of respiratory infections - viral and bacterial. These are influenza, chickenpox, staphylococcal and streptococcal infections and others (1). Dentists have
daily direct and indirect contact with saliva, blood and instruments, dental impressions , work
surfaces like handle of reflector, work table and others that could be contaminated and that’s why
dental office is a place with high rick for the spread of viruses, bacteria and fungi (2). All this
requires dental students to know and follow the rules of disinfection at work place, hands , dental
impressions and so on and generally prevention of the infections ,that could be acquired because
of dental service (3 - 5).
Aim: To study the observance of anti-epidemic measures during work among dental
students.
Materials and methods: The study is for the period - February 2019 - May 2019. 62
students were observed during work in a clinical halls in Prosthetic Dentistry from the fourth and
fifth year from Faculty ot Dental Medicine-Plovdiv. The results were processed with SPSS v. 18 at
significance level of p <0.05 and visualized by charts in Excel 2016.
Results and discussion: The study included 39 (62.90 ± 6.13%) women and 23 (37.1 ±
6.13%) men. During the observation it was found that medical clothings are worn by all students.
70.97 ± 5.76% of the observed wore a mask. Most of the students worked with new pair of gloves
80.65 ± 5.02%. Each student washed their hands before starting work, but most of them did not use
hand sanitizer 75.80 ± 5.44%. It was reported that the majority (82.25 ± 4.85%) of the students only
washed the fingerprints and only 17.74 ± 4.85% of them washed, dried and disinfected.
Conclusion: We observed unsatisfactory compliance with anti-epidemic measures during
the clinical work of this students. It is necessary to focus more in their clinical practices of the
problems of infection prevention, especially these, that could be acquired because of dental care.
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Abstract. Packaging is one of the most significant component in maintaining the quality and
safety of food products along the entire agri-food supply chain [1 - 5]. Different types of materials,
such as conventional packaging materials (glass, metals, papers, plastics) and innovative packaging
materials (nanostructures) have been used in the food / begerage packaging industry [1, 6].
Nanostructures (multiphase hybrid solid materials) have been extensively experienced for a variety
of applications, including the food / beverage packaging and other areas like pharmaceutical and
agriculture, owing to their many benefits over conventional packaging materials [6 - 8]. In addition
to being used as physico-chemical improvement of conventional food / beverage packaging
materials (barrier properties, temperature and moisture stability, mechanical strength, flexibility,
rigidity), some of them can have active functions, such as antimicrobial action, which makes
possible to prolong and ensure the shelf life of food / beverage products [6 - 9]. Antimicrobial
nanomaterials such as silver and gold nanoparticles, and some of the nano metal-oxides
(magnesium oxide, titanium dioxide, zinc oxide, copper oxide, triiron tetraoxide) have been shown
to have high antimicrobial activity, being very suitable components for the antimicrobial active food
/ beverage packaging systems [6, 8, 10]. In this review paper, the recent studies on the high
potential application of antimicrobial nanostructures in the food / beverage packaging design have
been explored, summarized and discussed. The antimicrobial nanostructures improve not only the
shelf life of food / beverage products, they reveal significant performance as smart sensor in the
food packaging (e.g. gold nanoparticles are extensively used as a detector for heavy metals,
mycotoxins, bacteria, oxygen, ethanol, and as a time-temperature integrator, alerting the consumers
regarding the quality of the food / beverage by means of color changes) [6].
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Abstract. An estimated 17 percent of food produced for human consumption may go wasted
globally, amounting about 1.3 billion tons of food per year [1-4]. Food waste and food loss (FWL)
represent a complex global issue of staggering magnitude, food waste being dominated by
consumer and retail / wholesale sector waste (in larger economies), while the food loss is present at
the post-harvest and manufacturing stages of the agri-food supply chain (in developing economies)
[5-7]. FWL have serious negative influences on the economic, environmental and social pillars [4,
5, 7-9]. Furthermore, FWL pose significant issues since millions humans from all over the world
have insufficient food and many more take low-quality diets, wasting food being not only
uneconomical but also ethically inadmissible [6, 10]. Globally, about 2.6 trillion dollars per year is
lost because of wasted food, a massive amount being lost in the economic scope (about a trillion
dollars each year) [8, 9]. The cost of wasting food extends much further to environmental and social
costs, the expenditure of waste of natural resources, huge amount of land, energy, water, fuel and
human labor being also added [9, 11]. The aim of this paper is to introduce the readers to the
economic influence of food waste and to quantify the costs of food waste in a large manner.
Quantifying the expenditure of food waste allows a set of measurable actions addressed to
weaknesses of the agri-food supply chain that are likely to threaten the food security and sustainable
development. Once these expenditures are known, it is possible to realize the real benefits that may
come from reduction of the food waste [9].
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Abstract: An advanced key management framework for secure communication between the
vehicles is suggested in this paper. The suggested framework uses a probability of leaving vehicles
based on LKH and rekeying of batches. This methodology is better than the traditional ones in
terms of privacy and security. During vehicular communication, there is a possibility that malicious
users or hackers can hack the system and tamper with the communication systems. This can cause
the failure of the communication system of the vehicles causing road accidents and inefficient
traffic maintenance. The framework suggested in this paper is based on a DLT i.e, hashgraph. This
arrangement prohibits central authorities from going through the handover protocols to third parties.
It helps in reducing the time for crucial handing off. The scheme is configured in the third
contribution using the complex transaction compilation times to automatically change the different
traffic rates.
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Introduction: Cardiovascular and respiratory related diseases rank among the most
common causes of death in the world [1]. The severity of the diseases is mainly caused by increased
morbidity and, therefore, also increased number of hospitalizations. Furthermore, such diseases
contribute to increased mortality, not only in the Czech Republic but also in the majority of
developed countries. The disease prevalence mostly correlates with diet, smoking habit, physical
activity and other risk factors including environmental factors [2-6]. Morbidity, as well as mortality,
could be decreased by reduction of the risk factors, therefore, reduction of the risk factors is the key
task for prevention of these diseases. The aim of this study is analysis of acute cardiovascular and
respiratory causes of hospitalizations in the most polluted region in the Czech Republic.
Methods: Data on acute hospitalizations for cardiovascular causes (diagnoses I00-I99
according to ICD-10) and respiratory causes (dg. J00-J99) was collected on the basis of the study
"Validation of the relationship between PM10, PM2,5 a PM1 and morbidity and mortality in a heavily
polluted region of the CR" (project TA CR TH03030195) from three hospitals located in Ostrava in
the period 2013-2018. Ostrava with about 300 thousand inhabitants is the third largest city in the
Czech Republic. The data was analysed by sex, age category (0-90+ years), year and season. For
description descriptive statistics was used. The statistical analysis was done by t-test, chi-squared
test, and Spearman's correlation coefficient (rs) on the significance level of 5%. Statistical analysis
was performed using SW Stata version 15.
Results: Overall, 22 392 acute hospitalizations for cardiovascular and respiratory causes
were evaluated, 53% were men and 47% women. The statistical difference between causes of
hospitalizations by gender (p<0.001) and age (p<0.001) was found. The proportion of
cardiovascular causes was higher in woman than in man (Table 1). The average age of patients
hospitalized for cardiovascular causes was 71.2 years, for respiratory causes 40.8 years (Figure 1).
The average age at hospitalization was significantly lower in men in both causes, for cardiovascular
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causes 68.4 years for men, 74.0 years for women, for respiratory causes 38.7, respectively 43.7
years.

Sex
Male
Female
Total

Table 1: Comparison of acute hospitalizations by cause and sex
Cardiovascular causes
Respiratory cause
Total
6 753 (56.7 %)
5 154 (43.3 %)
11 907 (100 %)
6 435 (61.4 %)
4 050 (38.6 %)
10 485 (100 %)
13 188 (58.9 %)
9 204 (41.1 %)
22 392 (100 %)
Chi-squared test, p<0.001

Figure 1: Age distribution of acute hospitalizations for cardiovascular and respiratory causes
The most frequent cardiovascular diagnoses were cerebral infarction (I63) (24.2%), heart
failure (I50) (17.2%) and acute myocardial infarction (I21) (7.4%). The most frequent respiratory
diagnoses were pneumonia (J38) (23.1%), acute bronchitis (J20) (21.5%) and other chronic
obstructive pulmonary disease (J44)(10.5 %).
In the period 2013-2018, a declining trend in the number of hospitalizations due to
cardiovascular (rs=-0.77) and respiratory causes (rs=-0.60) was found (Figure 2).
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Figure 2: Trend of acute hospitalizations for cardiovascular and respiratory causes in the period
2013-2018 in Ostrava (CI – confidence interval)
There was found no relationship between acute hospitalization for cardiovascular diseases
and season (p=0.932), on the other hand, respiratory diseases reached a higher portion of
hospitalizations in autumn and winter. The highest number of hospitalizations was recorded from
January through March and also from October through December, the lowest number of acute
hospitalizations was recorded in the period of summer months (p<0.001) (Figure 3).

Figure 3: Distribution of acute hospitalizations for respiratory causes by year and season
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Conclusion: Compared to respiratory causes, cardiovascular causes of acute hospitalization
predominate. When comparing the age distribution of the evaluated diagnoses, the respiratory
causes prevailed in the younger age groups below 40 years, while cardiovascular diseases
predominated in the older age. Both causes showed a declining trend in the number of
hospitalizations in the period 2013-2018. Relationship with the season was found only for
respiratory causes, the highest proportion of these hospitalizations was in autumn and winter.
Funding: This work was provided within the Project TH03030195 „Validation of
relationships between PM10, PM2,5 a PM1 concentrations and morbidity and mortality in the heavy
polluted region in the Czech Republic“ with a financial support of the Technology Agency of the
Czech Republic.
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Introduction: The combination of metal infrastructure and porcelain in metal-ceramic
restorations allows us to combine the advantages of these extremely different materials. The
purpose of the metal core is to provide support for the ceramics during its modelling and sintering
and to reinforce mechanically the PFM prosthetic device. A metal alloy can be used for producing a
metal ceramic restoration only if it fulfils a lot of requirements concerning biocompatibility,
mechanical properties, corrosion resistance, technological properties etc. The properties of the alloy
depend on the content, the proportion of its components, the method of production of the alloy, and
the method of treatment of the alloy while producing the PFM restoration.
Dental alloys are traditionally produced by consequent melting of components, their thermal
alloying and molding of ingots, weighing 5-10 g each. To obtain high quality dental restorations it
is necessary to maintain persistence in the technological, mechanical, aesthetic, and biological
properties, which also means persistence in the composition of each single ingot of the given lot of
the alloy. That requirement is difficult to accomplish because of the big differences in the physical
properties of the alloy’s components which lead to inhomogeneity of the melt as well. This affects
the receiving of a homogenous melt and constant composition of components in the tablets of the
given lot (1).
Using methods of Powder Metallurgy these obstacles are overcome. In these methods as
components of NiCr and CoCr dental alloys very fine metal powders are mixed and homogenized in
a centrifugal mill to obtain absolutely evenly distribution of components. Tablets /ingots/ with the
desired shape and weight are formed by cold pressing from the powdery mixtures. Ingots are
densified by sintering in a vacuum furnace at temperatures of 1290̊ С and 1340̊ С, i.e., at
temperatures lower than the melting temperatures of the components. Tablets produced by these
methods have a constant composition, mechanical properties and density, appropriate for future use
in dental technicians' laboratories (2).
A common practice in dental laboratories is the combined use of a new, “fresh” alloy and a
certain amount of an alloy that has been used for casting of a previous restoration, the so called
“recast”. Although the use of the recast is eco-friendly, scientific studies show that the second use
of recast affects the properties of the metal-ceramic restoration – corrosion resistance decreases,
mechanical properties worsen, strength of the metal-ceramic bond decreases, cytotoxicity increases
(3, 4).
The aim of this study is to compare the tensile strength of four base dental alloys obtained
by conventional and powder metallurgy methods after casting and recasting.
Materials and methods: Four types of base metal dental alloys were used for making the
groups of specimens. The alloys used were:
1. MARRANIUM CC – CoCr alloy produced by powder metallurgy methods, producer
Sintal MM LTD, Bulgaria, with the following content: (weigh %): Co: 57.5; Cr: 31.5; Mo: 4.5; W:
3.5; Si, Mn, FeCe: 3.0 (together);
2. MARRANIUM FI – NiCr alloy produced by powder metallurgy methods, producer Sintal
MM LTD, Bulgaria, with the following content: (weigh %): Ni: 61.0; Cr: 25.0; Mo: 10.5; Si: 1.9,
Mn: 1.2, FeCe: < 1.0;
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3. WIROBOND C - CoCr alloy produced by conventional methods, producer BEGO,
Germany, with the following content: (weigh %): Co: 63.3; Cr: 24.8; W: 5.3; Mo: 5.1; Si: 1.0; Ce
4. WIRON 99 – NiCr alloy produced by conventional methods, producer BEGO, Germany,
with the following content: (weigh %): Ni: 65; Cr: 22.5; Mo: 9.5; Nb, Si, Fe, Ce.
Two groups of specimens were made from each type of alloy – the first group contained
primarily melted and casted alloy and the second one contained 100% recast. The eight groups of
specimens were made by inductive melting and casting using the lost wax technique. The
specimens were designed with shape and size corresponding to the fixing and loading retentive
elements produced for the apparatus LMT 100 for micro tension and micro pressure (LAM
Technologies, Italy), present at the Department of Prosthetic dental medicine, FDM, MU Plovdiv.
For the statistical analysis a nonparametric method with two independent variables – type of
alloy and type of casting (first casting, recasting) is applied.
Results and discussion: The analysis showed that there is no statistically significant
difference in tensile strength between the groups of primarily casted and recasted alloy of the same
type. Only type of alloy matters ((F (3,232) = 165.09, p=2e-16). The tensile strength measurements
of the primarily casted (I) and recasted (II) alloys are shown on Fig. 1.

Figure 1. Tensile strength of the tested alloys.
The use of recasted alloy, justified to some degree from ecological and financial point of
view, will not affect mechanical properties of the future PFM restorations. Our conclusion is that
the use of recast will not lead to a significant change in tensile strength of the cast despite the results
of some other authors (5). On the other side we confirm the conclusions of the studies of Agrawal et
al., 2015, and Yang et al., 2011, according to which the tensile strength does not decrease when
using a recast of the given alloy (6, 7).
Conclusion: There is no difference in tensile strength between the groups of primarily
casted and recasted specimens of the same type of alloy.
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THE LEVEL OF FISH INFECTION WITH OPISTHORCHIASIS AND ANISAKIDOSIS
ON THE URAL RIVER IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION
Tuleuov A.M.
Kadralieva B.T.
Nurgaliev B.E.
Usenov Zh.T.
West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan, phone
number: 87771830879, email address: bkadralieva@mail.ru
This article is published in the framework of the project "Monitoring of the veterinary and
sanitary safety of fish and fish products in the West Kazakhstan region"
Annotation. The Ural River in the West Kazakhstan region is part of the fishing area of the
Ural-Caspian basin. There are commercial stocks of such valuable fish as carp, bream,roach, pike
perch, white-eye, catfish. The reservoir also plays an important role in the process of commercial
formation and restoration of reserves in the Ural-Caspian basin. The fact is that the main spawning
area of sturgeon and other fish is located here, as well as the spawning area of local fish is about 5
thousand hectares. Nevertheless, in subsequent years, due to various anthropogenic influences, in
particular, the violation of the ecological balance in the region and the presence of infectious,
invasive diseases, there was a decrease in the number of aquatic insects and fish.
The topic of human infection with helminthiases remains relevant, when fish products are
eaten actually raw or with minimal heat treatment. The most common are opisthorchiasis,
clonorchiasis, diphyllobothriasis, anisacidoses. In addition, there is a risk of infection by more than
20 other parasite species through non-disinfected fish products.
The basin of the Ural River in the West Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan is
a focus of opisthorchiasis, anisacidosis with high tension. The main intermediate hosts of the life
cycle of the opisthorchis are fishes from the cyprinid family, and the ide plays a dominant role in
the focus of helminth invasion of the Ural River basin. According to the data of the Department of
Sanitary and Epidemiological Control in the West Kazakhstan Region, 1,482 people have become
ill over the past 13 years and 6 months. In 2008-113 people, 2009-112 people, 2010 -136 people,
2011-102 people, 2012-122 people, 2013-107 people, 2014-96 people, 2015-122 people, 2016-120
people, 2017-118 people, 2018-124 people, 2019-109 people, 2020-73 people, 2021 (6 months) -28
people (Chart 1).
Chart 1 – Information on the number of people infected with opisthorchiasis from 2008 to
2021 (6 months)
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In the veterinary practice of Kazakhstan, marine fish (herring) and squid are most often
examined to identify the larvae of anisakids. However, it is important to note that anisakids are also
found in the organisms of nomadic fish in rivers that are in constant contact with the sea. The
problem of storing fish and fish products and their damage by helminths takes a leading position in
providing the population with high-quality feed, which contributes to the constant development of
approbation and the introduction of modern achievements in the field of analytical chemistry and
physics into production. It also allows for a comprehensive detoxification algorithm to speed up the
process of isolating substandard foods. Taking into account the above, various research works are
being carried out on organoleptic examination, opening and sampling of the internal organs of
valuable commercial fish found in the Central and upper reaches of the Ural River. Fish of
commercial size were caught at pre-fixed point (Table 1). Veselov's guide was used to distinguish
the species of fish [1].
Table 1 - Coordinates of the location of research point
The order and name of the post
Latitude
Longitude
◦
No. 1 point, Januartsevo village
51 27’22’’ n.l.
52◦ 40’ 38’’ е.l.
◦
No. 2 point, Saurkin yar
51 18’ 43’’ n.l.
51◦ 52’ 33’’ е.l.
No. 3 point, s.Kruglozernoye
51◦ 04’ 12’’ n.l.
52◦ 40’ 38’’ е.l.
No. 4 point, s. Chapaev
50◦ 11’ 24’’ n.l.
51◦ 10’ 49’’ е.l.
◦
No. 5 point, p. Zhanama
49 02’ 51’’ n.l.
51◦ 53’41’’ е.l.
The caught fish were immediately placed in compressors and examined under a microscope.
An ichthyopathological study of 4 fish species was carried out. The head, body, fins, eyes, muscles,
and internal organs of the fish were examined under microscopes and a stereoscopic compressor
method (Table 2).
Table 2 - Extensiveness and intensity of invasion of the Anisakidae fish population in the Ural
River WKO
Type of fish
The number of
Number of infected
Anisakid
investigatedх
Ex.I, %
In.I
1 point
Chekhon
12
5
41,6
7-14
(Pelecus cultratus)
2 point
Chekhon
19
7
36,8
3-6
(Pelecus cultratus)
3 point
Chekhon
12
6
43,7
1-8
(Pelecus cultratus)
Abramis ballerus
4
1
2
(sinets fish)
4 point
Sander volgensis
3
1
40
8
Ballerus sapa
12
5
6-11
5 point
Abramis ballerus
5
1
33,3
2
(sinets fish)
Sander volgensis
1
1
8
Ballerus sapa
9
3
3-8
in total
77
30
42,8
Note IE (the extent of the invasion -%,); AI (the intensity of the invasion - quantity)
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The intensity of invasion at research point No. 1, 3, 4, 5, as shown in Table 1, was found
from one fish to 14 worms, the extent of invasion reaches 42.8%. Among the studied fish, ide is
most often observed, which feed in the sea and in the spring time go to spawn in the river. Since the
food of these fish corresponds to the type of predators, when feeding in the sea, crustaceans, herring
infected with anisakids, are used as food.

Рicture 1 - The concentration of anisakid larvae in the digestive tract
It was found that in almost all the stations investigated on the Ural River, Anisakis larvae,
belonging to the Anisakidae family, in the sabrefish, and white-eyed, are most often found among
fish. The fish, feeding on crustaceans, becomes infected and becomes an additional host. The
migration of seals leads to the spread of helminth eggs, and the movement of infected crustaceans
leads to infection of fish in river water. In the body of a fish, anisakid larvae settle in the serous
membranes covering its body, are found on the surface or tissues of internal organs, in muscles in a
spiral or elongated free state, wrapped in a translucent shell. The color of the larva varies from
white-yellow to red-brown. There are larvae ranging in length from 4 cm to 6 cm, width from 0.2 to
0.5 mm (Рicture 1). Fish affected by anisakids are very dangerous to the health of humans and
carnivores. After the larvae, together with fish food, enter the digestive system, they pass into the
intestinal wall and crumble there, but do not develop until puberty. Due to the rotting of the larvae,
the mucous membranes become inflamed, the stomach hurts and lead to disruption of the digestive
system, intoxication of the body, and a severe form of various allergic outcomes. Therefore, it is
necessary to always monitor the contamination of sea food with anisakids. Persons engaged in fish
processing must comply with preventive measures, including tasting of raw fish mince and raw fish
products, and timely neutralize waste. It is forbidden to dump the remains of fish into lakes and
dump sites, feed domestic animals with raw fish and its waste [1,2,3].
When conducting ichthyopathological studies of fish products, when live anisakida larvae
are found in it, they are subjected to cold freezing and neutralization. After disinfection of the fish,
the studies are repeated to find out the presence of living and viable anisakids.
In conclusion, according to the results of an ichthyopathological study of 4 fish species
caught in the Ural River, the mass distribution of anisakids is of concern. Since the fish caught from
the Ural River and the lakes flowing into the river is sold in the markets of Uralsk and other cities.
Anakidosis is found not only in the Ural River, but also often occurs in fish from abroad (especially
herring, seafood dishes).
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In the wild, the wolf (Canis lupus) plays many roles, such as keeping ungulates and getting
rid of fallen animals. At the same time, the wolf is a natural link and carrier of many parasitic
invasions. Among them, echinococcosis, toxocariasis, and trichinosis are serious danger to human
health. It should also be noted that wolves cause significant damage to livestock and hunting, as
they attack both livestock and wild ungulates [1, 2].
The conducted zooparasitic studies of the wolf are not only local in nature but also based on
macroscopic, scatological, and classical methods of parasitology based on morphological features.
These circumstances complicate the species identification of the wolf helminth fauna, for this
reason, the endoparasitic state of the species in the country remains unclear and requires careful
study [2].
Unfortunately, non-invasive techniques such as scatology are often the only option when
studying parasitic wildlife. However, the eggs of related helminths are often very similar in
morphology and morphometry, which makes the diagnosis inaccurate. The detection and
identification of parasites are greatly improved when combined with molecular biology techniques
using nuclear and mitochondrial marker genes [3]. The study of parasite DNA can provide
alternative diagnostic approaches and can be sensitive and specific, provided that reliable molecular
genetic markers are used in the tests. Such advanced tools can be used to quantify the number of
eggs to estimate the intensity of infection in infected hosts and can provide multiplexing capabilities
that may be required to identify several different types of helminths in individual samples [4,5].
Based on the above, the research aimed to study the endoparasitic fauna of wild wolves
using molecular genetic methods. These approaches provide diagnostic interventions that can be
used in a clinical setting and as laboratory tools for surveillance and environmental monitoring to
support helminth control.
The material obtained after dissection of the animals was studied in a complex manner,
using classical parasitological and molecular genetic methods. The helminth samples were
differentiated by amplification and sequencing using marker genes of the small subunit of
ribosomal RNA (SSU rRNA) and fragments of the cytochrome oxidase COX1 gene (JB3; JB4.5).
Using species-specific PCR in combination with Sanger sequencing, we identified 3 cestode
species in the samples under study - Taenia hydatigena, Mesocestoides spp., Echinococcus
granulosis, and 3 nematode species - Toxascaris leonine, Dirofilaria repens, Trichinella nativa
genes sequences. The sequences obtained are registered in the NCBI GenBank database
(MT877205, MZ505444, MZ669895).
The percentage of nucleotide identity between the COX1 gene sequences in Taenia
hydatigena samples and the corresponding GenBank best fit sequences was 98-100%. For
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Mesocestoides spp., Echinococcus granulosis, the percent identity was 90-98%. In the
bioinformatic analysis of nematodes, the percentage of identity was 98-99% for Trichinella nativa,
94-96% for Toxascaris leonine.
The species identification of the helminth found in the heart was carried out by the marker
gene of the small ribosomal RNA subunit SSU. Amplification with further sequencing identified the
type of helminth from the class of nematodes Dirofilaria repens, the parasite for which is not
characterized by localization in the heart of the infected host. The percentage of identity with
sequences matching in GenBank was 94-95% [6].
Thus, molecular genetic methods have sufficient specificity for the accurate identification of
wolf helminth fauna. Further expansion of the database of helminth sequences using nuclear and
mitochondrial marker genes SSU, COX1 will accurately identify a wide range of cestodes and
nematodes, expand their use for population genetics and diagnostics.
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Introduction
The structure of the industry may be perceived differently in terms of the activities that
make up the industry and differently in terms of the competitive elements that shape its general
relationships. Several theoretical methods can be used for the analysis of the structure of the
industry and for the identification of competitive differentiation [1, 3, 5]. These include value chain
analysis, business model, PEST analysis, etc. If we want to define the capabilities of a company
based on the classic activities of the company, two basic approaches are commonly used:

A functional classification that identifies organizational capabilities in relation to
each of the core functional areas of the business, such as a system designed by McKinseyCo. [2]

A value chain dividing the company's activities into successive links, e.g. Porter's
value chain (1992) [6].
In this paper, we focus on the application of value chain analysis, which focuses on the way
of thinking about the competitive advantage in terms of strategic advantage or disadvantage of each
activity that participates in creating the final offer for the end customer. The value chain shows in
detail the value creation system and is composed of all activities that within the industry and the
company participate in creating value for the customer. The main reason for using this analysis tool
is that the string is actually a system that simultaneously presents a way to add value. For the
possibility of drawing a conclusion from the strategic analysis [9, 10], it is important to determine
the potential and reserves in individual parts of this system, to find out in which part e.g. it creates
the greatest value (where the highest returns are usually generated) and, conversely, identifies the
parts that control a relatively small part of the value of the chain (in most cases it is very difficult to
pass on the end customer's pressure to reduce prices). The constant development taking place in the
economy as well as in sectors and companies will be reflected in changes in the value chain.
Competitive differentiation in the industry
According to Porter [6], differentiation cannot be known and understood by looking at the
company as a whole, on the contrary, differentiation stems from specific activities carried out by the
company and how these activities affect the customer. Differentiation grows from the value chain of
a given company. Virtually any value-creating activity is a potential source of uniqueness. In this
sense, any enterprise can be seen as a set of activities designed to design, manufacture, sell, supply
and provide enterprise products. We can illustrate and investigate these activities using a value
chain. If the sources of competitive advantage are to be analyzed, it is necessary to systematically
examine all the activities that the company does and to analyze how they interact [4]. The basic tool
used for this purpose is a value chain.
The value chain helps to divide the company into its strategically important activities, in
order to understand the origin of the company's costs, to identify their existing and potential sources
of differentiation. The company has the opportunity to gain a competitive advantage by doing these
strategically important activities cheaper and better than the competition. The value chain is a
systematic examination of the company's activities and divides the company according to its
strategically important activities, in order to understand, for example, developments in the
company's costs and the distribution of current and potential resources.
The value chain shows the overall value creation in a given company. Value is the amount
customers are willing to pay for what a business offers them. Each of the activities contributes to
value creation and at the same time to cost creation. Company is profitable if the value it creates
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exceeds the cost of producing the product. When analysing competitive advantage, value must be
used not cost, because firms often intentionally increase costs in order to achieve higher prices
through differentiation.
Value-creating activities are physically and technologically different activities, thanks to
which the company creates products that have a certain value for the customer. Each value-creating
activity uses purchased inputs, labour, and a certain kind of "technology" to fulfil its function.
These activities are the basis of competitive advantage. Depending on how each value-creating
activity is carried out, it will be decided whether the company will have high or low costs compared
to the competition, but also how it will benefit customers. According to Porter (1992), we can
identify five basic categories of primary activities in the company (management of input operations,
production and operation, management of output operations, marketing and service) and four basic
categories of support activities (Purchasing, Research and Development, Human Resources
Management, company infrastructure) [16].
If we want to determine the sources of competitive advantage, it is necessary to define as
precisely as possible the value chain of the company in a particular sector. The identification of
relevant value-creating activities requires the separation of activities that have a high potential
differentiating effect and activities that represent a significant proportion of the costs. Examining
the flow of products, orders or documentation can be useful. [16]
Sources of competitive differentiation from the point of view of the value chain
Production and operating activities in the company can affect such forms of uniqueness as
the appearance of products, compliance with the required parameters and reliability. [6] In Figure 1
we can see how any activity in the value chain can potentially contribute to differentiation.
Although a given product is a certain type of goods, other activities can often lead to significant
differentiation. Adverse activities such as maintenance or scheduling of activities can also
contribute to this.

Figure 1. Representative sources of differentiation in the value chain [8]
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Discussion
At present, the area of value chains has been supplemented with new approaches to the
creation of value chains by the so-called virtual value chains, as companies today compete in the
market in two worlds: in the physical world - visible and graspable, and in the virtual world of
information [7]. The virtual world gives the opportunity to enter the world of e-commerce, as a new
focus or space for creating value for the customer. However, it must be borne in mind that the
processes for creating value are not the same in both worlds. The physical value chain is composed
of a linear sequence of activities with defined entry and exit points. In contrast, a virtual value chain
is non-linear - there is a matrix of possible inputs and outputs that can be accessed and distributed
through a wide range of channels.
Ultimately, businesses must do more than just create value in space. They must also extract
the value from space [4]. They can often do this by establishing a space based on customer
relationships. With an integrated information base, businesses can start performing value-added
activities on the spot more efficiently and effectively through and with information. In other words,
these information-based activities mirror the steps in the physical value chain. When companies
move a range of value-added activities from market place to virtual space, they create a virtual
value chain. Once companies become experts in managing their value-added activities within a
parallel value chain, they are ready to develop these new relationships.
If businesses want to succeed in this new economic environment, managers must understand
that the differences between creating and extracting market value in a virtual space must be
managed effectively and consistently. Particular emphasis needs to be placed on the importance of
digital assets. Digital and digitized assets, unlike physical ones, are not consumed. It allows to
significantly reduce unit costs, i.e. achieve significant economies of scale and/or scope with
increasing product differentiation, or personalization or customization [8]. Digital transformation
allows companies to manage and guide product differentiation.
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The production of combined food products for therapeutic and prophylactic purposes, which
have balanced composition that helps to strengthen the protective functions of the body, is an urgent
topic at the present time all over the world.
In the production of dairy products of a functional orientation, the use of wild-growing raw
materials has broad prospects. Ecologically, wild plants are more favorable sources of plant
materials than traditionally used plants cultivated with the use of fertilizers and pesticides [1].
Also, one of the main directions of development of the food industry is the intensification of
technological processes, including the change in the physical and chemical properties of natural raw
materials when exposed to them by various methods [2].
Nowadays, a widely used promising method is extrusion, which provides in-depth
processing of starch-containing raw materials in the production of food. Extrusion is an
environmentally friendly, resource-saving and versatile technological process for enriching products
with proteins, fibers, vitamins, minerals and other additives. The release of a variety of extruded
products with their increased content plays an important role in the prevention of many human
diseases [3].
In the laboratory at KazATU named after S. Seifullin a cottage cheese was developed and
obtained using extruded millet, stevia and sweet clover. In the course of the work, various doses of
additives were investigated. But, the most optimal was the sample - sweet clover: stevia: extruded
millet in a ratio of 0.5: 1: 3. For cottage cheese, like other fermented milk products, the most
important indicators are taste, smell and consistency. It was found that extruded millet has a
positive effect on the organoleptic characteristics of the curd. In the finished sample, the analysis of
the main indicators is carried out. The data is shown in the Table 1.
Table 1. Cottage cheese enriched with sweet clover, stevia and extruded millet 0.5: 1: 3
Index
рН
Acidity, °Т
Humidity, %
Lactose, %
Protein, %
Enriched curd 5,6
150
67,5
2,9
17,7
The development of the proposed technology of fortified cottage cheese makes it possible to
expand the range of dairy products in general and the creation of new dairy products enriched with
plant components.
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Появление института процессуального соглашения в уголовно-процессуальном
законодательстве Грузии следует рассматривать как новшество. Суть процессуального
соглашения заключается в том, что на основании соглашения о наказании, смягчении
наказания или частичном увольнении суд может вынести приговор без рассмотрения дела по
существу. Его цель - обеспечить быстрое и эффективное правосудие.
В случае достижения договоренности дело будет рассматриваться в суде в
упрощенном порядке, без рассмотрения по существу и исследования доказательств.
Обвиняемый сознается в совершении преступления, сотрудничает со следствием,
предоставляет ему важную информацию и доказательства и в результате получает более
мягкий приговор, чем ожидалось, а в особых случаях - полностью оправдательный.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, предложение о заключении
процессуального соглашения является правом как прокурора, так и обвиняемого и судьи,
которое осуществляется с предварительного письменного согласия вышестоящего
прокурора.
На основании процессуального соглашения прокурор имеет право потребовать
смягчения приговора обвиняемому или принять решение о смягчении или частичном снятии
обвинений против него.
При вынесении решения прокурор учитывает публичный интерес, строгость
наказания за совершенное преступление, законность действий и степень вины.
Согласно действующему процессуальному законодательству, процессуальное
соглашение может быть достигнуто между лицом, обвиняемым в совершении менее тяжкого,
а также тяжкого и особо тяжкого преступления против личности.
Однако недопустимо заключать процессуальное соглашение без непосредственного
участия адвоката и без предварительного согласия обвиняемого.
Обвиняемый должен хорошо понимать содержание ходатайства прокурора о
вынесении приговора судом без рассмотрения дела по существу и правовых последствий
предстоящего приговора.
Кроме того, закон запрещает заключение процессуального соглашения , которое
ограничивает право обвиняемого преследовать соответствующих лиц в случае пыток,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Процессуальное соглашение должно быть составлено в письменной форме и одобрено
судом. Процессуальное соглашение должно быть отражено в приговоре, вынесенном судом.
Суд должен обеспечить, чтобы процессуальное соглашение было достигнуто без насилия,
запугивания, обмана или любого другого незаконного обещания, добровольно и чтобы
обвиняемый имел возможность получить квалифицированную юридическую помощь.
Суд вправе вносить поправки в соглашение о признании вины только с согласия
сторон.
Судья принимает решение о процессуальном соглашении на основании закона и не
обязан утверждать соглашение, достигнутое между обвиняемым и прокурором.
В случае если процессуальное соглашение заключено в полном соответствии с
процессуальным законодательством, суд вправе принять решение по приговору суда без
рассмотрения дела по существу по результатам рассмотрения ходатайства.
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Когда суд находит недостаточные доказательства для доказательства вины или
находит, что ходатайство о вынесении судебного решения без проведения слушания по
существу нарушает требования закона, он возвращает дело прокурору.
Обвиняемый имеет право отозвать процессуальное соглашение в любое время до
вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу. Поскольку суд возвращает
дело прокурору, то в данном случае использование показаний обвиняемого против него
недопустимо.
Перед
заключением
процессуального
соглашения,
прокурор
должен
проконсультироваться с потерпевшим и уведомить его или ее о соглашении о признании
вины. Верно, что потерпевший не имеет права обжаловать процессуальное соглашение, но
закон не лишает его права подать гражданский иск в суд.
В особых случаях, когда в результате взаимодействия со следственными органами
обвиняемого / осужденного устанавливается личность должностного лица, совершившего
преступление, и / или лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, и
создаются существенные условия для При раскрытии данного преступления Генеральный
прокурор Грузии имеет право на полное освобождение от приговора или о пересмотре
приговора осужденному.
Хотя институт процессуального соглашения до сих пор претерпел значительные
изменения, многие нормы были сформированы заново, я считаю, что грузинская версия
процессуального соглашения не идеальна, и этот институт, наряду со многими
положительными аспектами, имеет много отрицательных аспектов, что явно показано
прецедентным правом. Однако я думаю, что использование процессуального соглашения в
уголовном судопроизводстве будет способствовать скорейшему и эффективному
осуществлению правосудия.
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Молодым родителям сегодня сложно, потому что они беспокоятся о будущем
образовании своих детей. Вопрос школьного образования всегда был сложным, но после
2021 года обострился еще сильнее.
Главное, что интересует родителей — как будет выглядеть школа будущего? Я хочу
сказать это как учитель, проработавший много лет, решила поделиться своими мыслями по
поводу основных трендов в школьном образовании в 2021 году.
1) Онлайн и офлайн обучения.
В условиях пандемии довольно экстремально жить полноценно офлайн — так же
экстремально переходить на полноценный онлайн, потому что в этом случае мы отрываемся
от реальной жизни. Так что скорей всего будет совмещение — но как оно будет выглядеть,
уже решать каждой конкретной семье.
Конечно, такая система обучения будет обусловлена в том числе и экономическими
вопросами. Например, в случае с дистанционным обучением ребенку нужны определенные
условия: техника, отдельная комната. Не зря за пандемию рынок недвижимости стал номер 1
в мире. Конечно, после покупки квартиры или дома родители будут думать: зачем мне кудато везти ребенка, если он может заниматься онлайн. Поэтому совмещение разных видов
обучения — всего лишь дело времени.
Как только онлайн-уроки (и онлайн вообще) будет становиться интересней, его “доля”
в образовании будет увеличиваться. То есть больше детей будет переходить в онлайн.
Поэтому сейчас индустрия ставит себе такой вопрос: “как нам сделать онлайн еще
интересней?”.
2) Применение VR и AR
Технологии виртуальной реальности в образовании — это тренд даже не 2021 года; он
с нами примерно до 2030-2035 года. К этому времени всё, возможно, придет к тому, что
можно будет надеть очки — и оказаться в виртуальном классе с виртуальным учителем в
любом конце Земли.
Например, недавно Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в
дополненной реальности. Платформа позволит пользователям создавать виртуальные
аватары, а со временем — использовать фотореалистичные голограммы. Всем ясно, что это
начало чего-то очень масштабного. Возможно, того, что однажды учитель из Англии сможет
преподавать урок в режиме реального времени в африканской школе.
Уже сейчас в VR очках можно совершать путешествия по звездам на уроках
астрономии, посещать зоопарки на уроках биологии — и дальше будет только больше. К
тому же, Apple скоро выпустят свои очки с 15 камерами дополненной реальности — а это
значит, что мы резко продвинемся направлении AR. Это классическая история: когда на
рынок приходит айфон, все “нокии” умирают.
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Конечно, здесь есть и "тёмная" сторона. Многие специалисты говорят о зависимости
от технологий: о том, как технологии, социальные сети повышают дофамин.
Сейчас многие проводят эксперименты с вниманием детей (например, с помощью
искусственного интеллекта смотрят, насколько был ребенок увлечен — анализируют, куда
направлены его глаза во время урока и так далее). Это, с одной стороны, помогает прокачать
образовательный процесс, но с другой стороны, можно сделать настолько крутой продукт,
что на образование также можно будет подсесть. Так что концепция “образование +
развлечение” не такая уж невинная — не стоит недооценивать этот момент.
3) Робототехника и программирование
Я верю, что со временем роботы появятся в классах. Но это будет следствием того,
что в школах станет больше кодинга.
Как говорил Тим Кук, главный международный язык — язык программирования. И,
скорее всего, для того, чтобы взаимодействовать в будущем с миром, недостаточно будет
только русского и английского языка: нужно будет знать основы хотя бы одного из языков
программирования.
Уже сейчас есть множество школ для детей, в которых обучают кодингу. Возможно,
это приведет к тому, что дети смогут научиться управлять, к примеру, медицинскими
роботами, программировать их. То есть будущий доктор уже может не делать какие-то
операции, но будет в состоянии запрограммировать робота так, чтобы он сделал операцию
лучше человека — с меньшим риск-фактором. Классно учиться этому с детства, потому что
детям проще и интереснее привыкать к новому.
Несколько лет назад Apple столкнулись с проблемой нехватки программистов.
Компания решила эту проблему так: они начали вкладываться в начальные классы школ:
покупать оборудование, вводить обучающие программы. То есть чтобы добиться результата
в будущем, компания решила вкладываться в детей. Это классный тренд, и в какой-то
момент он дойдет до Кыргызстана.
4) Изменение системы оценок
Последние 15 лет в некоторых школах Великобритании и Штатов ученикам стали
ставить по две оценки: одну за старание, другую за результат. Школы мыслят так:
результатом может быть двойка, и даже ноль — но ученик старался, значит у него есть зона
ближайшего развития, где он может добиться лучшего результата. Также бывает наоборот:
отличная оценка, но школьник вообще не старался.
В Кыргызстане в одной оценке пытаются уместить вообще всё: и знания школьника, и
отношение учителя к ученику. И это неправильно. При этом у нас всем обязательно нужно,
чтобы ребенок был отличником — а если он учится на тройки, это катастрофа. И когда такой
ребенок (от которого все ждали исключительно пятерок) входит во взрослую жизнь, ему
крайне трудно. Потому что в реальной жизни “на отлично” сразу не сделаешь — например,
когда бизнес получается не сразу, а через несколько ошибочных ходов. А сделать плохо он
— уже взрослый человек — боится. Зарубежная система предполагает поход: “Сделай плохо,
а потом сделай лучше”.
По отчетам наших школьников, которые учатся за рубежом, мы видим их двойные
оценки и радуемся — часто такая система повышает мотивацию ученика к обучению.
Если кыргызские школы начнут внедрять в систему оценки за старание и результат,
это пойдет на пользу вообще всей системе.
Конечно, у нас большинство учреждений государственные, и всё зависит от того,
насколько государство подхватит этот тренд.
Также в Кыргызстане система образования построена на том, чтобы дать как можно
больше предметов сразу. За рубежом система образования построена на персонализации:
предметов меньше, но только те, которые интересны самому ребенку. Многие дети и
родители выделяют это как плюс.
5) Коучи и менторы в школах
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В кыргызской школе работают психологи. Но сейчас они не соответствуют
требованиям. Однако уже сейчас мы видим некий тренд на менторство в школах: это может
быть коуч, психолог или ментор внутри школы, который работает с конкретным классом или
персонально с каждым ребенком. Такой человек-авторитет, который помогает преодолевать
преграды, неудачи, с которым можно поделиться чем-то важным.
На мой взгляд, хорошие менторы, как и психологи, обязательно нужны в школах —
как минимум, такие специалисты могут дать детям полезные техники и упражнения для
коммуникации, нетворкинга или учебы, о которых дети могут даже не догадываться.
Хочется, конечно, сказать, что сейчас никто не знает, что будет на самом деле. В
принципе, я считаю, что традиционную систему образования нужно кардинально
модернизировать. Пришло время для этого, и обучение по старой парадигме не принесет
успеха будущим поколениям. Для этого нужно перезагрузить систему образования
Кыргызстана.
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Проанализированы поля быстрых и тепловых нейтронов от неоднородного
радиоактивного источника в атмосфере Земли. Влияние неоднородности атмосферы
сказывается при высоте источника, превышающей 20–25 км. Поля медленных нейтронов
существенным образом определяются тепловым движением молекул воздуха. Эффект
термализации в неоднородной атмосфере может быть описан в одногрупповом
приближении, если среднюю энергию нейтронов принять равной 2 эВ.
Ключевые слова: поля быстрых и тепловых нейтронов, распределение медленных
нейтронов, плотность потока нейтронов, пространственно-энергетическое распределение
быстрых нейтронов, интегральное сечение рассеяние.
С точки зрения проблемы загрязнения атмосфера Земли и борьбы с ним представляет
интерес знание пространственно-энергетического распределения нейтронов в атмосфере и
некоторых его функционалов, определяющих подобные эффекты, также, например, как
вторичное гамма-излучение, от радиоактивных источников различного типа.
Интенсивность взаимодействия нейтронов с воздухом зависит от плотности молекул
воздуха, которая различна на различных высотах. В связи с этим в верхних слоях атмосферы
на распространение нейтронов будет сказываться неоднородность атмосферы. Влияние
неоднородности существенно на тех высотах, на которых средняя длина свободного пробега
нейтронов оказывается сравнимой с характерным размером неоднородности атмосферы. Для
модели экспоненциальной атмосферы с характерным параметром h = 8 км это происходит на
высотах 20–25 км над поверхностью Земли [1, 2]. По характеру взаимодействия с
молекулами воздуха нейтроны можно разделить на две большие категории: быстрые и
тепловые. К быстрым нейтронам относятся те нейтроны, энергия которых значительно
превышает тепловую энергию движения молекул воздуха. В этом случае можно считать, что
рассеяние нейтронов происходить на неподвижных молекулах. Тепловые нейтроны - это те
нейтроны, энергия которых сравнима или даже меньше тепловой энергии молекул воздуха. В
этом случае при рассмотрении рассеяния нейтронов молекулами воздуха необходимо
учитывать тепловое движение последних.
⃗⃗ ), находящийся по направлению 𝑧, движущихся
Плотность потока нейтронов 𝜓(𝑧, 𝜐, Ω
⃗⃗ в стационарном случае описывается интегросо скоростью 𝜐 сечение рассеяния Ω
дифференциальным уравнением Больцмана:
⃗Ω
⃗ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜓(𝑧, 𝜐, ⃗Ω
⃗ ) + ∑𝑡 (𝑧, 𝜐)𝜓(𝑧, 𝜐, ⃗Ω
⃗)=
⃗⃗ )𝜓(𝑧, 𝜐 ′ , ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗′ + 𝑆(𝑧, 𝜐, Ω
⃗⃗ ),
= ∬ ∑𝑠 (𝑧, 𝜐 ′ → 𝜐, ⃗⃗⃗⃗
Ω′ → Ω
Ω′ ) 𝑑𝜐 ′ 𝑑Ω
(1)
⃗ ) – дважды дифференциальное сечение рассеяния нейтронов,
где ∑𝑠 (𝑧, 𝜐 ′ → 𝜐, ⃗⃗⃗⃗
Ω′ → ⃗Ω
∑𝑡 – полное сечение взаимодействия нейтронов с воздухом, 𝑆 – плотность источников
тепловых нейтронов.
Пространственно-энергетическое
распределение
быстрых
нейтронов
для
экспоненциальной атмосферы от плотного моноэнергетического источника, являющееся
решением уравнения (1) в возрастном приближении, имеет вид [1, 2]:
𝜓𝑒𝑝𝑖 (𝑧, 𝜏) =

𝜏
𝑒𝑥𝑝[− ∫0 𝑎2 (𝜏′ )𝑑𝜏′ ]
1
(4𝜋𝜏) ⁄2

𝑒𝑥𝑝 [−

(1−𝑒 −𝜆𝑧 )
4𝜏𝜆2

2

],

(2)
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где

𝑑𝜏 = − 3𝜉∑

𝑑𝐸
𝑠 ∙∑𝑡𝑟

2

∑

3

𝐴𝑖

1

𝑖
∑𝑡𝑟 = ∑𝑡 − ∑𝑁
𝑖=1 ;

𝑎2 = 3∑𝑡𝑟 ∙ ∑𝑎 ;

1

𝜉 = ∑ ∑𝑁
𝑖=1 ∑𝑠𝑖 [1 −

;
∙𝐸

𝜆= ;
ℎ

(𝐴𝑖 −1)2
4𝐴𝑖

𝑠

(𝐴 +1)2

𝑙𝑛 (𝐴𝑖 −1)2 ];
𝑖

𝐴𝑖 – атомный вес рассеивающего элемента, 𝑁 – число элементов, ∑𝑠 и ∑𝑎 –
интегральные сечение рассеяния и поглощения соответственно, ∑𝑡𝑟 – транспортное сечение.
Плотность потока быстрых нейтронов 𝜓𝑒𝑝𝑖 в (2) нормирована тем условием, что в единицу
времени в начале координат (при 𝑧 = 0) возникает один нейтрон.
Легко показать, что для энергий, значительно меньших энергии нейтронов источника,
это распределение следует известному спектру Фермы. Отклонения от этого спектра,
экспериментально полученные в [2], обусловлены, по-видимому, такими эффектами, как
неточность источника в пространстве, присутствием примесей в воздухе и наличием
химических связей в рассеиваемых молекулах.
Получение аналогического решения кинетического уравнения (1) в случае тепловой
энергии нейтронов даже для простейших моделей рассеяния затруднительно.
Пространственно-энергетическое распределение нейтронов в этой области энергий было
получено численным образом, в основу которого был положен нелинейный итерационный
метод решения кинетического уравнения, называемой методом квазидиффузии [3]. Источник
тепловых нейтронов определяется из следующих физических соображений. При рассеянии
быстрых нейтронов с энергией (𝐸гр – граница тепловой области +) часть их падает тепловую
область. Для каждого нейтрона с энергией 𝐸 > 𝐸гр имеется определенная вероятность
перейти за счет рассеяния на атомах среды в состояние с 𝐸 < 𝐸гр . Дальнейшее поведение
нейтронов с 𝐸 < 𝐸гр определяется уравнением термолизации. Источниками в этом уравнении
являются те нейтроны с 𝐸 < 𝐸гр , которые перед последним соударением находилось в
⃗ ) определяется
области 𝐸 ′ > 𝐸гр . Плотность источников тепловых нейтронов 𝑆(𝑧, 𝐸, ⃗Ω
′
суммарным эффектом по всем энергиям 𝐸 > 𝐸гр и дается выражением:
⃗⃗ ) = ∬ ′
⃗⃗⃗⃗′ → Ω
⃗⃗ )𝜓𝑒𝑝𝑖 (𝑧, 𝐸 ′ , Ω
⃗⃗⃗⃗′ )𝑑𝐸 ′ 𝑑Ω
⃗⃗⃗⃗′ .
𝑆(𝑧, 𝐸, Ω
∑𝑠 (𝑧, 𝐸 ′ → 𝐸, Ω
(3)
𝐸 >𝐸гр

Формула (3) дает как пространственное, так и энергетическое распределение
источников тепловых нейтронов.
При расчете источника тепловых нейтронов будем использовать выражение (2).
Подставив (2) в формулу (3), получим:
𝑆(𝑧, 𝜐) = ∑𝑁
(4)
𝑖=1 𝑆𝑖 (𝑧, 𝜐),
где
𝑆𝑖 (𝑧, 𝜐) = 𝑆𝑖 ( 𝜐) ∙ 𝜒(𝑧), а
𝜒(𝑧) =

1

(1−𝑒 −2𝑧 )

1 𝑒𝑥𝑝 [−𝜆𝑧 −
4𝜏𝑇 𝜆2
(4𝜋𝜏𝑇 ) ⁄2
𝜐𝑚𝑎𝑥
1
𝑆𝑖 ( 𝜐) =
∑𝑠𝑖 (𝑇, 𝜐 ′ →
∫
2𝜋𝜉∑𝑠 𝜐𝑚𝑖𝑛

2

],
𝜐)

(5)
𝑑𝜐′
𝜐′

.

Мы вынесем 𝜒 из-под знака интеграла по скорости, так как возраст нейтронов зависит
𝜐
от скорости только через величину 𝑢 = 𝑙𝑛 𝜐0 . Изменение 𝑢 на участке от 𝜐𝑚𝑖𝑛 до 𝜐𝑚𝑎𝑥
(вблизи ~ 1 эВ) мало. 𝜏 𝑇 означает возраст нейтронов с энергией 𝐸гр .
Атмосфера Земли в расчетах полей нейтронов предполагалась состояшей из азота и
кислорода с температурой, соответствуюшей высоте ℎ плоского моноэнергетического
источника быстрых нейтронов.
Пространствуюшие распределение медленных нейтронов, полученное с учетом
эффекта термализации, для высоты h = 40 км представлено на рисунке 1. Там же для
сравнения приведено распределение тепловых нейтронов, полученные в [4, 5], без учета
обмена энергиями при столкновениях.
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Рисунок 1. Пространственная зависимость плотности потока нейтронов для точечного
источника:
кривая 1 – результаты расчета настоящей работы; кривая 2 – результаты работы [4] без учета
эффекта термолизации.
λz –означает точку пространства на оси координата, z - не в
индексе. (Положительное и отричательное направление оси абсцисс означает ,что в этом
высоте сушествует быстрые и тепловые нейтроны).
Большое различие в результатах объясняется завышением эффекта поглощения
нейтронов в работе [4, 5]. Спектральное распределение потока медленных нейтронов 𝜓(𝑧, 𝜐)
в точках пространства z = −2,5 ; z = −1,4; z = 0,1 , приведено на рисунке 2.
Для сравнения на одном из графиков приведено распределение Максвелла с
температурой T = 248 K, соответствующей температуре воздуха на высоте 40 км.

Рисунок 2. Спектральная зависимость плотности потока нейтронов для z= −2,5; z= −1,4;
z= 0,1
(пунктирная кривая на среднем графике – стандартное распределение Максвелла)
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По сравнению с этим распределением все графики сдвинуты в область более высоких
энергий. Это обусловлено сильным поглощением медленных нейтронов молекулами азота.
Спектр, приведенный для точки z = −2,5, достаточно хорошо описывает спектр нейтронов в
однородной атмосфере.
Из этого рисунка видно , что плотность потока на поверхности
земли постепенно уменьшается ( не приближается нуля ) .
Средняя энергия
медленных нейтронов в атмосфере Земли оказалась приблизительно постоянной по
пространству и равной 2 эВ [3, 4 ,6].
Это следует из уравнении (2) .
Выводы
Поля быстрых нейтронов от плоского радиоактивного источника при энергии
источника, не превышающей 1 эВ, корректно описываются теорией возраста. Влияние
неоднородности атмосферы сказывается при высоте источника, превышающей 20–25 км
Этого результаты получается из уравнении (2 ) , (3 ). На достаточном высоте поля
быстрых ионов может составляться близко 1 Мэв .
Поле медленных нейтронов существенным образом определяется тепловым
движением молекул воздуха.
Эффект термализации в неоднородной атмосфере может быть описан в
одногрупповом приближении, если среднюю энергию нейтронов принять равной 2 эВ (Это
утверждение выводится из формулы (2) и (3).
Плотность потока медленных нейтронов спадает практически до нуля на расстоянии
порядка двух параметров неоднородности атмосферы. Асимптотическое значение этой
плотности в направлении оси Земли
существенно отлично от нуля. Максимум
пространственного распределения смещен в направлении от источника к Земле на величину
порядка h = 8 км
!!! Сравнительно с размерами Земли h=8км можно не учитывать. при
расчетах, а что касается остальные данные, они выбраны из общеизвестных литератур, а
предыдущие замечании были исправлены в тексте. Результаты полученные данные следует
из уравнении (2)…….Также об этом хорошо обсуждается литературных данных ( 6).
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ПОЛЯ НЕЙТРОНОВ ОТ НЕОДНОРОДНОГО ИСТОЧНИКА В АТМОСФЕРЕ
ЗЕМЛИ
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The fields of fast and thermal neutrons from an inhomogeneous radioactive source in the
Earth's atmosphere are analyzed. The influence of atmospheric inhomogeneity affects the source
height exceeding 20–25 km. The fields of slow neutrons are essentially determined by the thermal
motion of air molecules. The thermalization effect in an inhomogeneous atmosphere can be
described in the one-group approximation if the average neutron energy is set equal to 2 eV.
Keywords: fields of fast and thermal neutrons, distribution of slow neutrons, neutron flux
density, spatial-energy distribution of fast neutrons, integral scattering cross section.
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УДК 532.546
ДВИЖЕНИЯ ГАЗА В СИСТЕМЕ ПЛАСТ-СКВАЖИНА-ТРУБОПРОВОД
Агаева Н.А.
Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегаз». Азербайджан, Аз1012, г
Баку, просп. Зардаби, 88а; э-почта: n.agayeva1975@gmail.com
Введение. Для определения эксплуатационных показателей газовых скважин с
аномально высоким пластовым давлением при подключениях или отборах газа из
транспортной линии движение газа необходимо рассматривать в системе пласт-скважинатрубопровод.
Строгое решение данной проблемы заключается в учете взаимодействия в системе
пласт-трубопровод. При этом нужно рассматривать и исследовать систему уравнений,
описывающую совместное течение газожидкостной смеси в пласте и стволе скважины и
трубопроводе [2-6]. Это нелинейные дифференциальные уравнения, и получить их точное
аналитическое решение не представляется возможным. Поэтому аналитическое решение
поставленной задачи можно осуществить приближенно с достаточной для практики
точностью [1-2].
Постановки задачи и методы ее решения.
Рассмотрим плоскорадиальную фильтрацию гомогенного газа в однородном круговом
пласте. Решение задачи осуществим на основе материального баланса.
Граничные и начальное условия фильтрации газа имеют вид

P r r  Pc t  , t  0 ,

(1)

P
0,
r r Rk

(2)

c

2 h r

t  0,

k Pc 0  Pc T  P

2
r

 G r  .

(3)

t 0

Тогда давление в пласте с учетом граничных условий (1) и (2) будем искать в виде
[1,2]:

P  Pc t   At  f r  ,

(4)
где A t  - зависящая от времени t неизвестная функция, f r  - функция, зависящая от
координаты r , удовлетворяющая граничным условиям (1) и (2).
Принимая процесс изотермическим, масса газа G0 в пласте в каждый момент времени
может быть определена по формуле:
R
2 m h k
(5)
G0 
 P  rdr ,



где  

Patm

 atm

,

rc

Patm - атмосферное давление,  atm - плотность газа при атмосферном

давлении.
Приток газа из пласта в скважину в единицу времени G может быть определен по
формуле:
dG
(6)
G 0 .
dt
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Подставляя выражения (4) в формуле (5) а полученное выражение в формулу (8)
2
2


получим G    m h Rk  P c 1  rc   D At 
2 


R







k



(7)



С другой стороны, приток газа в скважину в единицу времени может быть определен
по формуле [1]:
G

k Pc ( 0 )  Pc ( T )



 rc h

P
r

,

(8)

r  rc

где Pc ( T ) - давление в забое скважины в конце периода эксплуатации.
Приравнивая
выражений
(7) и (8) получим дифференциальное уравнение
относительно A(t) и интегрируя с учетом начального условия (3) получим A(t).
Подставляя выражение A(t) в формулу (4) получим поле распределения давления в
пласте:
t

 r
r 
r
1 
(9)
P  Pc t    ln 
 c  A0 exp t    P c   exp  t   d  .
D0
 rc Rk Rk 

Теперь рассмотрим движение газа в подъемном трубе. Уравнение движение газа в
трубе будем иметь
2
 2Q
Q
2  Q
(10)
c
 2a
2
2
t
t
x
Скорость поперечных сечений столба газа представим как сумму двух скоростей
  e  r ,
(11)
где  e - скорость движения столба газа как твердое тело (переносная скорость, первая
буква от французского слова "entrainer"),  r - скорость поперечных сечений столба газа от
его сжимаемости (относительная скорость, первая буква английского языке слова relative)
Q  ue  ur ,
(12)
ue   e ,
ur   r .
где
Тогда подставляя выражение (12) в уравнение (10), получим [3]:
2
 2 ue  2 u r
 u u 
2  ur
(13)


c
 2a e  r 
2
2
2
t
t
x
t 
 t
Так как уравнение (13) линейное, то оно распадается на два уравнения




 2ue
u
Pc  P y
,
 2a e 
2
t
l
t
где Py - давление на устье скважины.

(14)




2
 2ur
u
P y  Pc
2  ur

c
 2a r 
(15)
2
2
t
l
t
x
Поместив начало координатной оси x в нижнем сечении трубы и направив её вверх,
для начальных и граничных условий будем иметь:
G 0 , due
(16)
 0,
u e t 0 
dt t 0
f
u r
u r t 0  0 ,
(17)
0,
t t 0
ur
u r x 0  0 ,
(18)
 0,
x xl
Решая уравнений (14),(15) с учетом начальных и граничных условий (16)-(18) и
условия неразрывности получим Pc (t ) .
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Прохождение газа через штуцер.
Газ, проходя через штуцер, попадает в транспортный трубопровод. При прохождении
газа через штуцер его давление в значительной степени уменьшается.
В первом приближении зависимость между расходом газа Qшт и перепадом
давления между входом и выходом штуцера примем линейной [4]:
(19)
Qшт   0 (Py (t )  Pшт (t )) .
где  0 -коэффициент продуктивности .
Из условия неразрывности имеем
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Движение жидкости в магистральной трубе. Тогда для уравнения движения газа в
трубопроводе будет иметь вид [5-6]:
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Начальные и граничные условия
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 c 2
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(23)

, 0 xl ,

(24)

P x 0  Pшт ( t ) , t  0 ,

(25)

P( x1 ,0) t  0  Pшт (0)  2a1 Q1 (0) x1
1

P x l  P2 ,
1

t 0,

(26)

1

где ( x ,l ) -функция Дирака.
Применяя, преобразование Лапласа и принимая во внимание теоремы свертки и
обращения, с учетом численных значений параметров системы получим выражения для
давления на устье и на забое скважины Pc , Py и Q1 производительности скважины.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аладьина А.А.
Минайдарова М.Е.
Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати
Реализация демократической и гуманистической стратегии образования у любого
народа, региона, государства невозможна без формирования межэтнической толерантности.
Воспитание толерантности у обучающихся стало одной из главных целей образовательной
политики в современном мире. Только диалог культур, их взаимодействие способствует
формированию межэтнической толерантности.
В переводе с латинского толерантность (tolerantia) означает терпение. В словаре
С.И. Ожегова [1,691] даны три слова, близкие по значению: «терпение», «терпеть» и
«терпимость».
Терпение определяется с одной стороны, как способность терпеть, с
другой - как настойчивость, упорство и выдержка. Терпеть - 1) безропотно и стойко
переносить что-нибудь, 2) мириться с наличием чего-либо, 3) испытывать что-то неприятное,
тяжелое, 4) откладывать какие-либо дела. Терпимость используется в значении терпимого
отношения к кому-нибудь, чему-нибудь, к чужим мнениям, верованиям, поведению. Именно
терпение считается одним из значимых качеств педагога. В педагогической работе, как ни в
какой другой необходимо много терпения. Первое значение толерантности связанно с
терпением, терпимостью, но это лишь одна грань трактовки этого многозначного понятия.
В 1995 году ЮНЕСКО принята декларация принципов толерантности, в которой
говорится о необходимости укрепления духа терпимости и формирования отношения
открытости, уважения и правильного понимания; богатого многообразия' культур,
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Проблема
культуры межэтнического взаимодействия и толерантности актуальна для нашей страны.
Воспитание в духе толерантности начинается с обучения студентов тому, в чем
заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с
поощрения стремления к защите прав других. Под процессом воспитания толерантности
подразумевается целенаправленная организация позитивного (преодоление негативного)
опыта толерантности, то есть создания пространства прямого или опосредованного
взаимодействия с другими, иными по взглядам или поведению людьми, их сообществами.
Мы становимся свидетелями того, как все ощутимее проявляются тенденции,
отражающие стремление разных народов возродить, сохранить и развивать свои
национальные традиции, язык и утвердить современную культуру на личностном и
групповом уровнях посредством национальных форм и символов.
Формирование межэтнической толерантности студентов в процессе изучения
региональной культуры требует совершенствования занятий по изучению традиций,
обычаев, правил, ритуалов, фольклора, искусства на основе рационального сочетания форм и
методов, направленных на постижение национальных и общечеловеческих ценностей, основ
мировой и отечественной культуры, раскрывающих целостную картину мира и
обеспечивающих осмысление его.
Воспитание человека в духе национального гражданства должно быть дополнено
воспитанием в духе гражданства глобального, т.е. воспитания чувства ответственности за
судьбу планеты в целом и способности участвовать в деятельности планетарного
сообщества.
В процессе формирования межэтнической толерантности у студентов, изучение их
этнической культуры, как показывает практика, значительно сокращает количество
конфликтов. Научить студентов сотрудничать между собой является одной из основных
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целей, преследуемых воспитанием в духе толерантности так же как и умение завершать
конфликты конструктивным образом.
На занятиях русского языка, которые являются уникальной возможностью
формирования межэтнической толерантности, используем методы систематического и
рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные, социальные,
экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе
насилия и отчуждения, иначе говоря - сосуществования.
На занятиях русского языка развиваем у студентов способности и навыки к жизни в
условиях
разнообразия,
умения
и
навыки межкультурного общения,
проявлять
ответственность, критическое мышление, разграничение в поступаемой информации фактов
и мнений, принятие самостоятельных решений.
Особую роль в формировании навыков языковой и коммуникативной толерантности,
в воспитании уважения к традициям и обычаям народов, проживающих в Казахстане,
отводим теме
«Традиции народов Казахстана». Студенты знакомятся с традициями и
обычаями народов, проживающих в Казахстане (дунган, уйгуров, корейцев, узбеков и др.)
Проиллюстрируем занятие на тему «Семейный быт, свадебные обряды дунган».
Занятие начинается со вступительного слова преподавателя о роли традиций и обычаев в
жизни каждого народа, о том, что некоторые из них либо исчезают, либо претерпевают
некоторые изменения. Преподаватель, используя интерактивный метод обучения – мозговую
атаку, просит назвать традиции и обычаи разных народов.
Далее проводим работу над текстом: «Семейный быт, свадебные обряды дунган».
Работа над текстом проводится в следующей последовательности: 1. Чтение с
пометами: «плюс» - знакомая информация; «минус» - незнакомая; знак вопроса –
совершенно неизвестная информация; знак восклицательный – информация, вызвавшая
положительные эмоции; 2. Обсуждение в малых группах следующих проблем: 1) Что вам
нравится в традициях и обычаях народов Востока?; 2) Каков их смысл? 3) Как они влияют на
воспитание молодежи? Каждая малая группа делегирует модератора, который представляет
концепцию своей группы.
К числу наиболее эффективных форм организации учебного процесса относим
проведение занятий в интерактивном режиме. Так, например, студентам предлагается
порассуждать на тему: «Традиции и обычаи каких народов больше всего вам нравятся?».
Интересно проходит ролевая игра на тему: «Традиции, обычаи и обряды народов Востока».
Огромное значение для формирования социокультурной компетенции студентов
казахских групп имеет изучение культуры других народов: знакомство с их историей,
традициями, с выдающимися писателями, поэтами, учеными. Это знакомство
осуществляется в ходе работы над аудированием, чтением в процессе проведения занятий
по русскому языку. Например, на 1 курсе при прохождении лексической темы «Традиции и
обычаи» студенты знакомятся с традициями дагестанского народа на материале текста
дагестанской писательницы Фазу Алиевой «Негасимый свет», с традиционными
праздниками песни в столицах прибалтийских республик- Риге, Вильнюсе, Таллине –
«Праздник песни», с традициями народов севера «Праздник Севера», с праздником «День
матери » и другим. Студенты нашего вуза работают с газетным материалом, который также
отражает яркие страницы из жизни страны. Данный материал дает возможность студентам
не только познакомиться с традициями и обычаями разных народов, но и выразить свое
отношение к многообразию культур, но и найти то общее, что объединяет все творческие
тенденции разных культур.
Говоря о языковой личности и формировании межэтнической толерантности, нельзя
забывать и о речевом этикете. Речевой этикет — это культура речи, а культура речи — это
лицо человека. Речевой этикет русского языка имеет особое значение для воспитания
личности в целом. Принимая во внимание нашу языковую культуру, можно многому научить
и научиться, изучая разговорный этикет. Поэтому изучению клише, устойчивых фраз
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разговорной речи, фразеологических оборотов мы уделяем на занятиях большое внимание
[5, с 64].
На занятиях формируется языковая и коммуникативная толерантность, уважительное
отношение к традициям, обычаям и обрядам людей разных национальностей, мнение о том,
что в суверенном Казахстане данный вопрос решается на демократической и
цивилизованной основе.
Современный подход к формированию межэтнической толерантности у студентов в
процессе изучения культуры родного края поставил проблемы, связанные с переходом
педагогических систем от авторитарных к гуманистическим, рассматривающим человека как
саморазвивающийся объект.
Для определения роли культуры родного края в формировании межэтнической
толерантности у студентов в процессе изучения культуры родного края значимыми считаем
следующие принципы:
- поддержание взаимодействий между культурами разных народов;
- признание значимости различных культур;
- введение поликультурного подхода;
-признание значимости разных родных языков и умение ценить их многообразие;
- учет роли этнической культуры в развитии способности понимать значимость и
сущность других культур, а следовательно и людей как ее носителей;
- поощрение межкультурного взаимодействия.
Восприятие элементов культуры родного края будет более глубоким, если работа
по ознакомлению с ними планируется интегрировано в комплексе: традиции, ритуалы,
законы, правила, искусство, история, народно-прикладное искусство и др. Знаменательно то,
что в основе многих произведений искусства лежит история того или иного народа, его
традиции, народная мудрость и религия, задор, шутка и смекалка. Слушая, например,
музыку, в воображении возникают картины из жизни, свойственные данному, а не другому
народу. В результате такой работы происходит комплексное воздействие на личность, его
эмоции и психику, формируется не только терпимость к данной культуре и человеку, как ее
носителю, но и уважения.
Таким образом, одним из основных методов педагогического воздействия,
оказываемого в рамках социально-культурной деятельности и направленного на
формирование языковой личности и межэтнической толерантности, является приобщение
студентов к родной, этнической и общенациональной, мировой культуре. Важно, что на
занятиях русского языка создаем у студентов представление о многообразии культур,
религий, мировоззрений, традиций, стилей жизни, которые сосуществуют в современном
мире, укрепляем дух толерантности и формируем отношения открытости, внимания друг к
другу и солидарности, учим их ценить и уважать это многообразие и жить и
взаимодействовать в поликультурной и полиэтничной среде. А это все способствует
развитию языковой личности.
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Аннотация. В статье говорится о формировании языковой личности и межэтнической
толерантности в формате практического занятия по русскому языку.
Ключевые слова: языковая личность, толерантность, интерактивный метод, текст,
интернациональное воспитание, культура носителя языка.
Abstract. This article is devoted to foramtion of language personality and inner ethical
tolerancy in context of the practical lesson by Russian language.
Key words: language personality, tolerany, interactive method, text, international education,
culture of English speaken personality.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В СЪЕМНОМ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Ангелова Светлана Пенева
доцент, доктор общественного здравоохранения, Сектор обучения,, Зубной техник“,
Медицинский колледж, Медицинский университет Варны,
Болгария
Резюме: Стоматологическое здоровье является неотъемлемой частью общего
здоровья граждан. Социальное влияние цифровизации зубных протезов можно
рассматривать в нескольких более важных аспектах: скорость создания протезной
реставрации, повышенная точность, улучшенная биосовместимость, безопасность, комфорт,
доступность, эмпатия. Мы ориентируемся на съемные протезы, потому что среди
стареющего населения
Болгарии этот тип зубных протезов предпочтительнее по
экономическим причинам. Неслучайно традиционные протезы из акриловой пластмассы
называют,, социальными“. Цель: Попытаться уточнить аспекты социальной значимости
цифровых методов и технологий в съемного зубопротезирования. Исследование и анализ
доступной болгарской и зарубежной литературы. В настоящее время сделать полный и
исчерпывающий обзор по этой теме сложно из-за отсутствия достаточного количества
исследований. Результаты исследования и их анализ позволяют сделать следующие выводы:
1. Высокое качество, повышенная производительность, комфорт, безопасность, доступность,
экономия времени и более низкие производственные затраты-вот некоторые из наиболее
важных аспектов социального воздействия цифровых методов и технологий в съемного
зубопротезирования. 2. Необходимо изучить отношение и готовность стоматологов и зубных
техников в Болгарии применять цифровых методы и технологии в съемного
зубопротезирования. 3. Изучить и проанализировать международный опыт применения
цифровых методов и технологии в съемном протезировании.
Ключевые слова: социальная значимость, методы и технологии цифровой печати,
съемные протезы, здоровье зубов
Введение: Стоматологическое здоровье является неотъемлемой частью общего
здоровья граждан. Социальное влияние цифровизации зубных протезов можно
рассматривать в нескольких более важных аспектах: скорость создания протезной
реставрации, повышенная точность, улучшенная биосовместимость, безопасность, комфорт,
доступность, эмпатия. Мы ориентируемся на съемные протезы, потому что среди
стареющего населения
Болгарии этот тип зубных протезов предпочтительнее по
экономическим причинам. Неслучайно традиционные протезы из акриловой пластмассы
называют ,,социальными“. По данным Национального статистического института на конец
2015 года, около 493 000 человек в Болгарии в возрасте от 65 до 69 лет включительно.
Согласно информации Болгарской стоматологической ассоциации (представленной на прессконференции в средствах массовой информации), 20% из них имеют полностью беззубую
верхнюю челюсть, 17% - полностью беззубую нижнюю челюсть и 13% - полностью
беззубую верхнюю и нижнюю челюсти. В связи с этим, пакет медицинских мероприятий,
гарантированных бюджетом НЗОК для амбулаторной стоматологической помощи, расширен
за счет включения нового мероприятия по восстановлению функции жевательного аппарата
при полной адентии верхней и / или нижней челюсти с верхней и / или верхней челюстью.
нижний цельный зубной протез., в т.ч. и контрольные осмотры сроком на 4 года - только для
ЗОЛ в возрасте от 65 до 69 лет включительно. Большая часть этой возрастной группы
социально уязвима, и это препятствует поддержанию хорошего здоровья (во всех его
аспектах) [6,7,9].
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Цель: Попытаться уточнить аспекты социальной значимости цифровых методов и
технологий в съемного зубопротезирования.
Материалы и методы: Исследование и анализ доступной болгарской и зарубежной
литературы. В настоящее время сделать полный и исчерпывающий обзор по этой теме
сложно из-за отсутствия достаточного количества исследований.
Результаты и обсуждение: Чтобы перейти к цифровым оттискным методам и
технологиям в ортопедической стоматологии и зубной техники, необходимо пройти
несколько основных этапов. От предпечатной подготовки до гипсовых моделей, оттискных
ложек и материалов до цифровых систем CAD/CAM и лабораторных 3D-принтеров. С
появлением внутриротовых камер стоматологи впервые получили возможность показывать
своим пациентам на мониторе то, что они видят в полости рта, и таким образом, пациенты
испытывают удовлетворение, потому что они тоже участвуют в планировании будущей
реставрации. Цифровые технологии не лишают тотальные протезы возможности
индивидуализации. Стоматолог, зубной техник и пациент могут совместно принять
окончательное решение о дизайне будущей конструкции. Модель, полученная на основе
оттиска, используется в зуботехнической лаборатории для изготовления зубной протезе
[2,3,4]. Высокое качество, повышенная производительность, экономия времени и более
низкие производственные затраты - вот некоторые из значительных преимуществ систем
CAD/CAM. С другой стороны, в стоматологии во всем мире идет глобализация медицинских
услуг. Благодаря чрезвычайно быстрому развитию глобальных коммуникаций,
компьютеризация и новые производственные технологии стало возможно зубные протезы
быть произведенным в наиболее подходящих по материалам, технологиям и оборудованию
зуботехнических лабораториях в разных странах мира и в очень короткие сроки - в течение
нескольких дней. Сокращение времени изготовления съемной конструкции с помощью
цифровых методов и технологий позволяет за определенный промежуток времени обслужить
гораздо большее количество пациентов. Это, в свою очередь, улучшает качество жизни
пациентов и оказывает благоприятное экономическое влияние на стоматолога и зубного
техника с точки зрения окупаемости инвестиций в покупку цифровых систем. С другой
стороны, удовлетворение пациента возрастает, потому что за ним ухаживают быстро и
комфортно, и наконец, что не менее важно, потому что он участвует в создании конструкции
зубного протеза. В режиме реального времени он может наблюдать влияние изменений,
которые вносятся в протез в цифровом виде, с использованием компьютерной анимации и
применения протокола DSD, а также оценивать эстетический и функциональный эффект,
вызванный изменениями [2,10,11,12,13]. Изготовление традиционных протезов - процесс
длительный и трудоемкий, к тому же существуют существенные недостатки с точки зрения
биологической биосовместимости и функциональной прочности акриловых пластиковых
конструкций. Новое поколение термопластических материалов для изготовления съемных
протезов не является продуктом химической реакции во время лабораторного процесса,
поэтому отсутствие остаточного мономера делает их предпочтительными по сравнению с
традиционными пластиками из ПММА. Однако они не устраняют неудобств, связанных с
традиционными методами и технологиями печати. Остаются предварительная обработка
оттискного материала, выбор слепочных ложек, нанесение клея, ограниченное время
обработки и, как следствие, отсутствие качественной дезинфекции [1,2,8]. Основным
источником заражения в практике стоматологов и зубных техников является контакт с
биологическими агентами - возбудителями гепатита В и СПИДа. Тесный контакт с
пациентами способствует их передаче воздушно-капельным путем. С введением требований
надлежащей практики, тщательного мытья рук и использования средств защиты риск
значительно снижается. Некоторые специализированные медицинские мероприятия требуют
применения дополнительных мер, которые должны быть добавлены к набору универсальных
мер предосторожности, чтобы не подвергать опасности медицинских работников и их
родственников. Наиболее опасными в эпидемиологическом отношении объектами
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зуботехнической лаборатории, подлежащими дезинфекции, являются: руки и кожа
медицинского работника, поверхности и оттиски для изготовления зубных протезов [5].
,,Опасные отходы“ сдаются в стоматологический кабинет, а оттуда вывозятся в
специально отведенные места для их уничтожения. Методы и производственные технологии
цифрового снятия отпечатков обеспечивают более здоровые и безопасные условия труда,
чем традиционные. Команда: стоматолог, зубной техник и пациент более защищены от
возможных инфекций. Дезинфекция сканирующей головки намного надежнее, чем
дезинфекция ложек для обычных оттисков. Безусловно, использование одноразовых
расходных материалов, надежная дезактивация поверхностей и инструментов в
зуботехнической лаборатории остается важным фактором профилактики и борьбы с
различными видами инфекций. Если весь процесс будет цифровым - от слепка до
изготовления протеза, лаборатория не будет получать ,,опасные отходы“, не будут отливать
рабочие модели и все будет происходить на расстоянии. Повышенный комфорт для всех
пациентов, но особенно для тех, у кого сильный рефлекс тошноты, важен, потому что они
смогут легко протезировать. Так мы приходим к повышению доступности
стоматологической помощи за счет цифровизации. В связи с политикой социальной
интеграции особенно важно знать проблемы людей с ограниченными возможностями. В
последние годы в Болгарии потребовались существенные перемены и изменения. Разработка
Национальной стратегии равных возможностей - один из важных шагов в этом направлении,
направленный на полное включение этой группы риска в общественную жизнь. Она может
включать:
 пациенты с ограниченными возможностями–врожденные или приобретенные
ЛЧО (Область лицевой челюсти);

пациенты с парезом в результате перенесенного инфаркта головного мозга;
 пациенты с пороками развития;
 больные раком
 пациенты, страдающие эпилепсией и др.
Методы и технологии цифровых оттисков обеспечивает равный доступ к
медицинской помощи для этой группы, поскольку сканирующая головка внутриротового
сканера является альтернативой ложкам и материалам для обычных оттисков, которые в
большинстве случаев нефункциональны, у пациентов с нарушением ЛЧО из-за сужения рта.
Это обеспечит некоторый социальный комфорт для людей с ограниченными возможностями
(рис. 1) и (рис. 2).

Результаты исследования и их анализ позволяют сделать следующие выводы:
1.
Высокое качество, повышенная производительность, комфорт, безопасность,
доступность, экономия времени и более низкие производственные затраты-вот некоторые из
наиболее важных аспектов социального воздействия цифровых методов и технологий в
съемного зубопротезирования.
2.
Необходимо изучить отношение и готовность стоматологов и зубных техников
в Болгарии применять цифровых методы и технологии в съемного зубопротезирования.
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3.
Изучить и проанализировать международный опыт применения цифровых
методов и технологии в съемном протезировании.
Список литературы:
1. Абаджиев, М., С. Ангелова, Видове системи за работни модели в зъботехниката,
МУ-Варна, 2016
2. Ангелова. С., Конвенционални и цифрови отпечатъчни методи в неснемаемото
протезиране“ , Монография, 124стр., МУ-Варна, 2016
3. Ангелова С., М. Симов, Ц. Тончев, Модели, созданные с помощью сканирования и
компютерного моделирования, Сборник статей Международной научно - практической
конференции, 2016, ОМЕГА САЙНС, т. 2, стр. 193-195
4. Angelova S., M. Simov, I. Tsonev, A. Proytcsheva,Virtual articulator, Varna Medical
Forum, MU-Varna, 2016, p. 149-152
5. Ангелова С., И. Хлебаров, Е. Василева, Мотивиране на студентите по зъботехника
за формиране на профилактична компетентност“ Варненски медицински форум, т.4, прил.2,
2015, с.373-377
6. Варнева М., Б. Кожухарова, Й. Карамфилова, Първичната дентална помощ и
промяната в националния рамков договор за 2018 г. през погледа на пациента“ Варненски
медицински форум, т. 7, 2018, прил. 3
7. Варнева М., Б. Кожухарова, Й. Карамфилова, Вид на зъбопротезните конструкции и
степен на информираност отностно екипната дейност в денталната медицина – през погледа
на пациента“ Варненски медицински форум, т. 8, 2019, приложение 3
8. Иванов Ст., Дражев Т., Гъвкави пластмаси, Пловдив, 2016
9. Национален рамков договор за денталните дейности между националната
здравноосигурителна
каса
и
българския
зъболекарски
съюз
за
2018
г.
https://blsbg.com/bg/3258.proekt-na-nrd2018g.html
10. Ender A, Attin T, Mehl A. In vivo precision of conventional and digital methods of
obtaining complete-arch dental impressions. J Prosthet Dent 2016;1l5:313-20
11. Ender A, Zimmermann M, Attin T, Mehl A. In vivo precision of conventional and
digital methods for obtaining quadrant dental impressions. Clin Oral Investig 2016;20:1495-504
12. Muallah J, Wesemann C, Nowak R, et al.: Accuracy of full-arch scans using intraoral
and extraoral scanners: an in vitro study using a new method of evaluation. Int J Comput Dent.
2017; 20: 151-164
13. Sailer I, Mühlemann S, Fehmer V, Hämmerle CHF, Benic GI. Randomized controlled
clinical trial of digital and conventional workflows for the fabrication of zirconia-ceramic fixed
partial dentures. Part I: time efficiency of complete-arch digital scans versus conventional
impressions. J Prosthet Dent 2019;121:69-75

NEED FOR STUDY AND ANALYSIS OF THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF DIGITAL
PRINTING METHODS AND TECHNOLOGIES IN MOBILE DENTURES
Angelova Svetlana Peneva
Associate Professor, Doctor of Public Health, Dental Technician Training Sector,
Medical College, Medical University of Varna
Bulgaria
Abstract: Dental health is an essential part of the general health of citizens. The social
impact of digitalization in dentures can be considered in several more important aspects: speed of
prosthetic restoration, increased accuracy, increased biocompatibility, safety, comfort, accessibility,
empathy. We focus on removable dentures, because in the aging population of Bulgaria, this type of
dentures is preferred for economic reasons. It is no coincidence that traditional acrylic plastic
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prostheses are defined as "social". Objective: To try to specify the aspects of the social significance
of digitalization in mobile dentures. Material and methods: Research and analysis of the available
Bulgarian and foreign literature. At present, it is difficult to make a full and comprehensive
overview on this topic due to the lack of a sufficient number of studies. The results of the study and
their analysis allow us to draw the following conclusions: 1. High quality, increased productivity,
comfort, safety, affordability, time savings and lower production costs are some of the significant
advantages of digital printing methods and technologies in removable dentures. 2. It is necessary to
study the attitudes and readiness of dentists and dental technicians in Bulgaria to apply digital
impression methods and technologies in mobile dentures. 3. To study and analyze the international
experience for the application of digital impression methods and technologies in mobile dentures.
Keywords: social significance, digital impression methods and technologies, removable
dentures, dental health
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Демократизація економічної системи створює можливості для різноманітних форм
господарювання і підприємницької діяльності.
Зарубіжний досвід і сучасні тенденції економічного прогресу переконливо доводять,
що сьогодні без винахідливих, ділових людей, без розвитку різних форм підприємницької
діяльності подальший розвиток неможливий.
Пропонуємо до уваги характеристику однієї з сучасних форм бізнесу.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛАЗ СІСТЕМС», що розташоване в м.
Мелітополь, Запорізької області, засновано 9 жовтня в 2017 року. ТОВ «ГЛАЗ СІСТЕМС»
спеціалізується на обробленні даних, розміщенні інформації на веб-вузлах і пов’язаній з
ними діяльністю. ТОВ «ГЛАЗ СІСТЕМС» - аутсорсингова компанія, яка знає, як
організувати віддалений контроль касових операцій і має для цього інтелектуальні ресурси.
Останнім часом найпоширенішою організаційно-правовою формою для малого та
середнього бізнесу в Україні є саме товариство з обмеженою відповідальністю. Треба
зазначити, що законодавство мало ряд недоліків щодо регулювання діяльності товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю, але це повинен виправити Закон України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року N 2275VIII (далі за текстом - Закон). Цей Закон набув чинності 17 червня 2018 року.
Таблиця 1
Переваги та недоліки ТОВ
Переваги
Недоліки
Більш ширші фінансові можливості
Необмежена відповідальність
Спеціалізація в менеджменті
Труднощі з розподілом прибутку
Велика свобода та оперативність дій
Несумісність інтересів партнерів
Відсутність спеціальних податків
Труднощі з ліквідацією
Джерело: власні узагальнення автора
Формування ресурсного потенціалу підприємства відбувається за рахунок
комплексного поєднання його складових елементів: фінансових, матеріальних,
нематеріальних, інформаційних, кадрових, технічних і технологічних ресурсів.
При створенні ТОВ, в ньому працювало 3 особи. У 2020 році чисельність персоналу
дорівнювала 10 осіб. В порівнянні з 2019 роком чисельність персоналу підприємства
збільшилась на 3 особи (42,85%), в тому числі чисельність менеджерів персоналу
збільшилась на 1 особу (50%), чисельність менеджерів по роботі з клієнтами не змінилась, а
чисельність віддалених операторів зросла втричі. Весь персонал підприємства має вищу
освіту.
Хмарна технологія передбачає постійний розвиток внутрішніх інтелектуальних
ресурсів компанії. З цією метою команда Glaz Systems успішно пройшла 10-ти-тижневий
курс у міжнародній онлайн школі Y Startup School.
Найвищий рівень оплати праці у бухгалтера, а найменший – у віддалених операторів.
В 2020 році, у порівнянні з 2017 роком, рівень з/п бухгалтера збільшився на 27,27%,
менеджерів персоналу – підвищився на 33,3%, менеджерів по роботі з клієнтами – на 27,65%,
віддалених операторів – на 25%.
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В структурі основних фондів ТОВ найбільшу частку займають ОФ групи «Машини і
обладнання», найменша питома вага в структурі ОФ підприємства припадає на інструменти,
прилади та інвентар (меблі). З часом частка машин і обладнання в структурі основних фондів
зростає, а частка інструментів, приладів та інвентарю зменшується.
ТОВ «ГЛАЗ СІСТЕМС» здійснює бухгалтерський облік за прощеною формою.
Основними обліковими документами, що акумулюють інформацію про витрати та доходи
фермерського господарства за спрощеною формою є «Журнал реєстрації господарських
операцій» і «Відомість обліку витрат».
Записи до цих регістрів здійснюються на підставі первинних документів без
відображення зв’язку засобів та джерел їх утворення. За спрощеною формою до складу
витрат у «Відомості обліку витрат» включать матеріальні витрати, розрахунки за виплатами
найманим працівникам та відрахування на соціальні заходи, амортизацію, вартість робіт,
послуг та інші витрати пов’язані з процесом виробництва і управління господарством.
Сервіс Glaz – це дійсно зручний інструмент контролю за персоналом, створений для
підприємця. Легкий і зручний у використанні, а завдяки операторам контролю підвищується
касова дисципліна. Це зручний інструмент для контролю за роботою закладу, який не
вимагає великих вкладень та встановлення спеціального коштовного обладнання. Потенційні
клієнтами сервісу Glaz є торгові центри, заклади роздрібної торгівлі, фінансові інституції,
франшизи.
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ГРУЗИНСКАЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ЗЕРКАЛЕ НОРМ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Ахвледиани Мераб
ассоциированный профессор
Батумского государственного университета
Шота Руставели
Как должны звучать и писаться по-русски грузинские фамилии, имена, прозвища? Это
не праздный вопрос, а важный элемент межъязыковых и межкультурных контактов.
Анализируемая проблема очень актуальна и злободневна, и она решается не только
доводами, но и очень часто эмоциями. Нерешенность проблемы с одной стороны и
болезненность ее восприятия с другой требуют от исследователей большого такта, глубины
анализа и ненавязчивости рекомендаций.
В данном докладе мы касаемся вопроса передачи грузинских личных имен и
фамилий на русский язык.
Грузинские имена типа Нодар, Мераб, Реваз, Циала, Ламара, Мзия и подобные в
русском словоупотреблении вписываются в нормы русской антропонимики. Грузинские
мужские имена подвергаются формоизменению как мужские русские, а грузинские женские
соответственно - как русские женские имена. Сравним: Иван, Петр, Федор и Зураб, Отар,
Гурам; Надежда, Светлана, Мария и Циала, Ламара, Мзия.
Грузинские мужские имена типа Шалва, Бидзина, Мамука вписываются в нормы 1-го
склонения (Мамуки, Мамуку, Шалве, Шалвой). Только в несклоняемой форме употребляется
имя грузинского поэта Шота Руставели, видимо, по аналогии с несклоняемой фамилией или
же из-за переноса ударения на конец слова (Шотá).
При передаче на русский язык встречаются двоякие формы грузинских имен типа
Миндиа - Миндия, Вепхиа - Вепхия, Натиа - Натия, Мзиа - Мзия. От выбора графического
облика таких имен во многом зависит уровень их освоения русским языком. Так, формы
типа Вепхиа, Мзиа употребляются в неадаптированном виде. Формы же типа Миндия,
Натия
в подавляющем большинстве случаев склоняются по нормам русского
словоизменения, а это повышает информативную ценность слова. Вероятно, при
использовании подобных имен в русском языке предпочтение следует отдавать
адаптированным формам, так как они лучше вписываются в звуковой строй русского языка.
Да и в русском языке доминирует именно такая тенденция.
Многие грузинские имена, фонетический облик которых не позволяет отнести их к
какой-то грамматической группе, остаются в русском языке несклоняемыми, т.е.
грамматически неосвоенными, например: Бондо, Цотне, Гиви, Элисо, Этери, Русудан, Нуну,
и др. В деле передачи подобных имен на русский язык действует одно правило максимальное сохранение звучания имени.
Женские имена типа Кетеван, Дареджан, оканчиваются на твердый согласный так
же, как и мужские имена типа Зураб, Гурам. И следует отметить, что в отличие от мужских,
женские имена употребляются только в несклоняемой форме (Во дворце Дареджан, для
Мзевинар). Употребление же так называемых «обрусевших» форм вроде Кетевана, Русудана
является устаревшим.
Особый интерес представляют имена по-разному бытующие в русском и грузинском
языках, но имеющие общее происхождение, например: Петр – Петре, Николай - Николоз,
Елена – Элене, Нина – Нино и др. Подобные имена традиционно по-русски передаются в
соответствии с нормами русского языка. Однако, в художественных произведениях, где
сохранение национального колорита играет большую роль, переводчики нередко сохраняют
грузинское звучание (Павле, Иване, Тамар, Мариам).
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Часто собственно грузинское звучание сохраняют имена известных деятелей
литературы и искусства, например: Николоз Бараташвили, Григол Абашидзе, Нико
Пиросмани и др. Ничего удивительного здесь нет, так как у таких имен появляется функция
псевдонима. А псевдонимы, как известно, не переводятся.
Грузинские фамилии часто встречаются в художественной и научной литературе,
широко представлены они на страницах русскоязычной прессы. Большинство из них имеет
нехарактерные для русского языка форманты, в силу чего в русском языке являются
несклоняемыми, например: Чавчавадзе, Церетели, Бараташвили, Чиковани, Звиадаури,
Жгенти и др. В деле передачи подобных фамилий на русский язык больших затруднений
нет.
Особый интерес представляют грузинские фамилии с исходными –а, -иа, -аиа. Этот
интерес имеет три аспекта: произношение этих фамилий, их правописание и
формоизменение в русском языке.
Произношение фамилий типа Сигуа, Хорава, Соткилава не претерпевает серьезных
изменений в русском языке. Фамилии же типа Нодиа, Данелиа русскоязычный человек
произносит со смягчением конечного согласного (Данелиа – Данелийа). Эта тенденция до
того сильна, что даже фамилии типа Хурциа произносятся со смягченным «ц».
На протяжении почти двух веков сложилась тенденция русского написания таких
фамилий с формантом «-я» на конце (Жвания, Адамия). Однако после выхода в свет статьи
профессора С.Данелия, категорически потребовавшего писать по-русски его фамилию не
Данелия, а Данелиа только потому, что «так по-грузински», позицию С.Данелия поддержали
многие. В настоящее время нормы нет, нет и единообразия, а есть только личный вкус
носителя фамилии. В результате получили такую картину: по-разному стали писать не
только однотипные фамилии, но даже одну и ту же фамилию. Это особенно наглядно видно
из вступительных титров кинофильма «Дата Туташхия», где встречаются надписи Нодиа и
Нодия, Гиа и Гия.
Написания типа Нодиа не сказались в русском произношении этих фамилий. Это
подтверждается экспериментально. Подобные написания русское произношение не
принимает из-за отсутствия в русском языке фонетического статуса такого произношения.
К этой группе относятся также фамилии, в конечной позиции которых фиксируется
стечение трех гласных «-аиа» (Маисаиа, Цомаиа). Наблюдения однозначно
свидетельствуют, что в подобных грузинских фамилиях русские произносительные нормы
вместо полногласного «и» между двумя «а» предлагают «й». В результате чего получаем
произношение Цхакайа, Маисайа.
Произносительные нормы предопределяют графическую передачу фамилий на
«аиа». Так возникли в XIX веке написания типа Хасая, Маисая, Цомая. Если в звукоряде
типа Нодиа между гласными
«-иа» происходит йотирование «а» (Нодия), то в случае
«аиа» полногласный «и» между двумя «а» стягивается в неполногласный «й», и получаем
Цомая, (Цомайа), но не Цомаиа. Таким образом, написания типа Нодия, Жвания, Цхакая
нельзя считать случайными. Они отражают живые нормы русского произношения подобных
грузинских фамилий.
Теперь рассмотрим вопрос о склоняемости-несклоняемости грузинских фамилий в
русском языке. В проанализированной нами художественной литературе и русскоязычной
прессе встречаются примеры как склонения грузинских фамилий на –а, так и факты
употребления подобных фамилий в несклоняемой форме. Причем зарубежная русскоязычная
пресса, телевидение, радио почти однозначно придерживаются того мнения, что фамилии
типа Чикобава, Данелия следует склонять, так как, по их мнению, этим существенно
облегчается коммуникативное восприятие подобных фамилий. Иную позицию занимает
грузинская русскоязычная пресса.
Основным доводом сторонников употребления данных фамилий в несклоняемой
форме является то, что «поскольку грузинские фамилии, как общее правило, не подлежат в
русской речи изменению по падежам, постольку и мингрельские фамилии, в грузинском
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письме оканчивающиеся на –а, не подлежат склонению в русской речи» (С.И.Данелия, с.
404). Подобная точка зрения явно нелингвистическая. Она не учитывает требований
законов русского языка, и поэтому подавляющим большинством русских (и не только
русских) авторов не принимается.
Из сказанного следует вывод, что в деле передачи на русский язык грузинских
фамилий с формантом –а (-я) налицо две тенденции: прагматическая, идущая от носителей
заимствующего языка и предлагающая адаптацию как наиболее продуктивный путь
освоения грузинской антропонимики в рамках возможностей русских языковых норм, и
пуристическая, идущая от носителей антропонимов и требующая максимально точного
сохранения фонетического и графического облика грузинского антропонима без учета
интересов заимствующего языка.
Противостояние продолжается.
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ЗАДАЧА МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛОСЫ В СЛУЧАЕ ТРЕЩИНЫ
ПРОДОЛЬНОГО СДВИГА
Aхиев Алаббас Сейди оглы
Азербайджанский технический университет
alabbashaxiyev@gmail.com
В работе рассматривается задача механики хрупкого разрушения для полосы в
состоянии антиплоской деформации. Решение задачи сведено к решению интегрального
уравнения.
Ключевые слова: хрупкое разрушение, полоса, трещина продольного сдвига.
Рассмотрим следующую задачу теории упругости в случае антиплоской деформации.
Пусть упругая полоса 0 < 𝑥 < 𝐻, |𝑦| < ∞ составленная из двух различных материалов
𝜇𝑘 , (𝑘 = 1,2) содержит краевую трещину продольного сдвига (𝑦 = 0, 0 < 𝑥 < 𝑙1 < ℎ1 < 𝐻) и
такой же тип трещины на границе раздела (𝑥 = ℎ1 < 𝐻, |𝑦| < 𝑙1 ) вне которой 𝑥 = ℎ1 , |𝑦| > 𝑙1
материалы жестко сцеплены.
Поверхности двухслойной полосы 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝐻 свободны от напряжения. К берегам
трещины приложены заданные напряжения. На бесконечности напряжения отсутствуют, а
смешение исчезает. Граничные условия задачи имеют вид: [1,2]
𝑥 = 0, |𝑦| < ∞, (𝜎𝑥𝑧 )1 = 0, 𝑥 = 𝐻, |𝑦| < ∞, (𝜎𝑥𝑧 )2 = 0
(1)
−
+
𝑦 = 0, 0 < 𝑥 < 𝑙1 , 𝜎𝑦𝑧
= (𝜎𝑦𝑧 )1 = −𝜎1 (𝑥)
(2)
𝜕𝜔1 1
𝑦 = 0, 0 < 𝑥 < ℎ1 ,
= 𝑓1 (𝑥)
(3)
𝜕𝑥
2
𝜕
[(𝜔)1 − (𝜔)2 ] = 𝑓2 (𝑦)𝛾(𝑦)
𝑥 = ℎ1 ,
(4)
𝜕𝑥
1, |𝑦| < 𝑙2
𝛾(𝑦) = {
0, |𝑦| > 𝑙1
(𝜎𝑥𝑧 )1 = (𝜎𝑥𝑧 )2 ; 𝑥 = ℎ1 , |𝑦| < 𝑙1 , (𝜎𝑥𝑧 )1 = (𝜎𝑥𝑧 )2 = −𝜎2 (𝑦)
(5)
Условия на концах трещины [3,4]
𝑘𝐼𝐼𝐼
𝑦 = 0, 𝑥 → 𝑙1 + 0 < ℎ1 , (𝜎𝑦𝑧 )1 ~
(6)
√2𝜋(𝑥 − 𝑙1 )
𝐾𝐼𝐼𝐼
𝑥 = ℎ1 , 𝑦 → 𝑙2 + 0, (𝜎𝑥𝑧 )1 = (𝜎𝑥𝑧 )2 ~
(7)
√2𝜋(𝑥 − 𝑙2 )
На бесконечности (0 < 𝑥 < 𝐻, |𝑦| < ∞)
(𝜎𝑥𝑧 )𝑗 → 0, (𝜎𝑦𝑧 ) → 0, 𝜔𝑗 = 𝑜(𝑟 𝛼 ), (𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 ) , 𝛼 < 0, (𝑗 = 1,2)
(8)
𝑗
(𝜎𝑥𝑧 )𝑗 , (𝜎𝑦𝑧 ) – напряжения; (𝜔)𝑗 –смещение; 𝜎1 (𝑥), 𝜎2 (𝑦) –заданные утрируемые
𝑗
функции; 𝑘𝐼𝐼𝐼 , 𝐾𝐼𝐼𝐼 –коэффициенты интенсивности напряжений; 𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑦) –неизвестные
функции.
В случае антиплоской деформации смещение 𝜔(𝑥, 𝑦) является гармонической
функцией, т.е.
𝜕2
𝜕2
∆𝜔(𝑥, 𝑦) = 0 ( ∆= 2 + 2 )
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Напряжения 𝜎𝑥𝑧 и 𝜎𝑦𝑧 выражаются через 𝜔(𝑥, 𝑦) так
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𝜕𝜔
𝜕𝜔
, 𝜎𝑦𝑧 = 𝜇
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Решение задачи в первой среде 0 < 𝑥 < ℎ1 , 𝑦 ≤ 0 12 ищем в форме
𝜎𝑥𝑧 = 𝜇

∞

∞

2
2
𝜔1 (𝑥, 𝑦) = √ ∫ (𝑎1 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑦 + 𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦)𝑠ℎ𝜆𝑥𝑑𝜆 + √ ∫ 𝑏 𝑒 𝜂𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜂𝑥𝑑𝜂
𝜋
𝜋
0

(9)

0

∞

2
(𝜎𝑥𝑧 )1 (𝑥, 𝑦) = 𝜇1 √ ∫ (𝑎1 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑦 + 𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦)𝑠ℎ𝜆𝑥𝑑𝜆 +
𝜋
0

∞

2
+𝜇1 √ ∫ 𝜂𝑏 𝑒 𝜂𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜂𝑥𝑑𝜂
𝜋

(10)

0

∞

2
(𝜎𝑦𝑧 )1 (𝑥, 𝑦) = −𝜇1 √ ∫ 𝜆(𝑎1 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦 − 𝑎2 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑦)𝑐ℎ𝜆𝑥𝑑𝜆 +
𝜋
0

∞

2
+𝜇1 √ ∫ 𝜂𝑏 𝑒 𝜂𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜂𝑥𝑑𝜂
𝜋

(11)

0

при ℎ1 < 𝑥 < 𝐻 (вторая среда)
∞

2
𝜔2 (𝑥, 𝑦) = √ ∫ (𝑏1 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑦 + 𝑏2 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦)𝑐ℎ𝜆(𝐻 − 𝑥)𝑑𝜆
𝜋

(12)

0

∞

2
(𝜎𝑦𝑧 )2 (𝑥, 𝑦) = −𝜇2 √ ∫ 𝜆(𝑏1 𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦 − 𝑏2 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑦)𝑐ℎ𝜆(𝐻 − 𝑥)𝑑𝜆
𝜋
0

Тогда из [4] и (9)-(13) получаем
∞

∞

2
2
√ ∫ 𝜆𝑎2 𝑐ℎ𝜆𝑥𝑑𝜆 − √ ∫ 𝜂𝑏1 𝑐𝑜𝑠𝜂𝑥𝑑𝑥 =
𝜋
𝜋
0

0

∞

𝜋

2
2
= √ ∫ 𝜆𝑎2 𝑐ℎ𝜆𝑥𝑑𝜆 + √ ∫ 𝜂𝑏2 𝑐𝑜𝑠𝜂𝑥𝑑𝑥
𝜋
𝜋
0

2 𝑓2 (𝑡)𝑠𝑖𝑛𝜆𝑡𝑐ℎ𝜆ℎ2

Где 𝑎1 = −√𝜋

𝜆∆(𝜆)

0

2 𝑓2 (𝑡)𝑠𝑖𝑛𝜆𝑡𝑠ℎ𝜆ℎ1

, 𝑏1 = 𝑘√𝜋

𝜆∆(𝜆)

𝛾1 𝜆𝑐ℎ𝜆ℎ2 − 𝑘𝛾2 𝑠ℎℎ2
𝛾2 𝑐ℎ𝜆ℎ1 + 𝛾1 𝜆𝑠ℎ𝜆ℎ1
𝑎2 =
,
𝑏2 = −𝑘
2
𝜆 ∆(𝜆)
𝜆2 ∆(𝜆)
∆(𝜆) = 𝑘𝑠ℎ𝜆ℎ1 𝑐ℎ𝜆ℎ2 + 𝑐ℎ𝜆ℎ1 𝑠ℎ𝜆ℎ2
При помощи вышеуказанных формул, находим
∞

∞

1
2
𝑠𝑖𝑛𝜆𝑡𝑐ℎ𝜆ℎ2
2 𝑑
𝑓1 (𝑥)𝛿(𝑥 − 𝜏) = − 𝑓2 (𝑥) ∫
𝑠ℎ𝜆𝑥𝑑𝑥 + √
∫ 𝑐𝑜𝑠𝜂𝑥𝑑𝜂
2
𝜋
∆(𝜆)
𝜋 𝑑𝑥
0

𝑙1

𝑙1

0

𝜋
4 𝜋
𝑏(𝜂) = √ ∫ 𝑢𝜓1 (𝑢) 𝐽0 (𝑢, 𝜂)𝑑𝑢 𝜓1 (𝑢) = 𝜓(𝑢) − 2 √ ∫ 𝑓2 (𝑡)𝜓0 (𝑢, 𝑡)𝑑𝑡
2
𝜋 2
0

0

Тогда решение задачи сводится к следующим интегральным уравнениям
𝑙1

𝑙1

−𝑙1

−𝑙1

𝜎1(𝑦) 1
𝑓1 (𝑡)
= ∫
𝑑𝑡 + ∫ 𝑓1 (𝑡)𝑘11 (𝑦, 𝑡)𝑑𝑡 +
𝜇
𝜋
𝑦−𝑡

(13)
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𝑙1

𝑙1

+ ∫ 𝜓(𝑡)𝑘12 (𝑦, 𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑓2 (𝑡)𝑘13 (𝑥, 𝑢)𝑑𝑢
0

−𝑙1

где

∞

2 (𝑐ℎ𝜆ℎ1 + 𝑘𝑠ℎ𝜆ℎ2 𝑐ℎ𝜆ℎ1 𝑠ℎ𝜆𝑦
𝑘11 (𝑦, 𝑡) = − ∫
𝑑𝜆 −
𝜋
∆(𝜆)
0

𝑙1

∞

2
− 2 ∫ 𝜆𝑠ℎ𝜆𝑦𝑐ℎ𝜆𝑢 ∫ 𝑢𝜓0 (𝑢, 𝑡)𝐼0 (𝜆, 𝑢)𝑑𝑢𝑑𝑡
𝜋
0

∞

𝑘12 (𝑦, 𝑡) = ∫
𝑙1

𝐾13 (𝑥, 𝑢) = ∫
0

0

0

𝜆𝑡𝑠ℎ𝜆ℎ1 𝐼0 (𝜆, 𝑡)
𝑠𝑖𝑛𝜆𝑦𝑑𝜆;
∆(𝜆)

𝑥𝑠ℎ𝜆ℎ2 − 𝑐ℎℎ2 −𝜆ℎ
𝑒 1 𝐼0 (𝜆, 𝑢)𝑑𝜆
∆(𝜆)

𝐼0 (𝜆, 𝑢) –модифицированная функция Бесселя.
Коэффициенты интенсивности напряжений определяются по формулам
𝑙1

𝑘𝐼𝐼𝐼
где

𝜇2
1
= 𝜇1 𝜓(𝑙1 )
√𝑙1 , 𝐾𝐼𝐼𝐼 = 𝜎√𝜋𝑙1 ∫ 2 𝑑𝜏 ;
𝜇1 + 𝜇2
𝜏
0

𝑥

2
𝜎2 (𝜏)
𝜓(𝑥) = ∫
𝑑𝜏
𝜋 √𝑙12 − 𝜏 2
0
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Akhiyev A.S.
FRACTURE MECHANICS PROBLEM FOR A STRIP IN CASE OF LONGITUDINAL
SHEAR CRACK
The paper considers a problem of the brittle fracture mechanics for a strip in a state of
antiplane deformation. Solution of the problem is reduced to solving the integral equation.
Keywords: brittle fracture, strip, longitudinal shear crack.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения физкультурного
инклюзивного образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, инклюзия,
ограниченными возможностями здоровья.
Подготовка специалистов в сфере физической культуры к работе в условиях
инклюзивного образования затруднена вследствие наличия проблемы выбора учебного
материала, соответствующего интересам и возможностям всех учащихся; повышенное
психологическое напряжение педагога; сложности общения школьников с особыми
образовательными потребностями как со здоровыми сверстниками, так и с педагогом и др.).
Кроме этого, специалист по физической культуре и спорту работают в условиях
повышенного психологического напряжения, так как в значительной степени усложняется
выполнение требования обеспечения безопасности занятий физическими упражнениями для
всех участников образовательного процесса, поскольку педагогу необходимо больше
внимания уделять студентам, имеющим отклонения в состоянии здоровья.
Необходимо отметить, что в системе мер социальной защиты детей с ограниченными
возможностями здоровья наиболее эффективными являются реабилитация и социальная
адаптация средствами физической культуры. Задача инклюзивного обучения в высших
учебных заведениях – построить систему, которая удовлетворяет потребности каждого
студента. В инклюзивных высших учебных заведениях все обучающиеся, а не только с
инвалидностью, обеспечиваются поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов,
ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе.
Существующее сегодня в Казахстане специальное и дистанционное образование для
инвалидов, с одной стороны, создает особые условия для удовлетворения потребностей
учащихся в педагогических и медицинских услугах, а с другой - препятствует социальной
интеграции инвалидов, ограничивая их жизненные шансы.
В силу сложности решаемых проблем инклюзия встречает на своем пути
определенные препятствия. Технология инклюзивного обучения в процессе своего
внедрения в высшие учебные заведения может столкнуться не только с трудностями
организации так называемой безбарьерной среды (наличие пандусов, введение в штаты
сурдопереводчиков, переоборудование мест общего пользования и т. д.), но и с трудностями
социального свойства, заключающимися в распространенных стереотипах и предрассудках,
в том числе, в готовности или отказе преподавательского состава, принять интеграцию[1].
Учреждение, в котором обучаются инвалиды, должно заботиться о создании условий
для инклюзии, социальной интеграции своих обучающихся в разные сферы жизни досуговые, правовые, образовательные и др. Это требует организации особой структуры в
образовательном высшем учебном заведении, которая .решала бы вопросы сопровождения
инвалидов в учебном процессе.
Таким образом можно сказать, инклюзия — это процесс изменения всего
образовательного учреждения, в который вовлечены все работники высшей школы,
родители, студенты, чиновники и все общество, направленный на устранение барьеров для
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равноправного и открытого участия всех студентов, в том числе с физическими
ограничениями в учебном процессе и жизни вуза.
Интегрированное обучение основывается на идеях единого образовательного
пространства для гетерогенной группы, в котором имеются разные образовательные
маршруты для тех или иных участников. В целом анализ основных характеристик показал,
что подлинная инклюзия (интегрированное обучение) требует соблюдения ряда условий:
значительного государственного финансирования, серьезной психолого-педагогической
переподготовки педагогов высших образовательных учреждений, формирования
толерантной нравственной атмосферы в студенческом обществе[2].
У лиц с отклонениями в состоянии здоровья физическая культура направлена на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
организма, становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телеснодвигательных качеств; формирование комплекса специальных знаний[3].
Помимо данных положительных влияний инклюзивные занятия физической
культуры имеют еще ряд преимуществ. «Особые» студенты получают доступный пример для
двигательного подражания; у них формируется способность к преодолению физических и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; они осознают
необходимость своего личного вклада в жизнь общества; появляется желание улучшать свои
физические кондиции. Для студентов с ограниченными возможностями важно осознать, что
он может общаться на равных со здоровыми, понять, какие качества нужны для общения с
другими студентами, преодолевать желание самоизоляции, убедиться в собственном
физическом потенциале. Несомненно, положительный опыт из таких занятий выносят и
здоровые студенты. Для них эти занятия – это новые навыки общения и развития
эмоциональной сферы, преодоление эгоистических установок или комплекса превосходства.
Участвуя совместно в образовательном процессе, здоровые студенты и студенты-инвалиды
учатся толерантному отношению друг к другу.
Таким образом, инклюзивное образование предъявляет особые требования к
профессиональной и личностной подготовке педагогов, которые должны ясно понимать
сущность инклюзивного подхода, знать возрастные и психологические особенности
воспитанников с различными патологиями развития, реализовывать конструктивное
педагогическое взаимодействие между всеми субъектами образовательной среды. Можно
одним, словом сказать, педагог должен быть готов к осуществлению профессиональной
деятельности в условиях инновационного образовательного процесса. Более того, как
справедливо отмечает Н. Н. Малофеев, подлинная интеграция предполагает организацию в
общеобразовательной школе оптимальных условий для каждого ученика с особыми
потребностями[4]. Перемещение же ученика из специальной школы, имеющей все
необходимое оборудование, а главное – штат квалифицированных специалистов, в
неприспособленную для него общеобразовательную школу не имеет ничего общего с
интегративным подходом к организации образования, соответствующего возможностям и
особым потребностям ребенка.
По данным различных статистических исследований, порядка 20–25 % «особых»
студентов обучаются в, где должны создаваться условия, адекватные психофизическим
способностям этой группы студентов. Однако чаще всего в учебных заведениях общего типа
«особые» студенты находятся в условиях вынужденной малоподвижности. Обычно они
освобождены от занятий физической культурой или их относят к специальной группе,
фактически не функционирующей в основной массе студентов. В связи с этим, на наш
взгляд, инклюзивные занятия физической культуры приобретают особую актуальность и
значимость.
В рамках рассматриваемой проблемы на базе Кокшетауского университета им.Ш.
Уалиханова было проведено исследование по выявлению отношения будущих специалистов
по физической культуре к возможности работы в условиях инклюзивного образования. В
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исследовании приняли участие студенты 1-3 х курсов кафедры Теории и практики
физической культуры (55человек). Кратко обозначим результаты опроса.
Вопрос «Знакомы ли Вы с термином “инклюзивное образование”?» 45 % студентов
ответили положительно, 55 % – отрицательно. Отвечая на вопрос «Как Вы относитесь к
совместному обучению здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья?», 42 % респондентов сказали, что положительно, 58 % – что отрицательно. Вопрос
«Вы хотели бы работать преподавателем или тренером в области адаптивной физической
культуры?» 37 % студентов ответили, что хотели бы работать преподавателем в области
физической культуры и спорта инвалидов, 63 % – что не хотели бы.
Вопрос «Считаете ли вы, должны студенты различных специальностей
педагогического вуза изучать особенности работы с детьми, имеющими ограниченными
возможностями здоровья?» 83 % ответили, что должны, 17 % – что не должны. Вопрос могут
ли? затруднить работу специалиста по физической культуре при организации совместных
занятий здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, были получены
следующие ответы. В большей степени – 38 % – студентов беспокоят сложности в
организации взаимодействия здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья; отсутствие специальных навыков для общения с детьми-инвалидами (например,
владение сурдопереводом) страшит 22 % студентов; недостаток или отсутствие
специального оборудования и приспособлений для таких занятий – 21 % опрошенных.
В меньшей степени студентов беспокоит недостаточность знаний по методике
занятий с детьми-инвалидами – 19 %. Вопрос «Планируете ли вы? работать после вуза?» 71
% опрошенных ответили, что будут работать по специальности, 15 % – что не будут работать
по специальности, 14 % не определились.
В результате анализа полученных ответов были сделаны следующие выводы:
1. Инклюзивное образование является одной из основных составляющих процесса
социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Результаты
опроса свидетельствуют о том, что подавляющее большинство студентов, обучающихся по
специальности «Физическая культура», не знакомы с термином «инклюзивное образование»,
а достаточно большой процент опрошенных студентов против совместного обучения
здоровых детей и детей с нарушениями в состоянии здоровья.
2. Большинство студентов отметили, что изучать особенности детей с различными
ограничениями должны все студенты педагогического вуза, поскольку если придется
работать в условиях инклюзивного образования, они бы предпочли быть более
подготовленными.
3. Если говорить о факторах, которые в большей мере могут затруднить работу
специалиста по физической культуре и спорту в условиях инклюзивного образования, то
больше всего будущие специалисты опасаются за эффективность организации
взаимодействия между нормативно развивающимися детьми и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Результаты исследования показали, что будущие специалисты по физической
культуре имеют недостаточные знания о специфике работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Однако адекватно оценивают возможные трудности при работе в
условиях инклюзивного образования и уровень своей готовности к их преодолению. Таким
образом, мы пришли к пониманию необходимости внедрения инклюзивного образования в
обучение будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Список литературы:
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Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський фаховий коледж імені Івана
Кожедуба Сумського державного університету»
Цифрова трансформація нашої держави та всіх сфер діяльності людини, вимагає від
фахівців володіння певними професійними компетентностями, зокрема цифровою. Фахівці
повинні досконало оперувати знаннями, уміннями та навички роботи з цифровими
технологіями, спеціалізованим програмним забезпеченням і використовувати їх у
професійній діяльності та повсякденному житті.
У Рамковій програмі оновлених ключових компетентностей для навчання впродовж
життя, схваленій Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу [2], однією з
ключових компетентностей сучасного фахівця, визначено цифрову, яка забезпечує
ефективність використання нових цифрових технологій, дає можливість швидко
орієнтуватися і навчатися в умовах стрімкої цифровізації суспільства. Необхідність
формування означеної компетентності майбутніх фахівців зумовлена вимогами сучасного
суспільства, адже для ефективного функціонування в ньому потрібне не лише засвоєння
відповідних знань, умінь та навичок, а й розуміння інформаційних процесів – це сприятиме
розвитку особистого досвіду виконання професійних завдань за допомогою інноваційних та
цифрових технологій.
Для розвитку та вдосконалення професійних компетентностей фахівця в освітньому
процесі закладів освіти, зокрема закладів фахової передвищої освіти передбачений великий
перелік навчальних дисциплін. До них можна віднести дисципліни інформаційного
спрямування, які дають змогу майбутнім фахівцям отримати знання, уміння та навички
роботи з цифровими технологіями. Більшість з них розглядають такі види програмного
забезпечення: спеціального призначення: графічні редактори та програми дизайну (Adobe
Photoshop, Adobe Designer, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Gimp, Inscape та
ін.); загального призначення (пакети прикладного програмного забезпечення Microsoft
Office, Libre Office, WPS Office та ін.); системи автоматизованого проєктування (Auto
Autocad, SolidWorks, Ascon Компас-3D, sPlan, AutoCAD Electrician та ін.); математичні
системи інженерних та технічних розрахунків (MathCad, MatLab, Maple, Mathematica,
Maxima, SMath Studio Desktop та ін.); програмні сервіси та ресурси глобальної мережі
Інтернет тощо.
Беручи до уваги власний досвід підготовки майбутніх фахівців зі спеціальностей 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «Фаховий молодший
бакалавр», під час освітнього процесу підготовки використовується багато методів, прийомів
засобів та інструментів навчання. Одним з інструментів освітнього процесу професійної
підготовки фахових молодших бакалаврів електротехнічного напрямку є використання на
заняттях систем проєктування електричних та електронних схем. До таких систем
проєктування можна віднести: sPlan, КОМПАС-3D «Электрик», Eagle (Easily Applicable
Graphical Layout Editor), AutoCAD Electrician, Microsoft Visio, KiCad, TinyCAD та інші. Деякі
з перерахованих систем проєктування є комерційними, інші безкоштовними з відкритим
кодом [1].
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Під час вибору програмного забезпечення для заняття, перевагу було віддано
безкоштовним системам проєктування. Однією з таких систем є TinyCAD – вільне програмне
забезпечення з відкритим кодом, яке було розроблене 1994 році американським
програмістом Меттом Пейном, який живе в Бостоні і має особисту сторінку на одному з
найбільших веб-сайтів для розробників програмного забезпечення з відкритим вихідним
кодом.
TinyCAD позиціонується як звичайний програмний пакет для малювання і
редагування двовимірних ієрархічних електронних схем різного ступеня складності, що
дозволяє малювати всілякі геометричні фігури: лінії, дуги, багатокутники, еліпси, а також
додавати текстові написи.
Редактор схем має більше 40-ка бібліотек компонентів, які містять аналогові та
цифрові радіокомпоненти, мікроконтролери, дискретні, електромеханічні та пасивні
компоненти, напівпровідники, блоки живлення, інтегральні схеми тощо. Кожен компонент і
елемент електронної схеми (дріт, з'єднання, комутатор) відображається схематично і має свої
параметри і властивості, такі як розмір, орієнтація, положення, атрибути тексту (див. рис. 1).
Вбудований редактор дозволяє організовувати нові й змінювати існуючі бібліотеки,
змінювати властивості елементів.

Рис. 1. Вікно програми Tiny CAD
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Програма допомагає малювати, інтуїтивно підбираючи необхідні інструменти в
процесі роботи. Після завершення TinyCAD автоматично перевіряє електронну схему, яку ви
розробляєте і дозволяє роздрукувати її або зберегти як зображення в різних форматах,
копіювати проєкт безпосередньо з TinyCAD у документи LibreOffice або Microsoft Office.
Додаток дозволяє розробникам експортувати списки проєктних з'єднань для подальшого
проєктування друкованих плат. Функція експорту підтримує розширення основних програм
для розробки плат [3].
Отже, як показав практичний досвід використання програми TinyCAD, що для
професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного спрямування, а також
підвищення їх рівня цифрової компетентності, вона є досить дієвим інструментом освітнього
процесу, а також має певні переваги: по-перше, вона безкоштовна і є у вільному доступі
глобальної мережі Інтернет, по-друге, має розширений функціонал і може бути використана
у професійній діяльності для вирішення поставлених задач.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Баличева Н.В.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Визнання здоров’я населення є важливим потенціалом нашої країни, чинником
національної безпеки, стабільності та благополуччя нашого суспільства робить актуальним
пошук шляхів і методів формування здорового способу життя. В першу чергу це відноситься
до молодого покоління. Випускники загальноосвітніх шкіл вступаючи до ЗВО вже з
існуючим, зазвичай не завжди здоровим способом життя. Тому завданнями вищої освіти,
крім традиційних, стають створення в педагогічному процесі сприятливих умов для
формування здорового способу життя всіх суб’єктів. Навчання і стан здоров’я
взаємопов’язані і взаємообумовлені: чим міцніше здоров’я того, хто навчається, тим
продуктивніше буде навчання. В іншому випадку кінцева мета навчання втрачає справжній
сенс і свою цінність [2].
За Т. Гіголаєвою і Д. Коптевим, поняття «готовність до здорового способу життя» є
адаптованим до дослідження. Тому, готовність майбутніх фахівців до здорового способу
життя - це сукупність особистісно-професійних якостей, що сприяє здійсненню особистій, а
в подальшому, і в професійній здоров’язберігаючій діяльності [1; 5].
Варто пам’ятати, що будь-яка готовність - це лише обов’язкова умова продуктивності
будь якої діяльності, але не абсолютна її гарантія [8]. Формування у студентів готовності до
здорового способу життя здійснюється за допомогою освітньої програми, яка включає цілі,
інформаційну забезпеченість освіти, засоби педагогічної комунікації, групи студентів,
викладача та оцінний компонент [6].
Тому, доповнення цих структурних компонентів здоров’язберігаючих функцій в
результаті і визначає основні шляхи реалізації комплексу педагогічних умов формування у
майбутніх фахівців готовності до здійснення здорового способу життя. Сама ж психологічна
готовність - сукупність особистісно-професійних якостей, відбувається і розвивається тільки
в діяльності.
У закладах вищої освіти вивчають безліч дисциплін, завдяки яким студенти
оволодівають обрану спеціальність. Але особливе значення має дисципліна «Охорона праці
та безпека життєдіяльності». Саме цей курс охоплює всі сфери життя студентської молоді та
відіграє важливу роль у формуванні готовності студентів до здорового способу життя. Для
розв’язання цих завдань дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності»
передбачені спеціальні змістові модулі, розділи і теми. Тому змістовий модуль «Безпека
життєдіяльності як категорія» - це галузь знання та науково-практична діяльність,
спрямована на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних
закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на
організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища [3].
Тому, безпека життєдіяльності особистості як сприятливий, нормальний стан
навколишнього середовища, умов навчання, раціонального харчування та комфортного
відпочинку – це і є фундамент здорового способу життя. Забезпечення безпеки молодого
покоління в процесі його навчальної діяльності і підвищення його рівня культури безпеки є
однією з основних складових у системі формування здорового способу життя студентів. З
іншого боку безпеки життєдіяльності, здоровий спосіб життя – це оптимальна, логічна
взаємопов’язана система поведінки студентів в процесі його навчальної діяльності, яка
сприяє забезпеченню особистої безпеки і благополуччя в житті.
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Здоровий спосіб життя не можна придбати раз і назавжди. Кожна особистість
формується, вдосконалюється і проявляється в процесі своєї діяльності, яка спрямовується
мотивацією. Здоровий спосіб життя як активна діяльність суб’єкта спонукається мотивами,
що визначають її спрямованість, у даному випадку, на збереження й примноження здоров’я.
Мотив є джерелом активності студентів, викликає відповідну потребу і спонукає до
відповідних дій. Будь яка мета спрямовує активність людини на досягнення запланованого
результату і сприяє розвитку потреби особистості в самореалізації [1].
Готовність до здорового способу життя студентів - це сукупність їх особистіснопрофесійних якостей, яка формується не відразу. Тому, основні завдання, які вирішуються
безпосередньо на заняттях з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» і
якнайкраще сприяють формуванню здорового способу життя. Серед основних завдань варто
відзначити:
- поліпшенням способу життя і здоров’я студента як індивіда, з властивими йому
анатомо-фізіологічними особливостями, рівнем здоров’я та нагромадженими факторами
ризику;
- формування культури здоров’я та культури безпеки студента як майбутнього
фахівця, який в подальшому повинен бути носієм ідеалів здорового способу життя для
оточуючих, а також мати добре фізичне, психічне і соціальне здоров’я, яке необхідне для
успішної професійної діяльності;
- збереження здоров’я студентів і викладачів, як суб’єктів освітнього процесу, які
зазнають безліч негативних впливів різного характеру.
Навчаючи молоде покоління певного виду професійної діяльності, значить одночасно
формуємо у них психологічну готовність до здорового способу життя. Процес залучення
студентів до будь-якої діяльності, найтіснішим чином пов’язаний з вихованням їх
найважливіших особистісно-професійних якостей в розділі здоров’язбереження. За автором
П. Кисляковим готовність до діяльності може виступати як єдиний критерій
професіоналізму, що забезпечує цілеспрямовану активність майбутнього фахівця в подоланні
внутрішніх і зовнішніх протиріч і творчо здійснення планів і програм діяльності [4].
Тому були проведені комплексні дослідження готовності студентів до здорового
способу життя та виявлено, що найбільш високі показники розвитку ціннісно-мотиваційного
компоненту мають більш адекватну професійну самооцінку і високий рівень професійного
самовдосконалення.
Можна зробити такий висновок, що потрібно розробити рекомендації щодо
підвищення готовності студентів до здорового способу життя в процесі вивчення дисципліни
«Охорона праці та безпека життєдіяльності» та впровадити психолого-педагогічний супровід
з формування культури здоров’я студентів закладу вищої освіти. Отже, при формуванні
здорового способу життя в процесі вивчення дисципліни необхідна зміна у побудові
викладання та розв’язанні реальних завдань сучасного життя і професійної діяльності.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап әйелдердің саяси алға жылжуы
мәселесі біздің мемлекетіміздің саясатында басты орынға ие болды. Ұлт көшбасшысы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «кез-келген мемлекеттің құрылуы мен дамуы процесі
әйелдердің қоғамдағы орны мен рөліне байланысты» деген сөздері біздің өмірімізде айқын
дәлелденді.
С первых дней независимости Казахстана вопрос политического продвижения
женщин занимает центральное место в политике нашего государства. И слова лидера Нации,
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «что процесс становления и развития любого
государства зависит от положения и роли женщины в обществе» находит яркое
подтверждение в нашей жизни.
Равные права и возможности женщин и мужчин один из Глобальных индексов
конкурентоспособности. Поэтому гендерное равенство является приоритетным
направлением государственной политики в нашей стране.
На сегодняшний день состоялся «женский» прорыв в высшие эшелоны власти. В
Сенате Республики Казахстан 18,7% женщин, в Мажилисе Парламента РК 27,1% женщин,
что выше среднего показателя в ряде стран Европы и Азии.
Увеличилось количество регионов, в которых доля женщин-депутатов приблизилась
к 30% барьеру. В их число вошла и Костанайская область (34,5%).
Однако в Глобальном рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического
Форума индекс конкурентоспособности нашей страны снизился. Эксперты ОЭСР отмечают,
что представленность женщин на высших руководящих постах в Казахстане остается крайне
низкой: на госслужбе трудится более 51 тысячи женщин (56 % от общего числа служащих)
при этом всего 10% женщин занимают политические должности, 2 женщины среди 16
министров, 1 женщина среди 14 акимов областей. А мы знаем, равный доступ определяется
тем, какие именно должности женщины занимают и какая степень власти и престижа
ассоциируется с этими постами.
Прежде всего, у нас низкий уровень представленности женщин на ключевых уровнях
принятия решений. В настоящее время из 411 политических государственных служащих
только 40 женщин (9,7%). Нет больших достижений и в представленности женщин на
ключевых уровнях принятия решений в местных исполнительных органах.
Костанайская область не стала исключением, а скорее показательна в этом
отношении.
У нас одна женщина - зам. акима области, традиционно курирующая социальную
сферу, 6 женщин возглавляют областные управления, 3 – работают заместителями акимов
городов и районов, 31 – акимами сельских округов.
У нас нет ни одной женщины акима города или района, хотя в области более 60-ти %
женщин - государственных служащих. Понятно, что они находятся внизу «пирамиды»
государственного управления, занимают рядовые должности.
Очевидно, что такие высокие гендерные разрывы и дисбалансы в долгосрочной
перспективе могут сказаться на конкурентоспособности человеческого капитала.
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За годы независимости в Костанайской области сформировалась собственная модель
политического продвижения женщин на уровень принятия решений. Началось все с создания
в 1998 году первой в стране Школы женского политического лидерства. Главная задача
Школы женского политического лидерства – продвижение женщин во власть, на тот
уровень, где бы от них зависело принятие решений. С самого начала мы задали себе вопрос:
где от женщин будет зависеть принятие решений? С чего начать продвижение женщин во
власть? И тогда мы решили, что начнем с маслихатов.
Почему маслихаты? В Костанайской области в 1998 году в маслихатах всех уровней
женщин было около 17 процентов. Этого недостаточно, если учесть, что 52,8 процентов
жителей области составляют – женщины.
Нам повезло с руководителями Школы женского политического лидерства Мацупой
Людмилой Владимировной и Сусловой Александрой Ильиничной. Они подготовили
женский кадровый резерв для участия в выборах в маслихаты.
И первый результат мы
получили на выборах в 2007 году (через 9 лет). В четвертом созыве женщин депутатов стало
32%, это был самый высокий результат в республике. В пятом созыве стало 36 % депутатов
всех уровней – женщин: из 300 депутатов - 86 женщин (при республиканском показателе –
17 %).
Школа женского политического лидерства работала при всех филиалах партии Nur
Otan, когда я была избрана первым заместителем председателя Костанайского филиала
партии Nur Otan. Работа Школы продолжается и сейчас при Клубах женщин лидеров,
которые мы открыли во всех городах и районах нашей области. Школа – наш самый удачный
проект!
За время работы Школы Женского политического лидерства обучение прошли более
тысячи женщин. Но самый важный результат Школы, который нельзя представить цифрами,
это женская инициатива. Понимание того, что благодаря активной жизненной позиции
можно многое изменить, повлиять на общественное мнение, быть полезной и в конце концов
стать участницей принятия важных решений.
Активному решению проблем политического продвижения женщин в стране
способствовало создание Сарсембаевой Раушан Биргебаевной Альянса женских сил. В
настоящее время во всех областных центрах открыты и эффективно работают его
представительства.
Костанайское представительство Альянса женских сил успешно реализует проекты по
поддержке гендерного равенства. Во всех городах и районах открыты Клубы женщин
лидеров. Началось открытие гендерных центров.Третий год издается единственный в
республике журнал «Успешные женщины Костанайской области». Создана база женского
кадрового резерва.
Мы были готовы принять участие 10 января 2021 года в выборах в мажилис РК и
маслихаты всех уровней. Неоценимую помощь всем нам оказала онлайн - школа,
организованная Сарсембаевой Раушан Биргебаевной и Шужеевой Азизой Тимуровной. От
Альянса женских сил Костанайской области на выборы было выдвинуто 96 женщин.
По итогам выборов 75 женщин Альянса женских сил стали депутатами маслихатов
всех уровней. Мажилис РК представлен двумя костанайскими женщинами. Две женщины в
областном маслихате возглавляют постоянные комиссии, депутатскую фракцию партии Nur
Otan возглавляет тоже женщина. Впервые в стране в областном маслихате создана
постоянная комиссия по реализации гендерной и семейно-демографической политике. Семь
женщин возглавляют городской и районные маслихаты.
Считаю, что продвижение гендерного равенства в Казахстане имеет огромные
резервы.
Если в других странах основным барьером к лидерству женщин является неравный
доступ к образованию, то в Казахстане иная уникальная ситуация. Ведь 90 % наших женщин
имеют высшее образование, это самый высокий показатель в мире. В Казахстане не
существует официальной дискриминации женщин в приеме и продвижении по службе, но
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они сталкиваются со «стеклянным потолком»: невидимыми, но прочными барьерами на пути
к карьерному росту и политическому участию. «Стеклянный потолок» казахстанской
госслужбы невидим для мужчин, но реальность для женщин.
Исследования, проведенные рядом ученых психологов, социологов, политологов (Р.
Сарсембаева, Л. Кусаинова) выявили одну из ключевых причин, мешающую продвижению
женщин: организационная культура госслужбы, ориентированная на мужчин. Порой важные
рабочие вопросы обсуждаются в неформальной обстановке, куда допуск имеют только
мужчины. При командных перемещениях переезд мужчин-коллег в другой город или регион
происходит менее болезненно, тогда как женщины не могут позволить частые смены
жительства.
Для поддержки женского лидерства недостаточно принятия государственных
программ и законов, необходимо тесное взаимодействие правительства с общественными
институтами и создание условий для обеспечения равного доступа. В связи с этим в
Дорожной карте Альянса женских сил мы предлагаем гендерные подходы интегрировать в
систему государственного и бюджетного планирования. Разработанные гендерные подходы
учитывать при разработке нормативных правовых актов, включая сбор и анализ данных, в
том числе оценку гендерного воздействия перед принятием государственных решений.
Условия гендерного равенства в государственных органах, обеспечиваемые
руководителями государственных органов, должны являться одним из критериев и
показателей оценки эффективности деятельности.
Мы предлагаем вести непрерывный мониторинг соблюдения равных прав и
возможностей государственных служащих разного пола на карьерный рост и продвижение.
Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары қағидасы Қазақстан Республикасының
Конституциясына және барлық қолданыстағы заңнамасына енгізілген.
Қазақстан әйелдер мен еркектердің жыныстық белгілері бойынша кемсітусіз өмір
сүру құқығын жүзеге асыруы үшін одан әрі жағдайлар жасауды міндеттейді. Біз әйелдердің
саяси алға жылжуы жалғыз ер адамдар үшін немесе бөлек әйелдер үшін проблема емес
екенін түсінеміз. Бұл ер адамдар үшін де, әйелдер үшін де проблема, және біз оларды бірге
шешуіміз керек.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВ КАК КОСВЕННОЙ
ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бесько Оксана Анатольевна
Директор филиала учреждения образования
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный экономический
университет» «Минский финансово-экономический колледж»
Существование любого современного государства неразрывно связано с налогами.
Налоги составляют основу бюджета любого государства. Основная задача налогообложения
— это обеспечить финансовые потребности государства. Однако этим роль налогов отнюдь
не исчерпывается. Помимо выполнения чисто фискальной функции налоговый механизм
используется как экономический инструмент воздействия государства на развитие
производства, отраслевую и территориальную производственную структуру, состояние
научно-технического прогресса и т.д. То есть налоги выполняют важнейшую функцию
регулирования развития экономики страны, состояния социальной политики.
Налоги выполняют одновременно четыре основные функции: фискальную,
распределительную, регулирующую и контролирующую. Регулирующая функция
налогообложения направлена на решение посредством налоговых механизмов тех или иных
задач экономической политики государства. По мнению выдающегося английского
экономиста Джона Кейнса, налоги существуют в обществе исключительно для
регулирования экономических отношений.
В рамках регулирующей функции налогообложения многие авторы выделяют три
подфункции:
стимулирующую,
дестимулирующую
и
воспроизводственную.
Стимулирующая подфункция налогообложения направлена на поддержку развития тех или
иных экономических процессов. Она реализуется через систему льгот и освобождений.
Нынешняя система налогообложения предоставляет широкий набор налоговых льгот
организациям, использующим труд инвалидов, сельскохозяйственным производителям,
организациям, осуществляющим инвестиции в производство и благотворительную
деятельность и т.д. Ряд льгот предоставлен и учреждениям среднего специального
образования, оказывающим образовательные услуги.
Учреждения образования оказывают образовательные услуги для получателей услуг
на платной основе и бесплатной основе. Финансирование оказываемых образовательных
услуг может осуществляться получателями услуг и государством.
В мировой практике применяются различные формы прямого и косвенного
финансирования государством образовательных услуг, как для учреждений образования, так
и для обучающихся: сметное финансирование, блоковые субсидии, размещение заказов
(контрактация), подушевое финансирование, образовательные ваучеры, гранты
обучающимся, образовательные кредиты и налоговые льготы, которые являются одной из
применяемых в Республике Беларусь форм косвенного финансирования образовательных
услуг. Причем некоторые налоговые льготы для учреждений образования фактически
уменьшают сумму платы за обучения для обучающихся, а некоторые льготы для
обучающихся дают возможность учреждениям образования увеличить поступающие
финансовые потоки за счет платы за обучения, а государство затем частично возмещает
получателю услуги сумму платы за обучения, предоставив налоговые льготы.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – один из косвенных налогов. Объектами
налогообложения НДС признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории Республики Беларусь. В соответствии с НК РБ
освобождаются от обложения НДС обороты по реализации на территории Республики
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Беларусь платных услуг в сфере образования, к которым относятся реализация
образовательных программ дошкольного, общего среднего, специального, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего, послевузовского образования.
Сущность данной налоговой льготы заключается в том, что она предоставляется
учреждениям образования, но, так как НДС является косвенным налогом и включается в
цену реализуемых образовательных услуг, плата за обучения формируется без НДС. Эта
налоговая льгота косвенным образом предоставляется получателю образовательных услуг,
то есть обучающемуся, который оплачивает услугу по стоимости, уменьшенной на 20% (20%
- общая ставка НДС в Республике Беларусь).
Следующий налог, по которому могут быть предоставлены налоговые льготы – это
налог на прибыль. Объектом налогообложения налогом на прибыль признаются валовая
прибыль. Валовой прибылью признается сумма прибыли от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму
внереализационных расходов.
В соответствии с НК РБ от налогообложения освобождается прибыль учреждений
образования от приносящей доходы деятельности. Таким образом, освобождается от
обложения прибыль от образовательной деятельности и доходы от операций по сдаче в
аренду оборудования, транспортных средств, капитальных строений (зданий, сооружений).
Учреждения образования в основном уплачивают налог на прибыль только по
внереализационным операциям (например, доходам в виде процентов за предоставление в
пользование денежных средств (включая проценты от размещения средств во вклады
(депозиты)), а также по доходам в виде неустойки (штрафа, пени), суммы, полученной в
результате применения иных мер ответственности за нарушение договорных обязательств и
т.д.).
Основным налогом, плательщиками которого являются физические лица, является
подоходный налог с физических лиц. В соответствии с НК РБ при определении размера
налоговой базы для расчета подоходного налога с физических лиц плательщик имеет право
на предоставление стандартного и социального налоговых вычетов.
Стандартный вычет предоставляется ежемесячно обоим родителям на детей до 18 лет
и (или) каждого иждивенца. Размер установлен в белорусских рублях (в 2017 году – 27,00
руб., в 2018 году – 30,00 руб., в 2019 году – 32,00 руб., в 2020 году – 34,00 руб.).
Иждивенцами признаются обучающиеся старше 18 лет, получающие в дневной форме
получения образования первое профессионально-техническое, среднее специальное, высшее
образование. Стандартный налоговый вычет предоставляются плательщику налоговым
агентом, являющимся для него местом основной работы (службы, учебы).
Социальный вычет предоставляется в сумме, уплаченной плательщиком в течение
налогового периода (календарного года) за свое обучение в учреждениях образования
Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего специального или
первого профессионально-технического образования.
Необходимо обратить внимание на то, что социальный вычет предоставляется в
сумме, уплаченной плательщиком в течение календарного года за свое обучение в
учреждениях образования Республики Беларусь независимо от формы собственности
(государственное или частное). Таким образом, государство косвенным образом
финансирует частные учреждения образования, что по своей сути является противоречием
норм Кодекса Республики Беларусь об образовании. Кроме того, частные учреждения
образования самостоятельно определяют стоимость платного образования, применяя
законодательно возможный уровень рентабельности 30%, и стоимость обучения в частных
учреждениях образования выше, чем в государственных учреждениях образования.
Ежегодно государство косвенно финансирует обучение учащихся учреждений
среднего специального образования, обучающихся на платной основе, в размере около 25
млн.руб. (табл. 1). Для расчета использованы данные Статистического бюллетеня
«Образование в Республике Беларусь (2019/2020 учебный год)». Если просчитать
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финансирование на одного учащегося, то государство финансирует обучение на платной
основе более 30% стоимости обучения.
Таблица 1
Расчет сумм косвенного финансирования государством получателям образовательных
услуг учреждений среднего специального образования
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Показатели
учебный год
учебный год
учебный год
1. Численность учащихся всего (чел.), в
114 100
113 300
112 500
т.ч.:
91 600 (80%)
92 500 (82%)
92 900 (83%)
- дневная и вечерняя форма
22 400 (20%)
20 800 (18%)
19 600 (17%)
- заочная форма
2. В том числе получают образование
всего (чел.):
114 100
113 300
112 500
- за счет средств бюджета
72 100 (63%)
72 600 (64%)
72 900 (65%)
- на платной основе
42 000 (37%)
40 700 (36%)
39 600 (35%)
3. Средняя стоимость обучения за год
одного учащегося (руб.):
- дневная
1620,00
1800,00
2000,00
- заочная
810,00
900,00
1000,00
4. Стандартный вычет за учебный год,
всего (руб.):
348,00
376,00
400,00
- сентябрь-декабрь
108,00
120,00
128,00
- январь-август
240,00
256,00
272,00
5. Сумма стандартного вычета на всех
31 876 800,00
34 780 000,00
37 160 000,00
учащихся дневного отделения на
учебный год (руб.)
6. Сумма социального вычета на всех
61 618 320,00
66 679 200,00
71 890 000,00
учащихся на учебный год (руб.)
7. Сумма налоговых вычетов (руб.)
93 495 120,00 101 459 200,00
109 050
000,00
8. Сумма подоходного налога с
12 154 365,60
13 189 696,00
14 176 500,00
физических лиц (сумма налоговых
вычетов х 13%)
9. Сумма НДС, которая не поступила в 12 323 664,00
13 335 840,00
14 378 000,00
бюджет, в связи с предоставлением
льготы (п.6 х ставку 20%)
10.
Всего
косвенным
образом 24 478 029,60
26 525 536,00
28 554 500,00
профинансировано
средств
государством получателям услуг (п.8 +
п.9)
Таким образом, проанализировав существующую систему предоставления налоговых
льгот учреждениям образования, реализующим образовательные услуги, и получателям этих
услуг, можно сделать вывод, эффективной формой косвенного финансирования
образовательных услуг для получателя услуг (учащегося) и для учреждения образования
являются налоги, частично которые предоставляются получателю услуг, но дают
возможность увеличить финансовые ресурсы учреждений образования.
В системе косвенного финансирования необходимо обратить внимание на порядок
предоставления стандартного и социального налогового вычета по подоходному налогу с
физических лиц. Необходимо его предоставлять только при получении образования в
государственных учреждениях образования, не финансируя частные учреждения
образования в косвенной форме из консолидированного бюджета.

244

Список литературы:
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Закон Респ. Беларусь, 13 янв. 2011 г.,
№ 243-З: с изм. и доп. от 23.07.2019 г., № 231-З.
2. Статистический бюллетень «Образование в Республике Беларусь (2019/2020)».
3. Сорокина, Т.В. Финансирование образования в Республике Беларусь: монография /
Т.В. Сорокина, М.Е. Карпицкая, Н.А. Кузнецова. – Гродно: ГрГУ, 2010. – 203 с.
4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Закон Респ. Беларусь,
29 дек. 2009 г., №71-З.

245

Philosophical sciences
ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА: ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ
Білоус А.А.
канд. філос. наук, доцент кафедри англійської філології факультету романської
філології і перекладу
ДВНЗ «Київський національний лінгвістичний університет», м. Київ
Головний акцент центральноєвропейської суспільної моделі фокусується навколо
проблеми розширення приватного та публічного простору особи, гідного способу людського
існування, комплексних прав людини, відчуженої праці, що знаходить своє віддзеркалення в
контексті заперечення суспільною свідомістю поглядів фундатора марксизму, які були
імплементовані комуністичною державною машиною в усіх країнах Центральної Європи.
Свідоме заперечення етики підлеглості та усвідомлення переважною більшістю
населення практичної аморальності комуністичної влади сприяли усвідомленню
необхідності методологічного відокремлення в суспільстві публічного і приватного, вельми
важливих для інтерпретації східноєвропейського дискурсу. Актуальність збереження
публічно-політичного і приватно-особистісного стає ще більш значимою у контексті
популяризації у Центральній Європі праць Ю. Габермаса і особливо теоретичної розвідки
Дж. Гола «Громадянське суспільство : історія. Теорія і порівняння». Відомий дослідник
зокрема стверджує, що громадянське суспільство у Центральноєвропейських країнах «було у
центрі суспільної уваги через намагання людей у цих країнах встановити нормативні правила
у суспільствах, де їх відсутність відчувалося гостріше усього. Громадянське суспільство
вважалось протилежністю комуністичному деспотизму, розумним соціальним порядком у
якому соціальні групи мали можливість існувати і розвиватися –... забезпечувати і
гарантувати більш гуманні та толерантні умови існування» [1, 31]. Важливим для
посткомуністичних суспільств у цьому контексті є імплементація етичної традиції
громадянського суспільства, яка має тривалу історію осмислення – від А. Фергюсона, Е.
Гелнера, А. Грамши, до лідерів інтелектуальної опозиції – Гавела, Кіша, Дзельского.
Симптоматичним у цьому контексті було посилення інтересу широких суспільних
груп до відомої в Європі теоретичної розвідки шотландського просвітника А.Фергюсона,
який ще у 1767 році пише теоретичну роботу «Досвід історії громадянського суспільства»,
де пропонується модель духовно-етичного сходження людства від брутального неосвіченого
стану до цивілізованого та керованого законами. «Досвід був працею людини, чудово
знайомого з двома цивілізаціями ...Gemeinshaft клану, що належить минулому, і Gesellshaft
прогресивній торговій Шотландії”[2, 17].
В умовах популяризації ідей представників Шотландської школи очевидним для
фундаторів центральноєвропейської моделі є небезпека в майбутньому посткомуністичному
світі «матеріалізації» суспільства та пріоритету приватних інтересів над загальними. Відтак,
завдання громадянського суспільства на думку Я. Куроня полягало не тільки в подоланні
комуністичного деспотизму, але й в «обмеженні вади комерційного суспільства – етичними
складовими, громадянськими чеснотами населення»[3, 29]. За такого підходу громадянське
суспільство усвідомлюється як сукупність цивілізованих громадян, які здатні опанувати не
тільки деспотичній владі та її бюрократичним інституціям, але й вимірам користі та
недоброзичливості.
Громадянське суспільство у Центральній Європі залучаючи публічні (відкритості та
комунікативності) та приватні (правові відносини між приватними власниками) виміри,
набуває якісно важливого інтегративного значення. Воно виступає як інститут соціальної
довіри та визнання широких суспільних верств, важливий імператив, що створений
цивілізованими громадянами, які «перебувають у суперництві, взаємодіють і ворогують один
з одним, підтримуючи одночасно соціальні кооперативні зв’язки» [4, 31]. На думку

246

«центральноєвропейських титанів духу», спільна зацікавленість людей породжує
високоморальні спільні почуття, які не можуть бути створені ані шляхом клієнтельного
підкорення тоталітарної влади ані корисливими та егоїстичними стосунками приватних осіб.
Залучаючи аристотелівську спадщину у інтерпретації шотландських моралістів,
представники громадянського суспільства у Центральній Європі аж ніяк не заперечують
повністю класичну ліберальну візію, у відповідності до якої поширення комерції з її
саморегульованими взаємодіями між індивідами можуть автоматично призвести до
покращення звичаїв і правових норм. Втім, практично усі відомі представники
Центральноєвропейського руху опору (зокрема Я. Куронь, Б. Гермек, Я. Кіш, В. Гавел)
фокусували увагу на існуючу для громадянського суспільства небезпеку егоїстичного
спрямування – посилення зневаги в суспільстві до вимірів спільного блага (common good). Я.
Кіш слушно наголошує, що «гіпертрофований капіталізм підриває моральні основи тих
соціальних груп, що створені для колективного служіння, військової оборони громадян»[5,
339].
Відомий британський філософ чеського походження Е. Геллнер вважав цю проблему
моралі базовою для занепокоєння центральноєвропейців. Він зазначає, що «громадянське
суспільство є один з найкращих інститутів, створених людством. На його переконання,
цивільне поліпшення життя не збігається повністю з комерційним розвитком, адже «останнє
не тільки мінімізує сферу публічного життя суспільства, але й на практиці, через довільне
збільшення корисливості, призводить до руйнування етичних основ людської взаємодії.
Таким же загрозливим для громадянського суспільства є руйнування комуністичною
державою приватної власності, а з нею і всієї сфери приватності – основи конституювання
особистості»[6, 137].
Список літератури:
1. Hall J A. In Search of Civil society //Civil Society: Theoty, History and Comprasion. –
Cambridge.: Cambridge MA,USA, 1995.–P.6-34.
2. Фергюсон А. Опыт истории гражданського общества.–М.:РОССПЕН, 2000.–389с.
3. Kuron J. Notatki o samorzgdze:Polityka. –Krakow.: Wydawnictwo Universytetu
Jagiellonskiego, 1995.–89 s.
4. Kumar K. Spoleczenstwo obywatelskie: rozwazania nad uzytecznosciq historycznego
terminu. –Krakow.: Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 1995.–142 s.
5. Kish Y. Culture and Civil Society.//Civil Society and the State. – London.:London
UK.Press, 1993.–Р.324-348.
6. Gellner E. Condition of Liberty. Civil Society and it’s Rivals. –Washington.: The Council
for Research in Values and Philosophy, 1995.–225p.

247

Pedagogical sciences
КУЛЬТУРА І ДИСКУРС
Білоус А.А.
канд. філос. наук, доцент кафедри англійської філології факультету романської
філології і перекладу
ДВНЗ «Київський національний лінгвістичний університет», м. Київ
У кожній культурі існують правила комунікативної взаємодії, які зумовлюють бажану
та небажану поведінку у суспільстві. Тому вчителю англійської мови необхідно знати,
наскільки функції мовлення, однакові для різних культурних груп, відрізняються у своїх
культурологічних виявленнях, а також який відбиток культура та суспільство залишають у
мові як засобі спілкування.
Термін «дискурс» означає форму використання мови, яка відображає те, що
використовує мова, як, чому й коли. Дискурс включає три аспекти: 1) лінгвістичний аспект,
тобто власне використання мови, 2) когнітивний аспект передачі знань, інформації, 3)
інтерактивний аспект взаємодії суб’єктів в мовній діяльності в соціальних ситуаціях. Ці три
аспекти взаємопов’язані та повинні братися до уваги на заняттях з практики усного та
писемного мовлення. З точки зору соціокультурного підходу, необхідно знати, ким є
суб’єкти комунікації, до якої культурної, етнічної групи вони належать і як впливають
культурні норми та цінності на реалізацію всіх вище перерахованих компонентів дискурсу.
[1, c. 239-285]
Мовна особистість або медіатор культур повинен мати таку рису, як динамічність, що
допомагатиме постійно модифікувати свої уявлення про культуру країни, мова якої
вивчається з метою приведення своєї мовленнєвої поведінки до відповідної між культурної
норми.
Шляхи спілкування між різним культурами розглядаються як маніфестація потаємних
правил та цінностей. Тому в дослідженні дискурсу в міжкультурному середовищі необхідно
визначити максими, основні принципи, якими керуються представники тієї чи іншої
культури при спілкуванні. Наприклад, українські учасники дискурсу допускають грубі
помилки при розмові з американцями, коли на питання, як справи, розповідають в
подробицях своє життя, труднощі, життя своїх родичів, дітей. Щоб запобігти даним
труднощам та непорозумінням при розмові з представниками іншої культури, М. Клайн
виявив універсальні комунікативні максими, які в змозі регулювати міжкультурне
спілкування, а саме:
- Кількість (потрібно формулювати своє мовлення у такий спосіб, наскільки це
необхідно для цілей дискурсу в рамках даної культури.)
- Якість (учасники дискурсу повинні нести повну відповідальність за своє мовлення в
рамках міжкультурного спілкування.)
- Манера мовлення (дотримування у процесі мовлення соціальних норм поведінки
даної культури (соціальна дистанція, кінесика, фонація тощо), дотримуватися інших
культурних цінностей (повага до особистості). [2, c.18]
Протиставлення “Я”- культури “Ми”- культурі чітко відображається у спілкуванні
українців з американцями. Українці хибно розуміють проявлення американської культури в
мовленні, тобто коли американці весь час використовують займенник «Я», це вважається
виявленням пихатості та зарозумілості, в той час, коли українці здаються надзвичайно
скромними для американців. Наприклад, при проходженні інтерв’ю на роботу, американець
неодмінно розповідатиме про свої успіхи на минулій роботі, говорячи «Я зробив…», в той
час, коли українець скаже «На моїй минулій роботі було зроблено…». Дж. Сірль представив
основні мовленнєві акти, які покликані формалізувати аспекти дискурсу в міжкультурній
комунікації, а саме:
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- Репрезентанти (висловлення, що описують стан речей)
- Директиви (висловлення, що закликають до дії: команди, прохання, накази.)
- Комісиви (висловлення, що зобов’язують мовця до дії : клятви, обіцянки, тощо.)
- Експресиви (висловлення, що виражають психологічний стан людини: вдячність,
вибачення, співчуття.)
- Деклеративи (висловлення, що призводять до зміни подій: присвоєння імен, звань,
об’явлення війни, тощо.) [3, c.84-85]
Такі мовленнєві акти відіграють особливу роль при спілкуванні з представниками
американської культури. Адже це допомагає внести баланс між двома культурами під час
мовної комунікації. Тому їх розгляд є надзвичайно важливим на заняттях з практики усного
та писемного мовлення.
Вважається, що цінності свободи особистості яскраво виражені в мові американців, в
якій завжди присутня ввічливість. Виражаючи прохання, американці завжди за адресатом
залишають право вибору (напр.. You might consider doing this. I wonder if you could… I only
want to know if you could…) В той час, коли українці з присутньою в їх культурі дистанцією
влади та прямолінійністю не розділяють подібні підходи до ввічливості. Вони вважають, що
перенос прагматичних соціокультурних норм мови на іноземну мову призводить до зривів
спілкування й до формування негативних стереотипів про мовця.
У цьому плані, услід за Г.В. Єлізаровою [3, c.90-92], зазначимо ознаки, що
порушують, ламають мовну комунікацію. Такими є: пропуски чи опускання інформації
(українці палять в місцях, де паління в Америці заборонено, адже американська форма
заборони куріння не входить в українські фрейми, які набагато категоричніші), модальні
дієслова (українці використовують їх весь час, переносячи фрейми зі своєї культури),
моральні судження (українці представляють та інтерпретують події з точки зору свої
очікувань, використовуючи оціночні прикметники, в той час, коли американці
представляють факти). Цікавими є також параметри дискурсу, щодо того, коли можна
вступати в розмову і як, як сигналізувати своє бажання говорити являється культурнообумовленим. [3, c.90-92] Окрім того, слід враховувати, що в англомовному дискурсі пауза
одного учасники характеризує можливість іншого учасника вступати в розмову, учасник
розмови ні в якому разі не перебиває іншого та ввічливо ставиться до різних точок зору. Для
американців розмова повинна пройти гладко та невимушено. Часто американцям
незрозумілим є той факт, що українці не використовують small talk (маленькі розмови з
абсолютно незнайомими людьми про погоду, життя, тощо. Наприклад, американці
використовують small talk в магазині з продавцем, тощо.) Прикладом фреймів являються
теми, які можна чи не прийнято обговорювати. Для американців не прийнято обговорювати
здоров’я індивідуума, зарплату, релігію, секс, політику. В той час, коли на Україні люди
відкрито обговорюють дані теми, діляться один з одним проблемами здоров’я, тощо.
Ми вважаємо, що дані ознаки не слід оминати при викладанні англійської мови в
соціокультурному аспекті. Адже в дискурсі культура визначає фрейми, що розшифровують
повідомлення, які криються під лінгвістичним аспектом. На заняттях з практики усного та
писемного мовлення необхідно не лише обговорювати принципи дискурсу англомовної
країни, але й спів ставляти їх з принципами дискурсу в Україні, щоб мати змогу
контролювати інтерференцію цих принципів в процесі міжкультурного спілкування.
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ВЛИЯНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ И ПИЩЕВОГО ФАКТОРА НА ЗДОРОВЬЕ
ОРГАНИЗМА
Богдан Виктория Константиновна
Врабие Валерия Георгиевна
Институт Физиологии и Санокреатологии МОКИ РМ
В настоящее время считается, что в основе главных причин появления и развития
кишечного дисбастериоза у человека и животных являются, в основном, факторы внешней
среды, особенно, пищевой, признанный как предопределяющий здоровье[1][2].
Целью настоящих исследований было выявление зависимости между кишечной
микрофлорой, пищевым фактором и здоровьем организма.
Достижение поставленной цели осуществлено в двух сериях опытов, выполненных на
модельных животных (морских свинках), разделенных на 3 группы. Изучалась численность
отдельных представителей кишечной микрофлоры на фоне воздействия на организм
пищевого фактора[3]. В первой серии пищевые рационы включали белки животного
происхождения (мясо, рыба), а во второй они были заменены растительными белками.
Использованы 3 варианта пищевого фактора, из которых в первом варианте содержание
белков, жиров и углеводов составляло 12, 30 и 53 %, соответственно; во втором – 16, 30 и 54
% и в третьем – 20, 27 и 53% (калорийной суточной нормы потребления). Пищевые рационы
были приближены к типичным вариантам для человека как по ассортименту, так и по
структуре калорийности. Рационы были рассчитаны в соответствии с содержанием белков,
жиров и углеводов в крупах (кукуруза, пшеница, гречка и рис), овощах (свекла, морковь и
капуста), мясе, рыбе, твороге и масле подсолнечном. Здоровье животных было оценено в
соответствии с приростом живой массы тела.
В результате исследований установлено, что картина количественных показателей
кишечной микрофлоры животных была различной и характеризовалась существенным
увеличением численности микроорганизмов облигатных родов (Bifidobacterium и
Lactobacillus) соответственно на 37,02 и 31,10% в первой группе; на 32,92 и 33,63% - во
второй и на 19,75 и 21,12% - в третьей группе.
Воздействие пищевого фактора на представителей условно-патогенных родов
бактерий Escherichia и Proteus оказалось интенсивнее во втором варианте, где отмечено
снижение численности этих бактерий соответственно на 32,98 и 55,86%. В то же время
количественные показатели микроорганизмов названных родов бактерий у животных первой
и третьей групп уменьшились соответственно на 22,88; 40,06% и 26,05; 32,75%.
Следовательно, пищевой фактор воздействовали и на процесс развития организма животных,
что было подтверждено увеличением массы тела морских свинок, которая в среднем для
одного животного из первой, второй и третьей групп возросла на 31,71; 32,05 и 20,28%
соответственно по сравнению с начальной массой.
Во второй серии опытов отмечено отрицательное воздействие модифицированного
пищевого фактора, подтвержденное изменениями в составе кишечной микрофлоры. При
этом тенденция повышенного размножения бифидобактерий и лактобацилл сохранилась, но
этот процесс был намного ниже, по сравнению с первой серией. Если в первой серии
размножение бактерий увеличилось на 32,92 и, 33,63%, то во второй - только на 18,30 и
14,42%. Одновременно отмечено и увеличение количественных показателей бактерий из
факультативных родов, особенно Escherichia и Proteus, что доказывает неудовлетворительное
модифицирование пищевого фактора.
Таким образом, установлено, что как кишечная микрофлора, так и здоровье организма
были предопределены пищевым фактором, который оказал значительное воздействие и
представителей кишечной микрофлоры изученных родов (Bifidobacterium, Lactobacillus,
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Escherichia, Proteus и семейства Streptococcaceae). Это подтверждается положительным
дифференцированным воздействием всех изученных вариантов и отрицательным - в случае
замены белков животного происхождения (из мяса и рыбы) на растительные белки.
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Номінативною одиницею будь-якої мови не можна вважати лише слово, як
стверджують прихильники словоцентризму. Таку одиницю доцільно розглядати як певний
інваріант, здатний містити характеристики слова та його форм або характеристики
словосполучення та його форм відповідно. Найголовнішими чинниками визначення мовного
інваріанта постають номінативність та семантико-граматична тотожність всіх її форм різної
форми та структури.
Отже, номінатема (інваріант) є абстрактною одиницею, яка є «відволіченою від всіх
своїх реалізацій, яка постає чимось загальним, що в тій чи тій мірі присутнє в низці
однорідних конкретних одиниць, що мають статус її варіантів чи дублетів» [1, с. 47].
Інваріант завжди представлений своїми модифікаціями.
Н. В. Дьячок [2, с. 93–98] виокремила шість структурних типів мовних інваріантів, що
комплексно зреалізовуються в усному та писемному мовленні:
1) словосполучення + абревіатура + еліптичний універб, наприклад:
административная страница – админстраница – админка;
2) словосполучення + композит + еліптичний універб, наприклад: ливневый сток –
ливнесток – ливневка;
3) словосполучення + словосполучення юкстапозитно-абревіатурного зразка +
еліптичний універб, наприклад: микроволновая печь – МВ-печь – микроволнушка;
4) словосполучення + еліптичний універб + еліптема (головне слово) + композит,
наприклад: электрическая печь – электричка – печь – электропечь;
5) словосполучення + еліптичний універб + еліптема (залежне слово), наприклад:
борзая собака – борзюк – борзая;
6) словосполучення + композит абревіатурного зразка + абревіатура + еліптичний
універб, наприклад: заграничный паспорт – загранпаспорт – загран – загранник.
Ми додали до цього переліку ще вісім типів комплексної реалізації інваріанта з
домінантою-словосполученням:
1) словосполучення + композит абревіатурного зразка + еліптичний універб +
еліптема (головне слово) + абревіатура, наприклад: системный администратор – сисадмин –
системник – администратор – админ;
2) словосполучення + композит абревіатурного зразка + еліптема (головне слово),
наприклад: аббревиатурная морфема – абброморфема – морфема;
3) словосполучення + еліптичний універб + абревіатура + компресивний універб,
наприклад: день рождения – днюха – ДР – денрик;
4) словосполучення + композит + еліптема (головне слово), наприклад: детектор лжи
– лжедетектор – детектор;
5) словосполучення + еліптичний універб + композит абревіатурного зразка +
еліптема (головне слово), наприклад: медицинская сестра – медичка – медсестра – сестра;
6) словосполучення + еліптичний універб + абревіатура + еліптема (залежне слово),
наприклад: наличные деньги – наличка – нал – наличные;
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7) словосполучення + словосполучення юкстапозитно-абревіатурного зразка +
еліптичний універб + еліптема (головне слово), наприклад: микроволновая печь – МВ-печь –
микроволнушка – печь;
8) словосполучення + еліптичний універб + еліптема (головне слово), наприклад:
оперативная память – оперативка – память.
Отже, універби як одиниці, у яких мовленнєво втілюються номінатеми
досліджуваного зразка, складають більшість структурних різновидів цих інваріантів.
Універбацію розглядають у рамках семантико-синтаксичного способу словотвору і
відносять до «новітніх продуктивних засобів <...> як різновиду компресивної дериватології»
(3, с. 117). А. В. Ісаченко позначив терміном «універбація» втрату формальної і семантичної
розчленованості найменування, тобто явища словоскладання, зрощення, еліптичного
пропуску одного з елементів комплексного найменування (еліпсис залежного компонента
словосполучення, еліпсис головного компонента словосполучення), афіксальної деривації,
нульової суфіксації, різних типів абревіації (4, с. 58). У дослідженнях більш пізнього періоду
значення зазначеного терміну розглядається як трансформація словосполучення в слово, в
результаті якої в структуру похідного слова входить основа тільки одного з компонентів
словосполучення; таким чином, дериват-універб формально мотивується одним словом, а
семантично - всім вихідним словосполученням (5, с. 24). І. А. Устименко пояснює
універбацію як практично будь-який акт появи нового слова на базі полівербальної
синтаксичної одиниці – словосполучення (6, с. 21). Н. О. Янко-Трініцька називає універби
(універбати) словами з включенням, визначаючи включення як «розширення значення
номінативної одиниці, яке здійснюється за рахунок семантики іншої номінативної одиниці,
яка не отримала в даному слові окремого морфемного вираження» [7, с.18].
Значний внесок у вивчення зазначеного процесу й одиниць, що постають його
наслідком, зробили Н. В. Дьячок та О. С. Івко. Зокрема, було розширено наукове уявлення
про різноманітність частин мови, які здатні бути універбами, запропоновано визначення та
низку структурних моделей номінатем комплексного зразка, тобто таких, що репрезентовано
в мовленні та тексті не лише двома компонентами, як вважалося донині. Наші труди є
продовженням цієї низки досліджень. В них ми деталізуємо наявні доробки та пропонуємо
нові структурні схеми таких номінатем.
Ми дійшли висновку, що мовний інваріант – номінатема – з домінантою
словосполученням здатен втілюватися комплексно у різних за структурою мовленнєвих
одиницях і має принаймні чотирнадцять типів реалізації: 1) словосполучення + абревіатура +
еліптичний універб; 2) словосполучення + композит + еліптичний універб; 3)
словосполучення + словосполучення юкстапозитно-абревіатурного зразка + еліптичний
універб; 4) словосполучення + еліптичний універб + еліптема (головне слово) + композит;
5) словосполучення + еліптичний універб + еліптема (залежне слово); 6) словосполучення +
композит абревіатурного зразка + абревіатура + еліптичний універб; 7) словосполучення +
композит абревіатурного зразка + еліптичний універб + еліптема (головне слово) +
абревіатура; 8) словосполучення + композит абревіатурного зразка + еліптема (головне
слово); 9) словосполучення + еліптичний універб + абревіатура + компресивний універб;
10) словосполучення + композит + еліптема (головне слово); 11) словосполучення +
еліптичний універб + композит абревіатурного зразка + еліптема (головне слово); 12)
словосполучення + еліптичний універб + абревіатура + еліптема (залежне слово); 13)
словосполучення + словосполучення юкстапозитно-абревіатурного зразка + еліптичний
універб + еліптема (головне слово); 14) словосполучення + еліптичний універб + еліптема
(головне слово).
У більшості з цих структурних різновидів, як бачимо, наявні універби. Тому вважаємо
їх надважливими одиницями, у яких може втілюватися номінатема з домінантоюсловосполученням комплексного зразка.
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Зважаючи на триєдність моделі сталого розвитку, будь-яка галузь економіки та
соціальної сфери повинна відповідати переліченим вище умовам щодо досягнення принципів
сталого розвитку. Туристична галузь і діяльність її бізнес-суб'єктів не є винятком із цих
запроваджених правил.
Сталий, гармонійний розвиток туризму задовольняє теперішні потреби туристів і
приймаючих регіонів, охороняючи і примножуючи можливості на майбутнє. Використання
усіх ресурсів повинно здійснюватися таким чином, аби задовольняючи економічні, соціальні
і естетичні потреби, зберегти культурну цілісність, не вплинути згубно на важливі екологічні
процеси, біологічне різноманіття і системи життєзабезпечення. Продукція сталого туризму –
це продукція, яка виробляється у гармонії з довкіллям, суспільством, культурою таким
чином, що це приносить користь, а не шкоду розвитку туризму.
Не зважаючи на те, чи хтось лише думає розпочати нову для діяльність у сфері
сільської гостинності, або уже успішно працює, надаючи послуги, потрібно розуміти що
успіх чи неуспіх справи головно завжди залежатиме від наступних чинників:
- природних умов, ресурсів, атракцій сільської місцевості;
- «рукотворних», тобто створених людьми у минулому атракцій;
- інфраструктурних об’єктів і послуг;
- гостинності, комунікабельності, відкритості місцевої громади, органів місцевого
самоврядування.
Тому, заздалегідь потрібно передбачити-прорахувати переваги та недоліки
туристичної інфраструктури сільської місцевості, окремих складових (якщо це кластер), аби
мати можливість створити найякіснішу пропозицію на ринку агротуристичних послуг,
забезпечити клієнтам максимальний фізичний відпочинок, оздоровлення організму,
психоемоційне задоволення.
Природні рекреаційно-туристичні умови та ресурси довкілля окремої локації є однією
з основних передумов розвитку сільського зеленого туризму. На сільських теренах, у
селянських господарствах, туристи шукають насамперед те, чого їм не вистачає в
урбанізованому середовищі міст. До ландшафтного різноманіття, яке формує привабливість
краєвидів, головно відносяться різноманітні атракції суші (строкатий рельєф, гори, низовини,
височини, полонини, ліси, печери, пляжі, флоро-фауністичне біорізноманіття) та водні
атракції (моря, річки, озера, струмки, джерела, болота, водосховища, заплави, лимани,
водоспади тощо) [1; 2; 5].
Для того, аби реально передбачити розвиток власної справи у сфері гостинності,
вагомим чинником є превентивний підхід щодо природних атракцій певної території, й
оцінка їхнього значення для діяльності у контексті сільського туризму. Потрібно
усвідомлювати, що об’єктивний підхід дозволить реально зрозуміти ситуацію, аніж
надмірний оптимізм, адже це дасть можливість проаналізувати проблеми, на які потрібно
звернути увагу.
До прикладу, щоби загалом оцінити водні й інші атракції у сільській місцевості,
можна скласти такий орієнтовний опитувальник, де проаналізувати їх за п'ятибальною
шкалою, від 1 до 5 (табл. 1). Власне, відповідаючи на ці питання, необхідно передбачити,
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котрі з цих атракцій унікальні, найважливіші, найпопулярніші і приваблюють туристів, на
чому потрібно акцентувати основну увагу.
Потрібно чітко усвідомлювати, що охорона довкілля є винятково важливим питанням.
Власне, бажання людей і полягає у відпочинку у максимально не зміненому людиною
середовищі, дихаючи чистим повітрям, п’ючи добру воду, харчуючись органічною
продукцією. Тому й умови та ресурси довкілля є не тільки вагомою мотивацією щодо
приваблювання клієнтів, а й важливим економічним чинником, адже від цього залежать
прибутки місцевого населення та обсяги коштів до регіональних бюджетів від податків [3; 4].
Таблиця 1
Приклад опитувальника (анкети) щодо оцінки природних атракцій (суші, водних) у
сільській місцевості
Питання
Оцінка
(від «1» – найнижча
до «5» – найвища)
Кількість водних чи інших атракцій на певній території?
1–5
Доступність атракцій для туристiв щодо сезону, погодних умов?
1–5
Доступність об’єктів щодо інклюзивних особливостей рекреантів?
1–5
Наявність транспортної інфраструктури?
1–5
Присутність рекреаційних інфраструктурних об’єктів і послуг?
1–5
Популярність
(локальна,
місцева,
регіональна,
державна,
1–5
міжнародна)?
Естетична привабливість природних атракцій?
1–5
Можливість розширювати надання туристичних послуг у цій локації?
1–5
Не менш важливу роль надають і «рукотворним» об'єктам, тобто історикокультурним. Окрім природних, атракційних туристичних об'єктів, створених людиною у
сільській місцевості, котрі сприяють розвитку туризму, є дуже багато історичних,
архітектурних, культурних, сакральних автентичних пам’яток нашої спадщини. Потрібно
добре усвідомлювати їхню цінність і перспективність для окремого населеного пункту,
територіальної громади (табл. 2).
Таблиця 2
Приклад опитувальника (анкети) щодо оцінки історико-культурної спадщини у
сільській місцевості
Питання
Оцінка
(від «1» – найнижча
до «5» – найвища)
Кількість об’єктів історико-культурної спадщини на певній території?
1–5
Доступність до об’єктів історико-культурної спадщини для туристiв
1–5
щодо сезону, погодних умов?
Доступність
об’єктів
історико-культурної
спадщини
щодо
1–5
інклюзивних особливостей рекреантів
Наявність транспортної інфраструктури до об’єктів історико1–5
культурної спадщини?
Присутність рекреаційних інфраструктурних послуг на території з
1–5
об’єктами історико-культурної спадщини?
Популярність об’єктів історико-культурної спадщини (локальна,
1–5
місцева, регіональна, державна, міжнародна)?
Естетична привабливість об’єктів історико-культурної спадщини?
1–5
Можливість розширювати надання туристичних послуг у цій локації
1–5
щодо об’єктів історико-культурної спадщини?
Якщо узагальнити весь спектр інформації, то до складових успішного функціонування
сільського зеленого туризму в конкретній місцевості належать:
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- території й об’єкти природно-заповідного фонду (від природних і біосферних
заповідників до парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, екологічні стежки,
екотуристичні маршрути тощо);
- об’єкти історико-культурної спадщини (пам'ятники, залишки фортифікаційних
споруд, сакральні пам'ятки, кладовища, місця народження відомих діячів, палаци тощо);
- культурні заходи (концертна діяльність, тематичні (до прикладу, гастрономічні)
фестивалі, навчання автентичним ремеслам, виставкові експозиції творів мистецтва,
спортивні змагання, покази фольклорного мистецтва народними колективами, окремі
розважальні програми для дітей тощо;
- рекреаційні атракції та послуги (туристичні походи, риболовля, плавання,
сплавляння на байдарках, кінна верхова їзда, велосипедні прогулянки, збирання лісових ягід
і грибів, екопросвітницька та природоохоронна діяльність тощо).
Щоби завершити аналіз усіх сприятливих чинників і факторів, котрі є визначальними
щодо розвитку СЗТ на перспективу, стейкхолдерам потрібно відповісти на наступні питання:
- Котрі саме з оцінених вище природних та історико-культурних атракцій здатні ще до
розвитку у найближчі 2–5 років вже у формі агротуристичних атракцій чи послуг сільського
зеленого туризму? Завдяки яким крокам з боку усіх зацікавлених сторін це має відбутись?
- Який саме різновид агротуристичних атракцій чи заходів є найвагомішим задля
підвищення зайнятості населення й успішного функціонування сфери СЗТ? Обгрунтуйте,
чому?
- Чи є на часі різновиди послуг у даній сільській місцевості, котрі гальмують розвиток
туризму? Можна назвати очевидні причини, чому таке відбувається?
- Які першочергові кроки та заходи потрібні зі сторони усіх зацікавлених осіб, аби
максимально обмежити гальмуючі чинники розвитку туризму на територіях сільських
громад?
- Перелік яких заходів найбільше сприятиме якнайповнішому використанню
природних туристично-рекреаційних ресурсів і історико-культурної спадщини щодо
розвитку агротуристичної сфери?
Зрозуміло, що у переліках запропонованих чинників щодо посилення ролі природних
та історико-культурних туристичних ресурсів, як атракційної складової сільського туризму,
здебільшого приклади заходів і атракцій, котрі мають лишень локальне чи регіональне
значення. Проте, належно сформована туристична пропозиція чи комплексний туристичний
продукт можуть бути джерелами як основного, так і додаткових доходів і для окремих осібпідприємців, і для територіальних громад за умови налагодженої співпраці з органами
місцевої влади та самоврядування.
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Вступление: Единой системы классификации пищевых продуктов не существует [1].
В настоящее время на основе таких критериев, как происхождение, химический состав,
биологическое назначение, срок хранения, обработка и т. д. продукты делятся на разные
группы. С 2009 г. известна система NOVA, которая классифицирует продукты по степени их
обработки [2].
Цель исследования: Цель этого обзора - представить возможности системы
классификации пищевых продуктов NOVA.
Материал и методы исследования: Поиск литературы проводился через
международные базы данных Google Scolar, Scopus и Science Direct с использованием
ключевого слова классификация обработанных пищевых продуктов NOVA
Результаты и обсуждение исследования: Пищевая промышленность используется
для преобразования сырых сельскохозяйственных продуктов в съедобные, безопасные,
здоровые и питательные продукты, а также для сохранения продуктов питания. Новые
технологии нетермической обработки позволяют достичь микробной и химической
безопасности, улучшая при этом пищевые качества, физические и органолептические
свойства пищевых продуктов [3]. Широко признано, что увеличение производства и
потребления пищевых продуктов и напитков, подвергшихся промышленной обработке,
является важной причиной нынешних пандемий ожирения и связанных с ними хронических
заболеваний [4]. NOVA (название, а не аббревиатура) была разработана Монтейро и др. и
классифицирует все пищевые продукты на четыре отдельные группы в зависимости от
масштабов и целей промышленных процессов, используемых для их сохранения, извлечения,
модификации или создания [5]. Обработка пищевых продуктов, идентифицированная NOVA,
включает физические, биологические и химические процессы, которые происходят после
того, как пища отделена от природы и до того, как она будет потреблена или использована
для приготовления пищи [6].
Группа 1
Необработанные или минимально обработанные пищевые продукты - съедобные
части растений (семена, плоды, листья, стебли, корни) или животных (мышцы, субпродукты,
яйца, молоко), а также грибы, водоросли и вода после отделения от природы.
Группа 2
Обработанные кулинарные ингредиенты - это вещества, полученные непосредственно
из продуктов питания группы 1 или из природы посредством таких процессов, как
прессование, очистка, измельчение и сушка распылением.
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Группа 3
Обработанные пищевые продукты - это относительно простые продукты, полученные
путем добавления сахара, масла, соли или других веществ из группы 2 к продуктам из
группы 1. Большинство обработанных пищевых продуктов состоит из двух или трех
ингредиентов. Эти процессы включают различные методы консервирования или
приготовления, а в случае хлеба и сыра - безалкогольную ферментацию.
Группа 4
Пищевые продукты и напитки, подвергнутые ультраобработке - это промышленные
рецептуры, обычно состоящие из пяти или более и обычно многих ингредиентов. Такие
ингредиенты часто включают ингредиенты, которые также используются в обработанных
пищевых продуктах, такие как сахар, масла, жиры, соль, антиоксиданты, стабилизаторы и
консерванты. Ингредиенты, встречающиеся только в ультрапереработанных продуктах,
включают вещества, не часто используемые в кулинарных препаратах, и добавки,
предназначенные для имитации органолептических свойств продуктов группы 1 или
кулинарных продуктов из этих продуктов или для маскировки нежелательных
органолептических свойств конечного продукта. Пищевые продукты 1-й группы составляют
небольшую часть или даже отсутствуют в сверхпереработанных продуктах [5].
Эта классификация NOVA применялась для различных целей в нескольких странах,
таких как США, Бразилия, Чили, Великобритания, Швеция и другие страны Латинской
Америки.
Уровень обработки пищевых продуктов, а не питательных веществ, был предложен в
качестве основы для создания потенциальных рамок политики в области пищевых продуктов
и питания [7].
В настоящее время NOVA признана действенным инструментом для исследований,
политики и действий в области питания и общественного здравоохранения в отчетах
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и
Панамериканской организации здравоохранения [5].
Как только обработка пищевых продуктов будет систематически включена в
классификации пищевых продуктов, они станут более полезными при оценке и мониторинге
структуры пищевых продуктов. Системы классификации пищевых продуктов,
ориентированные на промышленную переработку пищевых продуктов и идентифицирующие
и различающие разные типы соответствующей обработки, улучшат понимание того, как
предотвратить и контролировать избыточный вес, ожирение и связанные с ними
хронические неинфекционные заболевания, а также недоедание [8].
Выводы: Классификация NOVA заслуживает внимания специалистов общественного
здравоохранения, так как может способствовать расширению и дополнению уже
разработанных диетических рекомендаций для профилактики социально значимых
заболеваний, а также помочь диетологам и другим специалистам в области здравоохранения
в их практике. Метод может быть использован при подготовке исследований рака.
Классификация NOVA должна служить заменой диетическим рекомендациям, чтобы помочь
потребителям сделать выбор более здоровой пищи.
В то же время рекомендации по питанию в области общественного здравоохранения
должны основываться на углубленных научных исследованиях и фактических данных о
составе пищевых продуктов.
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Актуальность
Ювенильный артрит (ЮА) — артрит неустановленной причины, длительностью более
6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16 лет при исключении другой
патологии суставов [1 с. 77]. На современном этапе среди ревматической патологии у детей
ЮА занимает лидирующие позиции. Для ЮА характерно воспаление синовиальной
оболочки суставов с развитием эрозивно-деструктивного процесса хрящевой и костной
ткани. Помимо хронического прогрессирующего поражения суставов, зачастую встречаются
и внесуставные проявления, что значительно снижает качество жизни и приводит к раннему
выходу на инвалидность.
По итогам работы кадиоревматологической службы в 2020 году в Гомельской области
на диспансерном учете находилось 126 детей с диагнозом ЮА, из них инвалидов — 95.
Современная комбинированная терапия ЮА включает использование нестероидных
противовоспалительных
препаратов
(НПВП),
антиметаболитов,
обладающих
цитостатическим эффектом (метотрексат), препаратов из группы глюкокортикостероидов
(ГКС) — преднизолон, метилпреднизолон. Относительно новым направлением в терапии
ЮА является использование рекомбинантных моноклональных антител [2, с. 42].
Назначение препаратов данной группы наиболее эффективно на ранней стадии заболевания,
так как улучшаются прогнозные показатели. Использование же на поздних стадиях болезни
биологической терапии приводит к стойкой ремиссии и улучшает качество жизни [3, с. 57].
Цель
Оценить
эффективность
комбинированной
терапии
с
использованием
рекомбинантных моноклональных антител пациентам с ЮА в учреждении «Гомельская
областная детская клиническая больница» (ГОДКБ) за период с 2014 по 2020 гг.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования проводился анализ следующих показателей: число суставов с
признаками активного воспаления, число суставов с ограничением функции, параметры
физического развития (с помощью центильных таблиц Гродно 2000), динамика
лабораторных показателей, таких как скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный
протеин (СРП). Проводилось определение индекса активности болезни (DAS 28), оценка
интенсивности боли с помощью 100 мм визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), оценка
индекса функциональной недостаточности проводится с помощью родительской версии
специального опросника CHAQ (the Childhood Health Assessment Questionnaire).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программ Microsoft Excel.
Результаты исследования и их обсуждение
В исследование включено 20 пациентов, получающих комбинированную терапию
ЮА, среди них 7 мальчиков и 13 девочек. Возраст пациентов от 6 до 17 лет. Дебют ЮА
приходился на возраст от 1 года до 10 лет, средний возраст 4,9±3,2 года. До назначения
биологической терапии большинство детей 17 (85 %) получали патогенетическую терапию
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метотрексатом в дозе 10–15 мг/м2 (у двух детей развился токсический гепатит, у одного
ребенка фиброз легких — метотрексат отменен) и ГКС 0,3–0,5 мг/кг по преднизолону. У 19
детей (95 %) отмечалась гормонозависимость: снижение дозы ГКС приводило к росту
активности заболевания. Внутрисуставные инъекции ГКС проводились 16 пациентам (80 %)
с выраженным суставным синдромом. У 4 пациентов (20 %) отмечались либо сухие артриты,
либо низкая активность суставного синдрома. Кратность внутрисуставных инъекций ГКС от
1 до 6 раз в год. Длительность патогенетической терапии до назначения генно-инженерных
биологических препаратов (ГИБП) в среднем составила 3,7±2,6 лет.
В учреждении «ГОДКБ» за период с 2014 по 2020 г. использовались следующие
ГИБП: адалимумаб, тоцилизумаб, этанерцепт. На момент назначения ГИБП у всех пациентов
отмечался прогрессирующий суставной синдром, поражения глаз, висцериты. Применение
ГИБП в комбинированной патогенетической терапии ЮА отражены в таблице 1.
Таблица 1. Применение ГИБП в терапии ЮА за период 2014–2020 год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Адалимумаб
1
4
6
8
9
10
16
Тоцилизумаб
1
3
3
3
3
3
4
Этанерцепт
2
2
Всего
2
7
9
11
14
15
20
Назначение биологической терапии согласовано путем проведения Республиканских
консилиумов с участием главного внештатного детского кардиоревматолога МЗ РБ, после
получения информированного согласия родителей пациента. Первоначально, обеспечение
лекарственными
средствами
проводилось
при
поддержке
международного
благотворительного фонда «Шанс», а в настоящее время ГИБП включены в
Республиканский формуляр лекарственных средств и Перечень жизненно важных
лекарственных препаратов, и приобретаются за счет средств местного бюджета.
В 2020 году 20 детей получали комбинированную патогенетическую терапию с
использованием рекомбинантных моноклональных антител. Сочетание препаратов базисной
патогенетической терапии в зависимости от формы ЮА отражено в таблице 2.
Таблица 2. Структура ЮА у пациентов, получающих комбинированную терапию в 2020 г
Форма ЮА
Пол
С
Комбинированная терапия ЮА
жен муж поражением Метотрексат Адалимума Тоцилизумаб
глаз
б
Олигоартикулярн
3
4
3
7
7
ый вариант
Полиартикулярн
8
1
1
8
8
1
ый вариант
Вариант с
2
2
2
2
1
3
системным
началом
Всего
13
7
6
17
16
4
Результаты лечения оценивались по педиатрическим критериям Американской
Коллегии Ревматологов (ACR pedi). Улучшение прогнозных показателей на 30 %
наблюдалось через 3 месяца от начала комбинированной терапии с использованием ГИБП у
всех пациентов 20 детей (100 %). Через 1 год — у 18 пациентов (90 %) наблюдалось 70 %ное улучшение прогнозных показателей по сравнению с исходными значениями.
Всем детям проводился расчет индекс активности болезни DAS 28 через 3 месяца и 1
год после начала лечения. Через 3 месяца у 7 детей отмечалась высокая степень активности
заболевания, у 13 детей — средняя, риск эрозий. Через 1 год от начала ГИБП индекс
активности DAS 28 снизился практически у всех пациентов — 18 человек (90 %). Отсутствие
ожидаемого эффекта наблюдалось у двух детей. У одного ребенка на фоне терапии
тоцилизумабом в течение 3 лет произошла трансформация системного варианта ЮА в
полиартикулярный, сохранялась средняя степень активности заболевания. Дальнейшая
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тактика — переключение на адалимумаб. У второго ребенка (полиартикулярный вариант
ЮИА) на фоне терапии адалимумабом в течение 2 лет сохранялась высокая степень
активности заболевания, высокий риск развития эрозий. ГКС не удалось отменить.
Дальнейшая тактика — в 2020 г переключение на тоцилизумаб.
Выводы
В ходе исследования выявлена высокая эффективность адалимумаба в
комбинированной терапии олиго- полиартикулярного вариантов и тоцилизумаба в терапии
системного варианта ЮА.
Применение ГИБП достоверно снизило воспалительную активность, прервало
прогрессирование заболевания и повысило активность пациентов. Благодаря отмене
препаратов ГКС исчезли явления гиперкортицизма, пришли в норму показатели физического
развития. Исследование показало, что ответ пациентов на терапию был достаточно быстрым
и в 18 из 20 случаев привел к значительному улучшению качества жизни, что позволяет
рассматривать биологическую терапию как крайне перспективное направление в
патогенетическом лечении ЮА.
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Резюме: С точки зрения общей медицины и медицинских профессий зубнаятехника относительно молодая специальность. В первые годы своего основания в Болгарии она
практиковался как ремесло и с 1910 года имеет собственное профессиональное объединение.
После 1947 года класс стал частью профсоюза работников здравоохранения. После 1990 года
зубные техники зарегистрировали профессиональную ассоциацию, Союз зубных техников
Болгарии. Организация является добровольной, и с 2009 года ее членами являются только
руководители зуботехнических лабораторий. В мае 2019 года после законодательных
изменений была создана Болгарская ассоциация зубных техников. Это профессиональная
организация, и членство в ней обязательно для желающих заниматься по специальности.
Наша цель - изучить, насколько сотрудники поддерживают профессиональную организацию
и знают ли они нормативные документы и органы управления. Для достижения этой цели мы
изучили литературные источники по этой теме и провели опрос среди 360 зубных техников,
работающих в 25 из 28 региональных коллегией ассоциации в стране. Результаты
показывают, что большинство менеджеров поддерживают организацию и знают правила, по
которым она работает. Сотрудники менее информированы, но при этом более критичны.
Ключевые слова: профессиональная организация, зубные техники, исследования
Введение: Постоянное увеличение числа зубных техников, практикующих в нашей
стране в конце 19-го и начале 20-го века, требует создания профессиональной ассоциации.
Это стало фактом 23 июня 1910 года, когда в Софии была основана “Центральная
профессиональная ассоциация зубных техников” [1,2,4,3,5]. Профессия - это ремесло, и для
того, чтобы практиковать самостоятельно, подмастерья сдают экзамен перед комиссией из
стоматологов и зубных техников. До 1943 года практикующие были мастерами и их
объединение входило в Палату мастеров Болгарии. Признание их медицинским персоналом
произошло в 1943 году, за год до кардинальных изменений в правительстве страны в
сентябре 1944 года, которые приводят к упразднению всех ассоциаций и союзов в сфере
здравоохранения. Создан единый профсоюз медицинских работников, действовавший до
1990 г. [2,3,4,5,6,7,8]. Конец ХХ века ознаменовался коренными изменениями в
общественно-политической жизни страны. Отменяются законы и указы и принимаются
новые, поощряющие частную инициативу и разрешающие частную практику некоторым
медицинским работникам. Зубные техники решили восстановить свою профессиональную
ассоциацию и зарегистрировали Союз зубных техников Болгарии в Софийском городском
суде. Организация непрофессиональная с точки зрения закона. Она является добровольным,
но преследует цель защитить интересы класса и позаботиться о послевузовском образовании
их членов [2,3,5]. В информационном бюллетене Союза (опубликованном в 1990 г.)
численность работников этой профессии составляет 4000 [9].
В течение следующих нескольких лет частная практика стоматологов и зубных
техников постепенно расширялась. Вначале параллельно существовали муниципальные,
ведомственные и частные зуботехнические лаборатории. Постепенно муниципальные и
ведомственные лаборатории были закрыты, и остались частные лаборатории, которые в
большинстве своем были небольшими и не обслуживали весь спектр зубных протезов и
ортодонтических аппаратов [2,3,5,8]. С годами состав ассоциации был очень разным.

264

Благодаря изученным литературным источникам и архивам Союза зубных техников
мы выделили 8 исторических этапов в развитии профессиональных ассоциаций и
организаций. Только в мае 2019 года после изменения законодательства была создана
Болгарская ассоциация зубных техников (БАЗТ). Учредительный съезд состоится 29 мая
2019 года в Софии. Ассоциация имеет право: заботиться о процветании и защищать права
класса перед государством и другими. органы и организации; контролировать качество
выпускаемых медицинских изделий; позаботиться о послевузовском образовании;
участвовать в обучении студентов по специальности. Чтобы информация была доступна
всем членам, ассоциация имеет веб-сайт, на котором перечислены руководящие органы,
цели, задачи организации, реестр квалифицированных зубных техников и сообщения,
касающиеся класса [10].
Любой желающий может получить информацию быстро и легко.
Цель: Изучить мнение работающих по специальности «зубной техник» о
профессиональной организации, созданной в 2019 году.
Материалы и методы: Для достижения этой цели мы использовали изучение
литературных источников, архивных документов Союза зубных техников Болгарии,
социологический метод путем проведения опроса. Анкета разработана самостоятельно.
Перед проведением опроса мы запросили и получили разрешение 25 из 28 региональных
коллегии БАЗТ. Объектом исследования являются 360 зубных техников- руководители
зуботехнических лабораторий и сотрудников, которые работают в коллегии, которые дали
разрешение, что составляет 21,82% от общей численности населения. Данные
обрабатывались с помощью SPSS v.20.0.
Результаты и обсуждение: Членство в ассоциации зубных техников Болгарии после
1990 г. является предметом различных комментариев, ожиданий и пожеланий. В разные годы
после его создания членский состав очень разнообразен. После законодательных изменений
была создана Болгарская ассоциация зубных техников (БАЗТ). Те, кто желает заниматься
этой профессией, должны быть членами профессиональной организации.
В выборке преобладают руководители зуботехнических лабораторий (65,28%),
большинство из них - мужчины.

Таблица 1. Распределение респондентов по полу и профессиональному статусу
Наблюдалась значительная разница в возрастном распределении зубных техников по
полу (p<0,001). У мужчин преобладают специалисты в возрастной группе 46-57 лет (48,90%),
а у женщин есть несколько пиков - в возрастной группе 52-57 лет (26,10%), 40-45 лет (17,6%)
и возрастной группе 22 года. -27 лет (17,0%) (рис.1).
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Рис. 1. Распределение респондентов по полу и возрасту
Все опрошенные зубные техники являются членами БAЗ, и очень большая часть из
них информирована о том, что членство является обязательным условием для занятия
профессией (94,40%). Более половины респондентов одобряют обязательное членство в
БАЗТ (53,89%). В ходе обработки данных опроса была обнаружена значительная разница в
отношении занимаемой должности и одобрения обязательного членства в профессиональной
организации (p<0,001). Большинство менеджеров (60,40%) одобряют обязательное членство
в профессиональной организации, потому что за последние 10 лет в профессиональной
сдружении Союз зубных техников Болгарии (СЗТБ) являются членами только менеджеры
зуботехнических лабораторий. Доказательством тому является принятый в 2009 году устав
СЗТБ, который не позволяет сотрудникам быть членами, что для нас странно. Сотрудники не
были частью организации, и мы предполагаем, что по этой причине они не придерживаются
позиции членства в ассоциации и не одобряют обязательное членство (39,20%). Интересным
фактом является наличие очень небольшой части руководителей (7,70%) и немного большей
части сотрудников (19,20%), которые не могут судить. Мы проверили, какая часть
респондентов знает нормативные документы, над которыми работает профессиональная
организация, членами которой они являются. Немногим более 1/3 (39,70%) респондентов
знакомы с нормативными документами, поскольку мы обнаружили значительную разницу в
занимаемой должности (p<0,001) (рис. 2).

Рис. 2. Знание нормативных документов, с которыми работает БАЗТ
(согласно занимаемой должности)
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Данные показывают, что опять же немного большая часть руководителей знает
нормативные документы, а сотрудники по большей части бескорыстны и невежественны.
Знание правил и руководящих органов является мерой популярности ассоциации и единства
класса. Мы проверили, знают ли респонденты, кто является высшим руководящим органом.
Мы получили разные ответы: Конгресс был выдвинут только 31,39%, Национальный совет 24,17%, Председатель и Зам.председатели 22,22%, Правление 16,11%, Комитет по
профессиональной этике 1,67%, Секретарь 0,83%, еще 3,61%. При обработке результатов
была обнаружена значительная разница в мнении зубных техников в зависимости от
занимаемой должности (p=0,045). Данные представлены на рис. 3.

Рис. 3. Высший руководящий орган БАЗТ (в зависимости от занимаемой должности)
Как правило, большинство респондентов не знают, кто является высшим
руководящим органом организации, членами которой они являются. Менеджеры лучше
информированы, но среди них есть люди, не знающие структура организации (65,50%). Для
нас непонятно, что члены организации не знают структуру и руководящие органы. Это не
совсем удивительно, потому что данные, представленные на приведенных выше цифрах,
демонстрируют неодобрение обязательного членства и незнание правил. Более 2/3
респондентов положительно настроены и заявляют, что одобряют цели профессиональной
организации, членами которой они являются.
Анализ выявил значительную разницу во мнениях зубных техников в зависимости от
занимаемой должности (p = 0,001) (рис. 4).

Рис. 4. Утверждение целей БАЗТ (в зависимости от занимаемой должности)
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Цели ассоциации не одобряются небольшой частью руководителей и большей частью
сотрудников (40,00%). Есть много факторов, негативно влияющих на мнение сотрудников.
Мы предполагаем, что это следствие негативного отношения к людям, которые этим
управляют. Возможно, причина в низкой осведомленности сотрудников о действиях
ассоциации и в некоторой степени их нежелании быть членами.

Рис. 5. Знание задач, поставленных БАЗТ (в соответствии с занимаемой должностью)
Лишь 48,60% респондентов указали, что знакомы с задачами, которые ставит БАЗТ,
обнаружив значительную разницу в мнении зубных техников в зависимости от их должности
(p=0,011). Большинство сотрудников не знакомы с задачами, которые ставит
профессиональная организация, членами которой они являются (60,00%). Интересно, что
почти половина менеджеров также не информирована (рис. 5).
Половина респондентов указали, что одобряют задачи, поставленные БАЗТ (52,20%),
и мы снова обнаружили значительную разницу во мнении зубных техников в зависимости от
их должности (p=0,011). Данные представлены на рис. 6. В очередной раз результаты
показывают, что большинство менеджеров положительно относятся к профессиональной
организации, в отличие от сотрудников зуботехнических лабораторий, которые не знают
задач, поставленных ассоциацией, и до сих пор не одобряют их (58,40 %).

Рис. 6. Утверждение задач, поставленных БАЗТ (в соответствии с занимаемой должностью)
Странно выражать неодобрение, когда вы не знаете структуру, цели и задачи
организации, членом которой вы являетесь. Чуть более чем у половины респондентов цели и
задачи БАЗТ совпадают с их ожиданиями (55,60%), при этом обнаруживается существенная
разница во мнении зубных техников по должности (р = 0,003) (рис. 7).
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Рис. 7. Совпадение целей и задач БАЗТ с ожиданиями респондентов
(согласно занимаемой должности)
Для большинства сотрудников (56,00%) и меньшей части руководителей (38,30%)
цели и задачи организации отличаются от их ожиданий. Это следствие разделяемого ими
неодобрения целей и задач, показанных на рисунках 6 и 7. Нам странно, насколько могут
отличаться их ожидания, поскольку большинство респондентов заявляют, что не знают задач
и целей, поставленных организацией. Критиковать то, чего вы не знаете, - ненормально.
Незнание структуры организации и ее основных целей и задач затрудняет работу
руководящих органов и создает конфликты, которые не приносят пользы классу и его
профессиональной организации.
Данные исследования и их анализ позволяют сделать следующие выводы:
1.
Более половины респондентов одобряют обязательное членство в БАЗТ
(53,89%).
2.
Большинство респондентов не знают высший руководящий орган своей
профессиональной организации.
3.
Большинство менеджеров знакомы с целями и задачами организации и
выражают одобрение, в то время как сотрудники более критичны, хотя они плохо знают цели
и задачи ассоциации.
Сделанные выводы позволяют сделать следующие рекомендации:
1. Несмотря на сайт и информацию на нем, для правления и председателей
региональных коллегией полезно знакомить членов с необходимой информацией о структуре
и работе профессиональной организации.
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Abstract: In the light of general medicine and medical professions, dental technology is a
relatively young specialty. In the early years of its establishment in Bulgaria, it was practiced as a
craft and has its own professional association since 1910. After 1947, the estate became part of the
health workers' union. After 1990 the dental technicians registered a professional association Union
of Dental Technicians in Bulgaria. The organization is voluntary, and since 2009 its members are
only managers of dental laboratories. In May 2019, after legislative changes, the Bulgarian
Association of Dental Technicians was established. It is a professional organization and
membership in it is mandatory for those wishing to practice in the specialty. Our goal is to study to
what extent the employees support the professional organization and whether they know the
normative documents and the governing bodies. To achieve this goal, we studied literature sources
on the topic and conducted a survey among 360 dental technicians working in 25 of the 28 regional
colleges of the association in the country. The results show that most of the managers support the
organization and know the regulations on which it works. Employees are less informed and yet
more critical.
Key words: professional organization, dental technicians, research
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ПРОДОЛЖАЮЩЕЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
В БОЛГАРИИ
Варнева Михаела Атанасова
доцент, доктор медицины, varneva@mail.bg
Сектор обучения,, Зубной техник“, Медицинский колледж,
Медицинский университет Варны, Болгария
Резюме: Непрерывное развитие технологий и материалов для работы с ними требует
от практикующих зубных техников посещения курсов для повышения своих
профессиональных навыков. В последние 10 лет сложилось мнение, что профессия зубного
техника не только творческая, но и высокотехнологичная. Курсы организуют компаниипроизводители оборудования и материалов для устранения дефектов зубных рядов. Цель
данной статьи - изучить и представить последипломную подготовку зубных техников в
Болгарии и их мнение о том, кто должен ее организовать. Для достижения этой цели мы
изучили нормативные документы, литературные источники и
использовали
социологический метод-опрос. Статистический метод и графический анализ использовались
для обработки и представления результатов. Мы обнаружили, что очень большая часть
менеджеры зуботехнических лабораторий прошла курсы (за последние 5 лет), и примерно ¼
из них больше более пяти в количестве, при этом немалая часть сотрудников не посещали
какие-либо курсы в течение указанного периода. По мнению респондентов, послевузовское
образование должно организовывать профессиональная организация. Менеджеры
зуботехнических лабораторий поставили ассоциацию на второе и третье место вместе с
колледжами и выдающимися практикующими специалистами. На второе и третье место
сотрудники поставили компании, торгующие и производящие материалы и оборудование.
Большинство респондентов выражают желание пройти послевузовское обучение в области
современных методов и средств восстановления дефектов зубных рядов с несъемными
конструкциями.
Ключевые слова: продолжающее послевузовское обучение, аспирантура, зубные
техники, исследования
Введение: Профессия зубного техника быстро развивается. В последние десятилетия
ХХ и начало ХХI века в стоматологическую практику входят новые материалы и технологии
- цифровизация и компьютеризация. Доказательство в этом направлении - использование
систем CAD/CAM при изготовлении зубных протезов. Параллельно с быстрым развитием
производственного процесса были обогащены теоретические знания в области зубной
техники. Высокие требования стоматологам и пациентам к зубным техникам приводят к
тому, что зубные техники должны приобретать и поддерживать высокий уровень
способностей и постоянно пополнять свой арсенал знаний и навыков [1,2,4,5,7,8].
Профессиональная организация (ПО) несет ответственность перед обществом не
только за разработку и соблюдение правил профессионального поведения своих членов, но и
за поддержание уровня их квалификации. В странах с обязательным членством, где ПО
является организатором непрерывного последипломного образования (ПДО) для
стоматологов, в некоторых местах и для вспомогательного стоматологического персонала,
они также несут ответственность и за участие стоматологов в формах ПДO в силу
определенных правил, касающихся объема и способа регистрации участия. В странах с
добровольным членством ПO берет на себя частичную ответственность за ПДO [6].
Непрерывное обучение чрезвычайно важно для поддержания компетентности и
навыков на протяжении всей профессиональной жизни специалиста. Доступ к
последипломному образованию в области стоматологии имеет жизненно важное значение
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для того, чтобы медицинские работники могли приобретать и улучшать свой опыт и
компетенцию [9].
Изучение литературных источников и веб-сайтов профессиональных организаций
зубных техников показало, что зубные техники, практикующие в Румынии, Греции,
Норвегии, Мальте, Великобритании, Германии, России и Испании, участвуют в
непрерывном последипломном обучении, организованном профессиональной организацией,
которой они являются члены [3].
Присоединение Болгарии к ЕС также означает и присоединение к Европе как области
знаний и обучения на протяжении всей жизни. Непрерывное образование обновляет и
улучшает профессиональные возможности в соответствии с новыми требованиями системы
здравоохранения. Существуют различные формы непрерывного образования [10]. Принимая
во внимание специфику работы в зуботехнической лаборатории, на наш взгляд, для
специалистов по профессии наиболее часто используемыми формами ПДO (на данный
момент) являются: обучающие/практические занятия (чаще всего) в группе до 10 человек;
семинары и лекции (популярный метод) одновременно проходят обучение большие группы теоретически; конференция, конгресс, симпозиум - как участник или как слушатель;
презентация - на научном мероприятии или в виде доклада на обучающем семинаре;
индивидуальное обучение - относительно редко используется, обычно на практических
курсах обучения.
Цель: Изучить и представить последипломную подготовку зубных техников в
Болгарии и их мнение о том, кто должен ее организовать.
Материалы и методы: Для достижения этой цели мы использовали изучение
литературных источников и социологический метод посредством анонимного опроса.
Данные обрабатывались с помощью SPSS v.20.0. Для представления результатов
использовался графический и описательный анализ.
Объектом исследования являются 360 зубных техников, работающих в 25
региональных коллегий (при наличии письменного согласия на проведение исследования)
Болгарской ассоциации зубных техников (БАЗТ). Исследование было проведено с сентября
2020 года по февраль 2021 года.
Результаты и обсуждение: Репрезентативная выборка включает руководителей и
сотрудников зуботехнических лабораторий. Результаты показывают, что значительная часть
респондентов заботится о своей профессиональной квалификации. Курсы, которые они
посещают, не организованы их профессиональной организацией, потому что мы не нашли
информации об этом на ее веб-сайте. Наблюдалась значительная разница в количестве
посещенных курсов в зависимости от занимаемой должности в зуботехнической
лаборатории (p <0,001). Очень большая часть руководителей (77%) прошла курсы
повышения квалификации (от 1 до 5–52,80%, от 6 до 11–16,20% и более 18–5,50%), в то
время как значительная часть сотрудников не посещала любой курс за последние 5 лет
(42,40%) (от 1 до 5-51,20%, с 6 до 11-5,60% и с 12 до 17 - 0,80%). Это вызывает беспокойство
на нынешнем этапе развития стоматологической практики. Мы предполагаем, что они
освоили технологии, которые не являются новыми (за последние 5 лет), но зарекомендовали
себя на практике своей эстетикой, функциональной пригодностью и доступной ценой. Все
новые технологии и устройства требуют больших вложений со стороны собственника менеджера. Небольшие лаборатории, которых в Болгарии немало, не могут позволить себе
больших затрат. Низкая покупательная способность пациентов и нерегулярное посещение
(многих из них) стоматологических кабинетов делают такие расходы неоправданными. До
создания ассоциации и в течение 2 лет непрерывное обучение организовано и проводится в
основном компаниями, производящими и продающими материалы и оборудование,
используемые в стоматологической практике. Согласно Закону о профессиональной
организации медсестер, акушерок, асоциираных медицинских специалистов, зубных
техников и помощников фармацевтов (ЗСОМСААМСЗТПФ) непрерывное последипломное
обучение должно организовываться профессиональной организацией, как и в других классах
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здравоохранения (врачи, стоматологи, фармацевты, медсестры , акушерок и т. д.). Надеемся,
что это случится и с зубными техниками.
Мнение респондентов о том, кто должен организовать последипломную подготовку
зубных техников, представлено на рисунке 1.
В целом преобладает мнение, что непрерывное обучение должно организовываться
профессиональной организацией. Существенная разница была обнаружена во мнении
исследуемых групп лиц (p<0,001) и данные были представлены в соответствии с занимаемой
позицией с использованием сравнительного анализа.
На второе и третье место руководители поставили БАЗТ вместе с колледжами и
выдающимися специалистами практики. Сотрудники также считают, что послевузовское
обучение приоритетом ассоциации, но на втором и третьем месте находятся компании,
торгующие и производящие материалы и оборудование. Мы предполагаем, что их мнение
продиктовано тем, что очень долгое время и до сих пор эта деятельность осуществляется в
основном компаниями, и для этого они используют известных специалистов из практики болгар и иностранцев.
В профессии зубного техника существует большое разнообразие медицинских
устройств.

Рис. 1. Организация послевузовское обучение работающих зубных техников
(согласно занимаемой должности)
Мы проверили, в какой сфере участники исследования хотели бы развиваться и
проходить дополнительное обучение. Данные представлены на рисунке 2. Здесь процент
превышает 100% из-за того, что респонденты имели возможность ранжировать
предложенные направления для продолжения обучения и указать более одного ответа.
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Рис. 2. Желаемое направление для дополнительного обучения
(в зависимости от занимаемой должности)
Существенной разницы во мнениях опрошенных групп относительно области, в
которой они хотели бы пройти дополнительное обучение, не было. Ведущими остаются
современные методы и инструменты для устранения дефектов зубных коронок и зубных
рядов с несъемными конструкциями. Это самая распространенная работа в зуботехнических
лабораториях. Естественно, на втором месте оказываются современные методы и
инструменты изготовления съемных конструкций для восстановления дефектов зубного
ряда. Желающих освоить технологию термоформования тоже немало, потому что эта
технология имеет очень большое практическое применение - заглушки для системы ХербстAдапта и металлокерамических конструкций, индивидуальные ложки, временные
мостовидные протезы, отбеливающие шины, шины против бруксизма, спортивные шины, а
также и в ортодонтической практике имеет не малого применения. Желающих развиваться и
совершенствоваться в области ортодонтии меньше всего. Причиной тому является
относительно небольшое количество зубных техников, практикующих в этой области,
несмотря на наличие большого количества детей с деформациями зубов. Отсутствие у
родителей культуры здоровья в этом направлении и низкие доходы некоторых из них делают
невозможным ортодонтическое лечение их детей.
Результаты исследования и их анализ позволяют сделать следующие выводы:
1.
Очень большая часть руководителей зуботехнических лабораторий (77%)
прошла курсы повышения квалификации, ¼ из них посетили больше чем 5, но при этом
немалая часть сотрудников не посещали какие-либо курсы в течение последних 5 лет
(42,40%).
2.
По словам руководителей, последипломное обучение должно быть
организовано Болгарской ассоциацией зубных техников, а на втором и третьем месте постают ассоциации вместе с колледжами и выдающимися специалистами практики.
Сотрудники также считают, что последипломное обучение является приоритетом
ассоциации, но на втором и третьем месте находятся компании, торгующие и производящие
материалы и оборудование.
3.
Большинство респондентов выражают желание продолжить обучение в
области современных методов и средств восстановления дефектов зубных коронок и зубных
рядов с несъемными конструкциями.
В связи с исследованием и выводами из него мы позволяем себе рекомендовать:

274

1.
Совету директоров Ассоциации приступить к организации послевузовской
подготовки своих членов.
2.
Руководителям зуботехнических лабораторий поощрять своих сотрудников
посещать курсы повышения квалификации.
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CONTINUING POSTGRADUATE TRAINING OF DENTAL TECHNICIANS IN
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Abstract: The continuous development of technologies and materials for working with them
requires practicing dental technicians to attend courses to improve their professional skills. In the
last 10 years, the perception has become that the dental profession is not only creative, but also
high-tech. Until 2019, the courses are organized by the companies producing equipment and
materials for repairing defects for dental crowns and dentitions. The purpose of this article is to
study and present the postgraduate training of dental technicians in Bulgaria and their opinion on
who should organize it. To achieve this goal we studied normative documents, literature sources
and used a sociological method-survey. Statistical method and graphical analysis were used to
process and present the results. We found that a very large part of the managers have completed
courses (for the last 5 years), and in about ¼ of them they are more than 5, while not a small part of
the employees have not attended any course for the specified period. According to the respondents,
the postgraduate education should be organized by the professional organization. The managers put
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in second and third place the association together with the colleges and the prominent specialists
from the practice. The employees put in the second and third place the companies trading and
producing materials and equipment. Most of the respondents express a desire for postgraduate
training in the field of modern methods and means for restoration of defects of dental crowns and
dental rows with non-removable structures.
Key words: postgraduate training, dental technicians, research
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I отделение хирургических болезней,
Referans центр клинической лаборатории
Вступление. Заболеваемость язвенной болезнью в мире растет с каждым годом. Язва
- хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся чередованием периодов
обострения и ремиссии, основным признаком которого является образование язвы в стенке
желудка и двенадцатиперстной кишки, проникающего через слизистую оболочку. Этиология
язвенной болезни до сих пор спорно обсуждается, и считается как полиэтиологическим
заболеванием. Многие факторы (этиопатогенность и факторы риска) играют роль в развитии
заболевания(1).
Среди этих факторов основную роль играют язвы, ассоциированные с H. pylori.
Независимо от течения и стадии заболевания в случаях обнаружения H.pylori для заживления
язвы достаточно успешной ликвидации (эрадикации) H. pylori. Эрадикационная терапия H.
pylori заключается в применении антибактериальных препаратов. Лечение основано на схеме
с использованием комбинации нескольких препаратов (кларитромицин, метронидазол,
левофлоксацин, тетрациклин и т д) (1,2). Устойчивость H. pylori к антибиотикам также
зависит от географического региона (3). Генетическая мозаичность H. pylori также
высказывается в лечении хеликобактериозов.
Резистентность H. pylori к кларитромицину, метронидазолу и левофлоксацину
изучалась в Европейском центре централизованных исследований в 2008-2009 гг .: 17,5%,
34,9%, 14,1% (4). Согласно исследованию, проведенному в Японии в 2002–2005 годах,
устойчивость к кларитромицину увеличилась с 18,9% до 27,7% за 3-летний период.
Резистентность к метронидазолу за этот период не изменилась с 3,3 до 5,3% (5).
Первоначальная резистентность H. pylori к кларитромицину встречается редко. По
данным европейских исследователей, это сопротивление колеблется в пределах 0-10% (6).
Механизмы устойчивости H. pylori к антибиотикам до конца не выяснены. Поиск
новых противомикробных препаратов против H. pylori и оптимизация их использования, а
также применение новых принципов лечения обеспечат успешное решение этой проблемы.
Цель работы. Развитие резистентных штаммов во время лечения H.pylori к
антибиотиками - это назначение нового антихеликобактерного альтернативного препарата.
Материалы и методы. Материалы получены от пациентов с патологией ЖКТ при
резекции и биопсии желудка. Патологические материалы высевали в питательную среду
Liofilchem с помощью микрокультивирования и получали 45 штаммов H. pylori. При этом в
сыворотке крови пациентов определяли специфический IgG к H. pylori. E-тест (тест
эпсилометра) использовался для определения чувствительности штаммов H. pylori к
антибиотикам. Определяли МИК (минимальную ингибирующую концентрацию) штаммов H.
pylori. Результаты оценивались в соответствии с Европейским комитетом по тестированию
на чувствительность к противомикробным препаратам (EUCAST). Затем культуру
инокулировали в среду Мюллера-Хинтона II для метода тест-полосок MIC (овечья кровь 5%)
в твердой питательной среде. Инокуляцию проводили при мутности 3 мкФ Фарланд.
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Каждый антибиотик MIC StripTest помещали на один конец чашки Петри из фильтровальной
бумаги длиной 90 мм и инкубировали в микроаэрофильных условиях.
Результаты оценивали по зоне бактерицидного действия.
Результаты: чувствительность к антибиотикам дала разные результаты. Таким
образом, штаммы H. pylori, полученные от пациентов, в основном были устойчивы к
метронидазолу (65,9%), эритромицину (68,2%) и амоксициллину (52,3%).
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АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПРИВАТНИМИ ПЕНСІЙНИМИ АКТИВАМИ ТА
РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Гайдук Іван Степанович
науковий співробітник
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
Насамперед варто розглянути значення кореляції за різними групами показників, де з
одного боку аналізується рівень життя населення, інвестиційний потенціал країни та
розвиток людського потенціалу, тоді як з іншого – сума приватних пенсійних активів (далі –
ППА), які характеризують рівень вкладень у довгостроковій перспективі у недержавне
пенсійне забезпечення громадян (табл. 1). Для порівняння візьмемо 7 найбільших за
приватними пенсійними активами країн світу (Австралія, Канада, Японія, Нідерланди,
Швейцарія, Велика Британія, США) та Україну, щоб показати, наскільки вкладення ресурсів
та зусиль у сферу недержавного пенсійного забезпечення сприяє розвитку людського
потенціалу окремої людини та нації а цілому.
Із табл. 1 видно, що значення кореляції між ВВП на одну особу та ППА для вище
вказаних країн виявився на доволі високому рівні, враховуючи те, що для Швейцарії,
Великої Британії та України було зафіксоване в діапазоні від 0,5 до 0,6.
За показниками валового формування основного капіталу (інвестицій) та суми ППА
значення кореляції для розвинених країн теж перебувало на високому рівні, тоді як для
України становило лише 0,26. Така ж картина спостерігалася для індексу людського
розвитку та суми ППА, де для України відповідне значення склало 0,13, що свідчить про
низький рівень зв’язку.
Що стосується кореляційного зв’язку між індексом людського розвитку з
урахуванням нерівності та сумою ППА, то високим він виявився лише для Канади (0,85),
Великої Британії (0,72), Австралії (0,63) та Нідерландів (0,61), середнім – для Швейцарії
(0,41), низьким – Японії (0,26), а взагалі відсутнім – США (0,01). Для України відповідне
значення було високим і разом з тим від’ємним (- 0,66), що зумовлено стабільним
зростанням індексу людського розвитку з урахуванням нерівності та стрибкоподібним
зниженням суми ППА для нашої країни.
За складовою ІЛР в частині освіти зв’язок між індексом освіти та сумою ППА для 7
найбільших за приватними пенсійними активами країн світу виявився високим у діапазоні
від 0,70 до 0,95, тоді як для України був від’ємним та низьким (- 0,18). Більш детальний
аналіз визначення кореляції між ППА та індексом освіти з урахуванням нерівності показав
високий зв’язок: позитивний для Канади (0,81) та негативний для України (- 0,71), тоді як
для решти країн виявився середнім та низьким. За компонентом нерівності в освіті високий
зв’язок спостерігається для Нідерландів (0,89), України (0,68) та США (0,65).
Окрему групу показників становлять індекс тривалості життя та індекс тривалості
життя при народженні, які в кореляції із ППА показали високий зв’язок для всіх 7
запропонованих країн, тоді як для України він виявився цілком відсутнім – 0,01 та 0,03
відповідно.
Проаналізуємо значення кореляції між валовим формуванням основного капіталу
(інвестицій) та сумою ППА для країн групи G-20 та нових членів ЄС за 2000-2018 рр. (табл.
2). Зокрема, найвищий рівень коефіцієнта кореляції (r>0,9) спостерігається для Аргентини,
Індонезії, Китаю, США, Мексики, Південної Кореї, Південно-Африканської Республіки,
Німеччини, Туреччини та Канади, тоді як для Австралії, Росії, Франції, Великої Британії та
Індії – 0,9>r>0,5. Середня кореляція простежується для Бразилії (0,43), однак низький рівень
показала Японія (0,23), а відсутність – Італія (0,056). Низький рівень кореляції для деяких
розвинених країн зумовлений відсутністю статистичних даних за ряд років, що спричинено
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несистематичним наданням інформації щодо сум ППА. В результаті середня по групі
кореляція склала 0,7684, що загалом характеризує високий рівень залежності між
інвестиціями та ППА.
Таблиця 1
Значення кореляції за групами показників для найбільших за приватними пенсійними
активами країн світу та України
Країна
Кореляція
ВВП на одну
особу та
ППА
Валове
формування
основного
капіталу
(інвестиції)
та ППА
Індекс
людського
розвитку та
ППА
Індекс
людського
розвитку з
урахуванням
нерівності та
ППА
Індекс освіти
та ППА
Індекс освіти
з
урахуванням
нерівності та
ППА
Нерівність в
освіті та ППА
Індекс
тривалості
життя та
ППА
Індекс
тривалості
життя при
народженні
та ППА

Австралія

Канада

Японія

Нідерланди

Швейцарія

Велика
Британія

США

Україна

0,8872

0,8471

0,8138

0,7234

0,5772

0,6062

0,9763

0,6096

0,8811

0,9015

0,7750

0,7360

0,8105

0,6457

0,9541

0,2593

0,9366

0,9346

0,6516

0,9648

0,9116

0,9046

0,8912

0,1281

0,6320

0,8503

0,2620

0,6168

0,4065

0,7292

0,0062

- 0,6678

0,7024

0,8745

0,6676

0,9491

0,8586

0,8452

0,8474

-0,1860

- 0,3297

0,8141

0,2773

0,4496

0,1512

0,4046

0,4896

- 0,7170

0,4507

- 0,5394

- 0,3235

0,8948

0,2770

0,1815

0,6458

0,6898

0,9744

0,9688

0,6748

0,9662

0,9507

0,9140

0,8563

0,0132

0,9729

0,9695

0,6633

0,9647

0,9546

0,9163

0,8577

0,0266

Джерело: [1; 2; 3; 4; 5]
Для 5 із 10 представлених у дослідженні країн, які є новими членами Європейського
Союзу, значення кореляції між інвестиціями та ППА було на рівні 0,9>r>0,5, тобто високим.
До цієї категорії країн увійшли Мальта, Литва, Польща, Чехія, Словаччина та Естонія.
Середнє значення кореляції продемонстрували Угорщина (0,47) і Болгарія (0,47), а низьке –
Латвія (0,19). Для Румунії, Словенії та Хорватії кореляція виявилася або низькою, або взагалі
відсутньою із від’ємним значенням, що свідчить про нестабільне зростання інвестицій у цих
країнах. В підсумку середнє значення кореляції по групі склало 0,44.
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Таблиця 2
Значення кореляції між валовим формуванням основного капіталу (інвестицій) та
сумою приватних пенсійних активів для країн групи G-20 та нових членів ЄС
Країна
Аргентина
Індонезія
Китай
США
Мексика
Південна Корея
Південно-Африканська
Республіка
Німеччина
Туреччина
Канада

Країна
Мальта
Литва
Польща
Чехія
Словаччина
Естонія

Країни групи G-20
Рівень кореляції
Країна
0,9850
Австралія
0,9737
Росія
0,9542
Франція
0,9401
Велика Британія
0,9369
Індія
0,9306
Бразилія
0,9316

Японія

0,9290
Італія
0,9208
Саудівська Аравія
0,9157
Європейський Союз
Середня по групі – 0,7684
Нові члени ЄС
Рівень кореляції
Країна
0,8940
Угорщина
0,8735
Болгарія
0,7905
Латвія
0,7687
Румунія
0,6719
Словенія
0,6168
Хорватія
Середня по групі – 0,4414

Рівень кореляції
0,8980
0,8011
0,7572
0,6385
0,5915
0,4305
0,2390
0,0567
–
–

Рівень кореляції
0,4712
0,4735
0,1931
- 0,3877
- 0,0524
- 0,0155

Джерело: [1; 2]
Отже, дослідження взаємозв’язку між недержавним пенсійним забезпеченням та
складовими розвитку людського потенціалу в Україні, взявши для порівняльного аналізу
найбільші за приватними пенсійними активами країни світу, показало відносно низький
рівень кореляції у нашій країні, на відміну від успішних у пенсійному забезпеченні країн, що
спонукає впроваджувати кращі досягнення стабільних економік. В підсумку країни із вищим
рівнем доходу мають більші ресурси для задоволення потреб їх населення і можливості для
багатовекторного розвитку. Недостатньо лише інвестувати в економічне зростання для
досягнення соціального прогресу, адже взаємозв’язок між ними має більш складний
характер, ніж просто причинно-наслідковий зв’язок, що потребує врахування усіх змінних у
довгостроковій перспективі.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В
СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гедз С.Ф.
канд. філол. наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Стабільний розвиток суспільства залежить від впровадження наукоємних технологій,
які використовуються в усіх галузях промислового та сільськогосподарського виробництва.
У зв’язку з цим у процесі реформування змісту вищої освіти в Україні пріоритетом є
спрямування усіх освітньо-професійних програм, включаючи магістерські, на ґрунтовне
оволодіння майбутніми фахівцями навичками науково-дослідницької роботи. Наукова
комунікація не обмежена рамками національних наук, оскільки науковий текст
зорієнтований на сприйняття та засвоєння науковою аудиторією, незалежно від її
національно-мовної приналежності. Провідне становище в цьому плані займає англійська
мова [1, с. 9]. Загальновідомо, що саме англомовна комунікація в науковій сфері сприяє
налагодженню наукових контактів, а також забезпечує популяризацію наукових здобутків у
міжнародному бізнес-середовищі.
Одними з найбільш актуальних завдань сучасної української вищої школи у ході
професійного навчання студентів-магістрів є досягти такого рівня їх науково-фахової
підготовки, який би допоміг виробити уміння самостійного, аналітичного, творчого
мислення для прийняття правильних рішень як у типових, так і в нетипових ситуаціях, які
можуть виникати у процесі виконання різноманітних професійних завдань, а також уміти
працювати з англомовною науковою літературою, описувати результати своїх наукових
пошуків у вигляді тез і наукових статей, мати необхідні знання та сформовані навички з
метою презентації англійською мовою підсумків наукових розвідок на наукових
конференціях і семінарах, демонструючи вільне володіння навичками монологічного
мовлення з наукової проблеми, а також уміння брати участь у наукових дискусіях
англійською мовою.
Наразі навчальний план підготовки студентів гуманітарних спеціальностей,
здобувачів освітнього ступеня «магістр» у Волинському національному університеті імені
Лесі Українки містить обов’язкову навчальну дисципліну «Наукова комунікація іноземною
мовою», метою якої є ознайомлення студентів з основними особливостями наукового стилю,
формування навичок написання наукових текстів різних жанрів англійською мовою
(анотацій, тез доповідей, виступів на наукових конференціях, рефератів, наукових статей,
проектів на здобуття грантів для навчання у закордонних університетах).
Даний курс передбачає формування в студентів навичок наукового спілкування
англійською мовою для вирішення наукових і науково-професійних проблем, засвоєння
базової термінології з обраного фаху, а також загальнонаукової лексики англійською мовою,
формування уміння розуміти,критично осмислювати та аналізувати англомовні англійські
тексти та продукувати власний текстовий матеріал англійською мовою.
У процесі викладання цього навчального предмету особлива увага приділяється
вивченню етичних аспектів наукової комунікації, зокрема, необхідності дотримання
студентами норм академічної доброчесності, які передбачають самостійне виконання завдань
поточного і підсумкового контролю результатів навчання, обов’язкове посилання на джерела
інформації у разі використання чужих ідей, висловлювань чи розробок, а також надання
правдивої інформації щодо результатів власної науково-дослідницької діяльності.
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ВИДИ І ФОРМИ РОБОТИ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПРИ
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ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гладка Ірина Анатоліївна
НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент
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Сьогодні у зв’язку з технічним розвитком суспільства та доступом до сучасних
технологій усе більше уваги приділяється підвищенню ефективності використання новітніх
форм, методів та засобів під час навчання англійської мови у школі. На сучасному етапі
комбінований підхід до навчання є цілком адекватним і своєчасним вирішенням зазначених
навчальних завдань.
Ми розглядаємо доцільність, особливості та можливості роботи над лексичним
запасом майбутніх вчителів за допомогою аудіювання як засобу, а не мети.
Проблемами застосування різноманітних технічних навчальних засобів займаються
такі науковці як О. Б. Бігич, С. М. Назаров, О. Білинська-Слотило, Т. І. Олійник, Є. О.
Плотніков та інші.
Існує багато типологій методів роботи для розширення лексичної компетенції
майбутніх вчителів з різноманітними видами роботи на практичному занятті. Однак,
більшість з них орієнтована на один обраний автором вид діяльності, тоді як ми повинні
орієнтуватися на комбінування максимально можливої кількості видів мовленнєвої
діяльності. Розглянемо обрані підходи до навчання аудіювання та опрацювання лексики.
Варто відмітити, що вся наша робота побудована на навчанні майбутніх вчителів
англійській мові і як навчати їм через декілька років школярів за нашою методикою.
В цілому робота з аудіотекстом має чітку послідовність у діях викладача та студентів,
тому ми спираємось на найпоширенішу класифікацію прийомів і завдань для аудіювання:
передтекстові завдання, текстові та післятекстові завдання. Основні кроки при такій роботі –
попередній інструктаж і попереднє (передтекстове) завдання; процес сприймання і розуміння
інформації тексту та виконання у цей час вправ; післятекстові завдання для закріплення й
контролю розуміння почутого [2, с. 189].
Типологію, орієнтовану на вивчення лексики, розвивають у своїй статті О. Лєбєдєва
разом з Л. Масловець. Їх «програмоване навчання» - процес поступового контрольованого
засвоєння необхідної інформації за співпраці викладача і студента. У своїй роботі викладач
повинен брати до уваги такі принципи: «поділ матеріалу на невеликі, тісно пов’язані між
собою частини (кроки); активізація діяльності студентів; негайна оцінка відповіді;
індивідуалізація темпу та змісту навчання; диференційоване закріплення знань (кожне
узагальнення необхідно повторити кілька разів і проілюструвати за допомогою достатньої
кількості прикладів)» [1, с. 34].
Вищезазначені науковці подають як алгоритм наступну послідовність дій під час
організації навчання та власне процесу вивчення нових лексичних одиниць: «інформаційний
кадр «ІК» - операційний кадр «ОК» - кадр зворотного зв’язку «ЗЗ» - контрольний кадр
«КК»» [1, с. 34]. ІК тут розглядається як певний невеликий об’єм навчальної інформації,
який виступає у ролі етапу ознайомлення з новими лексичними одиницями. ОК може бути
присутнім на всіх етапах роботи, оскільки являє собою виконання вправ різних типів. ЗЗ –
виправлення помилок студентів під час виконання завдань, а також аналіз причин появи
помилок. КК – власне перевірка й оцінка сформованості лексичних навичок студентів. Разом
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з тим, існує взаємозалежність між кадрами та послідовністю формування лексичних навичок.
Так, «на етапі ознайомлення з новим лексичним матеріалом присутні інформаційні кадри та
один чи два операційних», далі «на етапі формування лексичної навички алгоритм
складається виключно з операційних кадрів, кількість яких залежить від того, яка лексика
була введена». Нарешті, «на етапі вдосконалення лексичних навичок зустрічаються від
одного до двох операційних та контрольних кадрів» [1, с. 34].
В цій системі застосування згаданого нами раніше підходу до аудіювання є цілком
доцільним. У деяких умовах аудіювання може замінити собою інформаційний кадр на етапі
ознайомлення з новим лексичним матеріалом і виступити в ролі джерела нового матеріалу
(особливо при формуванні пасивного словника студентів) [5, с. 12]. Найкраще ж
застосовувати його як складову операційного кадру на етапі формування лексичної навички:
пред’явити аудитивний текст з лексикою, обраною для вивчення, і завдання до нього. Коло
таких завдань є достатньо широким. Це рецептивно-репродуктивні вправи на встановлення
відповідності, тести з вибором альтернативної відповіді, тести з множинним вибором,
заповнення таблиці необхідною інформацією, заповнення пропусків у тексті/реченні, пошук
потрібної інформації. На етапі вдосконалення лексичних навичок можна застосувати
продуктивні вправи, такі як придумування заголовків до тексту чи його частин, висловлення
своєї думки за текстом, обговорення або переказ. Ефективним прийомом роботи є добір
синонімів чи антонімів до слів, що вивчаються, заміна деяких слів у тексті синонімами,
переклад тексту без звернення до словника. Важливим чинником при цьому є спрямування
вправ на комунікацію і групову роботу. Це типи вправ, які дозволяють моделювати певні
обставини: «круглі столи», різні ігри (у тому числі рольові) та інсценізації, дебати,
«мікрофон» і тому подібне. Такі вправи базуються на аудіюванні, однак, в той же час
тренують різні види мовленнєвої діяльності студентів, що дозволяє зробити практичне
заняття цілісним і гармонійним за допомогою зміни видів діяльності та переключення уваги
студентів [3, с. 59]. Аудіювання може виступити у якості КК, якщо поставити перед
майбутніми вчителями завдання створити власний аудіозапис. Таке завдання сприятиме
підвищенню мотивації студентів за рахунок необхідності самостійно спланувати, написати
власне висловлювання, а потім записати його в аудіоформаті та за потреби обробити. Під час
цього їх увага і пам’ять активізується; завдання дає можливість перевірити їх знання лексики
з теми і водночас вони самі змоделюють емоційну ситуацію, яка сприятиме
запам’ятовуванню того, що не запам’яталося раніше.
Таким чином, ми бачимо, що синтез обраних методик дозволяє застосовувати
аудіювання на всіх етапах роботи з лексичними одиницями: від етапу надання нової
інформації, до етапу закріплення й відпрацювання і, нарешті, до етапу перевірки засвоєних
знань. При цьому доцільним є використання не аудіювання окремо, а, за можливості,
поєднання його з усіма видами мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письмо), що
ілюструє широкий діапазон перерахованих вправ, які можна застосовувати в такому випадку.
Такий підхід забезпечить якісне запам’ятовування нових лексичних одиниць у процесі їх
прямого використання і, відповідно, розширення словникового запасу студентів.
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ІМПАКТ-ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
Горин В.П.
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В умовах дефіциту бюджетних ресурсів набуває актуальності питання ширшого
залучення фінансових ресурсів приватного сектору до фінансового забезпечення суспільного
добробуту. Перспективною у цьому плані є популяризація імпакт-інвестицій, що є особливим
різновидом соціального інвестування. Зазвичай під соціальним інвестуванням розуміють такі
форми вкладання коштів, які передбачають отримання соціального ефекту, однак апріорі
неприбуткові з економічного погляду. Натомість, особливістю імпакт-інвестицій є те, що
вони передбачають досягнення двоєдиної мети – отримання як соціального та/або
екологічного ефекту, так і забезпечення прибутковості інвестування [6]. Такий підхід до
інвестування суперечить усталеним поглядам, що соціальні чи екологічні проблеми можуть
вирішуватись тільки за рахунок ресурсів держави або благодійних коштів, а ринкові
інвестиції спрямовані на отримання позитивного фінансового результату [5, с. 515-516].
Імпакт-інвестування поєднує у собі відразу кілька форм фінансового забезпечення –
партнерське фінансування, фінансування за програмами корпоративної соціальної
відповідальності, а також внутрішнє фінансування за рахунок власних коштів населення.
Прибутковість є однією із характеристик імпакт-інвестицій, але вона може значно
варіюватись. Для багатьох проектів імпакт-інвестування рентабельність є нижчою за
середньоринкову, що обумовлюється такими можливими причинами: по-перше, специфікою
цінової політики, що передбачає встановлення пільгових цін на продуковані товари/послуги
для певних категорій споживачів; по-друге, обмеженням рівня прибутковості виробництва
для забезпечення доступності товарів/послуг для широкого кола споживачів; по-третє,
відрахуванням частини прибутку на соціальні/екологічні заходи. Втім, прибутковість імпактінвестицій може навіть перевищувати середньоринкові показники, однак в її основі має
лежати тісний зв'язок між рентабельністю та величиною соціального/екологічного ефекту
(рис. 1).

Рис. 1. Характерні особливості імпакт-інвестування
Джерело: побудовано автором за [6]
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Особливістю імпакт-інвестування є також транспарентність результатів діяльності.
Вона передбачає періодичний моніторинг та широке оприлюднення інформації про
соціальну/екологічну ефективність реалізації інвестиційних проектів, відкритість і
підзвітність використання коштів в рамках інвестування. Окремою ознакою імпактінвестування є можливість співучасті у реалізації проектів широкого кола інвесторів. Такий
підхід до акумуляції інвестиційних ресурсів має подвійний позитивний ефект: з одного боку,
сприяє підвищенню громадянської свідомості населення, яке інвестує власні кошти у
соціально чи екологічно важливі проекти; з іншого боку, завдяки прибутковості проекту
економічні вигоди отримує значна кількість бенефіціарів, що підвищує рівень їх доходів.
Наприклад, на кінець 2019 року інвесторами найбільш успішного проекту імпактінвестування в Україні «Промприлад. Реновація» були 17 донорів та організацій, а також 149
приватних інвесторів [1, с. 34].
На відміну від розвинутих країн, в Україні імпакт-інвестування практично не
розвинуте, представлене розрізненими платформами (Impact Hub Odesa, Open Data Incubator,
Urban Space 500 та ін.) та одиничними прикладами інвестицій. Серед чинників, що
стримують розвиток імпакт-інвестування в Україні можна визначити нерозвиненість каналів
просування інвестиційних проектів та способів вкладання коштів. У зарубіжній практиці для
вкладання коштів у проекти імпакт-інвестування використовують кілька каналів: пряме
інвестування через купівлю цінних паперів компаній із соціальним впливом; через соціальні
та етичні банки (депозитні корпорації, що підтримують екологічні та соціальні
підприємства); спеціалізовані фонди соціального інвестування; краудфандингові платформи
та соціальні біржі. Зважаючи на нерозвиненість інфраструктури фінансового ринку,
відсутність координації між операторами імпакт-інвестицій, а також підтримки з боку
держави імпакт-інвестування в Україні розвивається хаотично, не маючи вагомого впливу як
інструмент фінансового забезпечення суспільного добробуту.
Як інноваційний спосіб залучення бізнесу до реалізації соціально важливих завдань,
воно не передбачає впровадження фіскальних стимулів. Однак участь держави у сприянні
розвитку імпакт-інвестування може зосереджуватись в організаційній площині та
передбачати створення асоціації операторів імпакт-інвестицій, вироблення методики
оцінювання інвестиційних проектів та умов і правил звітування про результати їх реалізації.
Функції координатора діяльності операторів імпакт-інвестицій в Україні можуть бути
покладені на створений у 2000 році Український фонд соціальних інвестицій, функціональні
повноваження якого на даний час достатньо обмежені. У законодавстві до ключових
напрямів діяльності Українського фонду соціальних інвестицій зараховують такі: сприяння
реформуванню системи соціальних послуг; створення інноваційних моделей соціальних
послуг для вразливих верств населення; реалізація проектів розвитку об’єктів соціальної
інфраструктури; надання органам місцевого самоврядування, територіальним громадам та
громадським організаціям технічної, консультативної допомоги в підготовці та виконанні
проектів розвитку; створення робочих місць шляхом залучення малих підприємств до
виконання проектів розвитку. Хоча метою заснування цієї структури визначено достатньо
широкий спектр напрямів надання підтримки найменш соціально незахищеним верствам
населення, створення робочих місць шляхом сприяння розвитку бізнесу, підтримка ініціатив
територіальних громад та громадських організацій, на даний час його діяльність практично
обмежена фінансуванням неприбуткових проектів розвитку соціальної інфраструктури [2].
Таким чином, як напрями діяльності Фонду, так і її результати на теперішній час практично
невідчутні, а потенціал цієї структури залишається повною мірою нереалізованим. Вирішити
цю проблему може розширення функціональних повноважень Українського фонду
соціальних інвестицій у контексті його участі у розвитку інноваційних механізмів залучення
недержавних ресурсів для розв’язання соціальних проблем. Розширення повноважень УФСІ
має супроводжуватись відповідним правовим забезпеченням, для чого необхідно внести
зміни до Постанови КМУ «Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій» [3], а
також Регламенту його діяльності [4]. На наш погляд, на базі Українського фонду соціальних

288

інвестицій доцільно організувати загальнонаціональну платформу імпакт-інвестицій, що
здійснюватиме відбір, оцінювання інвестиційних проектів, а також забезпечуватиме їхню
промоційну підтримку. Поряд з цим, за Українським фондом соціальних інвестицій можуть
також бути закріплені функції загальнонаціональної онлайн-платформи для кредитування та
пільгового фінансування інвестиційних проектів задля активізації мікрокредитування як
інструменту для протидії бідності та сприяння підприємництву. Позитивними наслідками
розвитку мікрокредитування малозабезпечених та інших вразливих верств суспільства, окрім
зниження бідності, є активізація механізмів самозабезпечення населенням власного добробуту,
зростання чисельності середнього класу, збільшення доходів бюджетів різного рівня. Окремою
перевагою є те, що такі новації не потребуватимуть зростання організаційно-адміністративних
витрат Українського фонду соціальних інвестицій, оскільки джерелом їх покриття, за
виробленою у зарубіжній практиці схемою, будуть комісійні внески від проектів, що отримали
фінансування, а також кошти донорів та міжнародної технічної допомоги.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
Графська О.І.
д. е. н., доцентка кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Львівського державного університету фізичної культури
ім. Івана Боберського
Євдощенко О.В.
фізична особа-підприємець,
магістрантка Львівського університету бізнесу та права
На сьогоднішній день актуальним є питання антикризового управління підприємств
та, відповідно, їхньої економічної безпеки, адже внаслідок всесвітньої пандемії Covid-19
багато підприємств та організацій втратили свою дохідну частину, а відповідно і їхній
рейтинг серед підприємств погіршився. Тому фахівці, які беруться гарантувати економічну
безпеку в діяльності підприємств у кризовий період, мають велику відповідальність перед
своїми акціонерами в частині обрання правильної стратегії діяльності підприємства.
Стратегія діяльності підприємства – це процес формування генерального
перспективного напрямку розвитку підприємства на основі визначення якісно нових цілей,
узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища та
розробка комплексу заходів, які забезпечують їх досягнення [4].
Економічна безпека – стан і здатність економічної системи протистояти загрозі
руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у досягненні цілей розвитку.
Економічна безпека підприємства – захищеність його потенціалу (виробничого,
організаційно-технічного, фінансово-економічного, соціального) від негативної дії зовнішніх
і внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також здатність суб’єкта
до відтворення [1].
Саме поняття економічної безпеки підприємства має тісний зв'язок як із загальним
станом економіки держави, так і з питаннями законодавчо-правового регулювання діяльності
підприємств. Класифікація економічної безпеки на підприємстві представлена на рис № 1.

Рис. № 1. Класифікація економічної безпеки підприємства
Актуальним питанням на сьогоднішній день є вплив кризи, спричиненої пандемією
Covid-19, на підприємства різних форм власності. Внаслідок кризової ситуації виник
дисбаланс у роботі суб’єктів господарювання, який негативно позначився на рівні
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економічної безпеки підприємства. Актуальним стало питання управління, опанування
управлінськими навичками для менеджерів різних рівнів в антикризовий період.
Антикризове управління – це процес застосування форм, методів і процедур,
спрямованих на соціально-економічне оздоровлення фінансово-господарської діяльності
індивідуального підприємця, підприємства, галузі, створення і розвиток умов для виходу з
кризового стану економіки регіону або країни загалом [2].
Питанню антикризового управління та економічної безпеки підприємств присвячено
багато праць як вітчизняних, так і іноземних учених, серед яких варто відзначити таких, як:
С. Іванюга, Е. Коротков, В. Коваленко, А. Градова, О. Копилюк, О. Кузьміна, П. Друкер,
Е. Альтман, Т. Таффлер, Є. Уткіна. Але, незважаючи на численні питання, висвітлені у
працях вищезгаданих науковців, багато проблем залишаються відкритими та потребують
постійного дослідження, адже в період економічної кризи, зумовленої пандемією Covid-19,
висвітлити одразу всі нереально, оскільки перед нами завжди відриваються непередбачувані
завдання, які потребують правильності їх вирішення.
Антикризове управління підприємством у період пандемії Covid-19 є непростим
викликом для кожного менеджера управлінського рівня, адже від побудови правильної
стратегії управління підприємством у період кризи залежить його подальше право на
існування на ринку послуг. Розглядаючи питання економічної безпеки підприємства в
Україні в антикризовий період, варто зазначити взаємозв'язок між організаційними та
економічними заходами у різних формах та методах. Також важливу роль відіграють
інструменти та важелі, які діють на правовій основі та мають головну мету правильності
прогнозування, попередження та мінімізації внутрішніх та зовнішніх загроз для
підприємства. Усі ці заходи спрямовуються на усунення або попередження можливих
кризових явищ, які є несприятливими для бізнесу та можуть становити загрозу його
існуванню.
Головним завданням як антикризового управління, так і управління економічною
безпекою на підприємстві в період кризової ситуації, зумовленої пандемією Covid-19, є
захист від зовнішніх та внутрішніх кризових чинників. У процедурі антикризового
управління головним є здійснення та регулювання кризових і ризикових ситуацій, які
можуть виникнути, а також їх попередження з подальшим подоланням негативних
соціально-економічних наслідків у випадку їх настання.
На рис. № 2 подаємо класифікацію кризових чинників [3, с. 184]. Основними серед
кризових чинників учені-науковці виокремлюють два основні. Це:

зовнішні чинники;

внутрішні чинники.
Хоча варто зазначити, що чинників, які впливають на кризову ситуацію на
підприємстві, є значно більше, що показано нами на рис. № 2.
Варто зауважити, що домінуючу роль в антикризовому управлінні відіграють не лише
кризові чинники, а й принципи антикризового управління, яких повинен дотримуватися
кожен управлінець. Зазначимо основні, на яких і будується ефективність економічної
безпеки підприємства в антикризових умовах:
- правильна та своєчасна реакція на можливість чи загрозу виникнення кризової
ситуації на підприємстві;
- оперативність у прийнятті рішення щодо здійснення подальшої діяльності, тобто,
визначення правильної стратегії управління;
- дотримання нормативно-правових актів і законів України, на яких базується
нормативно-правове забезпечення управління в антикризових умовах в Україні.
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Рис. № 2. Класифікація кризових чинників
Отже, аналізуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що питання
антикризового управління та економічної безпеки підприємств у період пандемії Covid-19 є
важливим і потребує поглибленого аналізу та вдосконалення стратегії управління
підприємством. Для цього необхідно створити певний механізм антикризового управління в
умовах гарантування економічної безпеки, який би поєднував у собі економічні на
організаційні важелі управління, що діють в Україні, з гарантуванням, відповідно,
нормативно-правового регламенту роботи підприємств у період кризи, та були сприятливими
для забезпечення стабільного фінансового стану підприємства, а також – дозволили б
підприємству втримати свої позиції на ринку послуг.
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Стрімке розповсюдження Коронавірусної хвороби 2019 (Covid-19) спричинило
кардинальні зміни в житті людства. Ці зміни охопили практично всі сфери життя сучасного
суспільства. Карантинні обмеження, що стали наслідком поширення пандемії, змусили нас
переглянути свої уявлення про традиційний спосіб життя і вчитися жити по новому в
максимально стислі терміни: з однієї сторони – звести до мінімуму комунікацію та
безпосереднє спілкування між людьми, а з іншого – перевести якомога більше дій та послуг,
до яких ми так звикли, у дистанційний режим – тобто максимально використовувати новітні
цифрові технології, що виявилося не так уже і просто.
Освітня галузь як у всьому світі, так і в Україні, теж змушена була трансформуватися
та шукати оптимальні шляхи організації навчального процесу. Адже з однієї сторони –
необхідно було подбати про безпеку тих осіб, які здобувають цю освіту та педагогів, а з
іншого – докласти всіх зусиль, щоб у результаті запровадження дистанційної форми
навчання якомога менше постраждала якість цієї освіти.
Про масштаби впливу карантинних обмежень свідчить той факт, що ще у березні 2020
р., коли пандемія тільки розпочиналася, Генеральний директор організації ЮНЕСКО Одрі
Азулай заявила, що через пандемію Covid-19 понад 1,5 мільярда молодих людей у 165
країнах світу не зможуть відвідувати заняття через закриття загальноосвітніх закладів [4].
Не менш складною виявилася ситуація і в сфері вищої освіти. Пандемія змінила
вищу освіту у її формі та змісті: ускладнення епідеміологічної ситуації, як уже зазначалося,
призвело до необхідності швидкого впровадження системи дистанційного навчання в
освітню практику нашої держави. Вітчизняні заклади вищої освіти були змушені в короткі
терміни вирішувати безліч гострих питань: в яких формах проводити дистанційне навчання;
які технічні засоби для цього використовувати; як оцінювати засвоєння матеріалу
студентами; як проводити іспити і яким чином здійснювати набір майбутніх студентів на
наступний навчальний рік. Розпочався пошук і відпрацювання ефективних інструментів для
організації навчального процесу в новій реальності [1].
Як зазначає І. Зайцева, в умовах пандемії класичні принципи організації навчання
змінюються на концептуально нові ключові підходи до забезпечення та реалізації якісного
освітнього процесу, які спрямовані на моделювання освітнього процесу, максимально
наближаючи його до реальності, та водночас до досягнення програмних результатів
навчання. Отже, одним із найважливіших завдань освіти сьогодні є створення умов для
навчання та інтелектуального розвитку особистості здобувачів, орієнтованих на створення
шляхів самостійного отримання знань, формування необхідних умінь і навичок для роботи
на навчальних дистанційних платформах. До того ж, після ослаблення карантину в умовах
змішаного навчання стало зрозуміло, що сучасні студенти та викладачі перейшли на новий
етап розвитку, де дистанційне навчання відіграє велику роль [1].
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Варто зазначити, що система дистанційного навчання розрахована переважно на
достатньо свідомих студентів, які не потребують постійного контролю з боку викладача.
Тому важливу роль в такому навчанні відіграє мотивація слухачів, їхня здатність до
самоорганізації. Для розвитку вищезазначених умінь важливими компонентами
дистанційного навчання є: створення практичних ситуацій під час навчального процесу,
можливість для студента проявити себе, чіткість організації навчального процесу та
індивідуального підходу тощо [1].
Успішне функціонування в новому психологічному середовищі висуває низку
специфічних вимог: уміння виділити й відфільтрувати інформацію з великого
інформаційного потоку, здатність коротко, точно і грамотно формулювати повідомлення або
запити, уміння правильно розподіляти навантаження і швидко обробляти одержувану
інформацію [1].
Д. Круглий слушно звертає нашу увагу на те, що досі більшість педагогів нехтували
можливостями електронного навчання. Це традиційно пов’язують з недостатньою
вмотивованістю співробітників закладів вищої освіти, а в деяких випадках з відсутністю
технічної бази для роботи в цьому напрямку. В результаті, з певними труднощами при
онлайн-навчанні зіткнулися як педагоги, в тому числі досвідчені викладачі, компетентність
яких не викликає жодних питань, так і адміністрація навчальних закладів [2].
По-перше, взаємодія суб’єктів в електронному освітньому середовищі передбачає
ретельну підготовку як викладача, так і здобувача вищої освіти. Інакше викладач не зможе
оцінити її можливості і максимально ефективно їх використовувати, обираючи оптимальні
варіанти для викладення матеріалу [2].
Здобувач
вищої
освіти,
при
дистанційному навчанні
в
незвичному
електронному середовищі, буде витрачати чимало часу на вивчення його інтерфейсу на
шкоду самому освітньому процесу. Відсутність часу на досконалу підготовку,
вивчення можливостей електронних платформ безпосередньо під час роботи з
ними, приводить до неможливості в повній мірі використати засоби навчання, що можуть
забезпечити запропоновані платформи [2].
По-друге, кожен предмет і кожна спеціальність має свої особливості, що значно
впливає на процес викладення матеріалу. При цьому, під час впровадження дистанційного
навчання, доводиться переконструйовувати його таким чином, щоб не просто надати
здобувачеві вищої освіти необхідний максимум матеріалу, а й відкрити можливість до його
засвоєння, аби в подальшому використовувати отримані знання на практиці [2].
Схоже на те, що задля пристосування до тривалої пандемії, університети і надалі
потребуватимуть гнучких та надійних моделей освіти, які дозволять безперервно
адаптуватися до різних етапів «нового звичного». COVID-19 прискорив та активізував
довготривалі педагогічні тенденції, створюючи природний експеримент, в якому
перевіряються та оцінюються численні інновації. Перші ознаки свідчать про те, що багато
нововведень, застосованих під час пандемії, будуть корисними для студентів і після кризи
[4].
Варто зазначити, що розвиток дистанційного навчання та стрімкий перехід до
використання його технологій несе в собі не тільки труднощі, але одночасно цей процес є
одним із шляхів запровадження технічного прогресу. На наш погляд, держава не має стояти
осторонь цих трансформацій та забезпечити їх підтримку. Якщо цього не буде зроблено, то
ми ризикуємо залишитися осторонь цивілізованого світу.
Адже світ рухається вперед, і педагоги мають мати належні навички і підтримку, аби
рухатись разом із ним. Не можна відповідальний процес дистанційного навчання перекласти
на плечі місцевих органів влади або на самі школи, можливості яких можуть дуже різнитися.
В нашій країні є величезна кількість інституцій, які отримують державне фінансування, й
мають всі можливості для розроблення навчальних матеріалів, методик та програмних
засобів для будь-якої форми навчання, і дистанційного зокрема [3].
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Держава повинна створити і рівні умови для отримання освітніх послуг і стандарти
освітнього середовища, яких повинні дотримуватися всі навчальні заклади. Впровадження
дистанційного навчання і чітких стандартів стане в пригоді і тим категоріям учнів та
студентів, які потребують дистанційної освіти постійно [3].
На наш погляд, необхідно приділяти найбільшу увагу навчанню педагогів. Доцільно
проводити інтенсивні тренінги та вебінари для педагогічних працівників з метою
підвищення рівня їх медіаграмотності та освоєння ними новітніх технологій. Варто, мабуть,
на державному рівні затвердити вимоги до педагогів щодо володіння ними цими
інноваційними засобами комунікації. Адже вчителю чи викладачеві, який демонструє
неналежний рівень володіння сучасним інформаційними технологіями, складно зацікавити
своїм матеріалом молоде покоління, яке у своїй переважній більшості, дуже добре цими
технологіям володіє та значно краще сприймає інформацію подану саме таким чином.
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НАЙДАВНІШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ БЛИЗЬКОГО СХОДУ
Григорук Н.А.
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства,
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
(Тернопіль)
Месопотамія (грец. Mesopotamia – земля між ріками), або Дворіччя – це рівнина між
річками Тигр та Євфрат, заходиться на території сучасних Іраку та Сирії. Обидві річки мають
чисельні притоки з гірських районів. Тигр і Євфрат зливаються на крайньому півдні,
вливаючи свої води у Перську затоку. Саме тут виникла одна з найдавніших цивілізацій на
Землі приблизно у 4 тис. до н. е. Відповідаючи на чисельні виклики природи, населення
Межиріччя підкорювало природу: утворювались штучні водойми, канали. Особливістю цієї
цивілізації було те, що вона мала досить відкритий і рухливий характер. Характерною рисою
месопотамської цивілізації була урбанізація. У містах зосереджувалась адміністрація,
торгівля, ремесло. Кожне місто мало свого головного бога-покровителя, символічне
зображення, планету, особливо шанований день тижня.
Вчені ділять історію Месопотамії на три періоди: - Шумерська держава (4000–2300
тис. рр.. до н. е.); Аккадське централізоване царство (2300–2000 тис. рр. до н. е.);
Вавилонська держава (2000–1200 рр. до н. е.).
У період становлення держави Шумер в процесі утворення цивілізації приймали
участь різні племена: шумери, хетти, аламіти , пізніше ассірійці, вавилоняни. Однак у рамках
держави всі вони мали споріднену мову, єдине письмо, форми господарювання, релігійноміфічні уявлення. Вищу владу втілював цар. Поступово формується складна система
управління, виникає чіткий розподіл на місцеві адміністративні одиниці – сатрапії.
Найдавнішими містами Шумеру були Ур, Урук, Нипур. Спорудження іригаційних систем
надавало великого досвіду у будівельній техніці. У Шумері виникає монументальна
архітектура. Причому усі будови були з глиняної цегли, оскільки тут майже не було каменю і
дерева. Отже, шумерійці винайшли цеглу. Найчастіше будували храми і палаци вельмож.
Храми будували у вигляді зіккурату – своєрідної ступінчатої піраміди. Можливо відгомін
про ці храми відбився у біблійній розповіді про Вавилонську вежу. Храми прикрашались
статуями богів, рельєфами, де відображались сцени із життя правителів.
Велике досягнення Месопотамії – винайдення писемності. Спочатку це була
піктографія, потім – клинопис. Замість паперу використовували глиняні дощечки. Писали
очеретяною паличкою, або металевим стрижнем. Посада писця передавалась у спадок. Вчені
змогли розшифрувати більше тисячі табличок різного змісту.
Шумерійці були язичниками, у них було багатобожжя. Велику роль у житті населення
відігравали жерці. Вони володіли сакральними знаннями, які передавались спадково. Але
релігія не мала вирішального впливу на суспільство.
Значним досягненням епохи Вавилонського царства став кодекс законів царя
Хаммурапі, викарбуваний на базальтовій стелі. Кодекс складався із 282 законів. Багато уваги
приділялось врегулюванню сімейних відносин, майновим правам.
Месопотамці мали великі досягнення у медицині. У математиці їх вважають
засновниками геометрії, вони вміли множити і ділити числа, знали квадрат і куб. У
астрономіївони відкрили багато планет: Сиріус,Місяць, Сонце, Венеру, Меркурій, Сатурн.
Месоптамці визначили орбіту Меркурія.
Після завоювання аккадцями цивілізація не зникла. Аккадці засвоїли шумерську
культуру, письмо, календар, знання. Шумерська та аккадська мови співіснували досить
довгий час. Тільки у кінці третього тисячоліття аккадська мова витіснила шумерську, хоча
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остання продовжувала використовуватись як церемоніальна, літературна та наукова. У епоху
Аккадського царства була утворена деспотична монархія (Саргон). Пізніше Месопотамію
підкорили перси, а потім Олександр Македонський.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОСТУПКУ ЯК ПІДСТАВИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Грищук А.Б.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Інституту права
Львівського державного університету внутрішніх справ
Слід зазначити що перші згадки про притягнення державного службовця можна
простежити в часи Київської Русі. Так слід підкреслити що в першій писемній згадці зводів
законів Руської держави в Руській Правді держаним службовцем називали людину, яка була
за вказівкою князя уповноважена з виконанням функцій держави, працювала з метою
забезпечення діяльності державних інституцій та виконувала функції держави. Так
розглянемо приклад притягнення до дисциплінарної відповідальності одного з тогочасних
державних службовців, княжого писаря, як його ще по іншому називали канцеляриста. Дана
посада на той час відносилася до посад з високим рівнем відповідальності і за сьогоднішніми
мірками прирівнюється до посад державної служби. Так на той час простежується первинне
розмежування відповідальності за вчинення державним службовцем дисциплінарного
правопорушення. Княжий писар наділявся правом особистого підпису певного роду
документів але виключно з накладенням княжої печатки на установчі документи. Одним з
проявів дисциплінарного правопорушення яке могло бути вчинене писарем було особисте
накладення печатки на документи без попереднього узгодження документів з князем. Слід
зазначити що тогочасна судова система відповідальність за таке порушення розділялася на
два види за ступенем важкості вчиненого діяння. Так, якщо документ, на якому писар
незаконно наклав печатку без погодження з князем не вийшов за межі княжого палацу і не
був оприлюднений то до державного службовця застосовувалося покарання у вигляді
звільнення з посади писаря та неможливості ним повторного обіймання такої посади у
майбутньому, а якщо документ набув поширення до писаря застосовувалося покарання у
вигляді ув’язнення в царській темниці на строк до трьох років що було проявом
кримінальної відповідальності. В той час під дисциплінарним проступком прийнято було
розуміти порушення, вчинене особою уповноваженою на виконання функцій державного
управління, що проявилося у невиконанні або неналежному виконанні указів та вказівок
князя, або в порушення правил що встановлювали порядок діяльності (трудової повинності)
осіб уповноважених на забезпечення державного ладу та виконання функцій держави.
В часи козацької держави і права, а саме зародження козацтва в часи Богдана
Хмельницького поняття дисциплінарного проступку застосовувалося до випадків вчинення
порушень виключно представниками козацької старшини що включала себе козаків з
посадовим розподілом починаючи з писаря і закінчуючи кошовим отаманом. На той час до
дисциплінарних порушень у сфері державної служби прийнято було відносити невиконання
наказів гетьмана або вищестоящого по службі козака або козацької старшини. Слід
зазначити що деякі науковці на практиці порівнюють козацьку державу з військовополітичним утворенням а тому визначають що політична і правнича системи такої держави
були невід’ємно пов’язані з військовою сферою і суть інституту державної служби певною
мірою поєднувалася з військовою сферою діяльності держави. Тому слід констатувати факт,
що в часи існування козацької держави поняття дисциплінарного проступку
(правопорушення) розглядалося як чисто правова категорія, і під дисциплінарним
проступком саме державного службовця прийнято було розуміти невиконання наказу
кошового отамана, відмова виконувати розпорядження гетьмана та козацької старшини а
також вчинення інших дій, які суперечать трудовій функції службовця [1, с.264-265].

298

Розвиток поняття дисциплінарний проступок активно простежується в часи
радянської держави і права, оскільки активно розвивався рух «трудящих» і загальної
трудової повинності в державі. Прийнятним для кваліфікації та вивчення даного періоду
розвитку поняття дисциплінарної відповідальності є прийняття Кодексу Законів Про Працю.
Це був і на сьогодні залишається єдиним кодифікованим актом який покликаний
врегулювати трудові відносини працівника та роботодавця, а також даний нормативноправовий акт регулює сферу виникнення,та розв’язання дисциплінарних правопорушень в
трудовому колективі. Важливим недоліком даного нормативно-правового акту є відсутність
вказівки на його поширення на державних службовців, а також інших службових осіб під
час виконання ними трудової функції.
Враховуючи численні дослідження науковців в даній сфері можна відмітити
необхідність прийняття нового нормативно-правового акту, а саме заміни морально
застарілому Кодексу Законів Про Працю а саме прийняття трудового кодексу, який на
практиці закріплюватиме визначення поняття дисциплінарного правопорушення,
дисциплінарного проступку і конкретно дисциплінарного правопорушення державного
службовця. На разі даний нормативно-правовий акт досі не прийнятий і це питання
регулюється шляхом субсидіарного застосування положень трудового законодавства а також
Закону України «Про Державну службу».
Таким чином В.М. Смирнов визначав дисциплінарний проступок як винне
протиправне виключаючи кримінальну відповідальність перевищення або невиконання
повноважень або невиконання трудових обов’язків особою, яка перебуває у трудових
відносинах з конкретним роботодавцем [2, с.18]. О.І. Процевський визначає, що
дисциплінарний проступок це винна протиправна дія або бездіяльність особи, яка
перебуваючи в трудових відносинах порушує правила внутрішнього трудового розпорядку,
трудові обов’язки та правила спільної праці [3, с.231]. В.І. Прокопенко визначає
дисциплінарний проступок, як винне невиконання або неналежне виконання працівником
покладених на нього законодавством про працю, колективним і трудовим договорами
трудових обов’язків [4, с. 413].
Велика кількість точок зору науковців у сфері дослідження питання визначення
поняття дисциплінарного проступку та дисциплінарного правопорушення доводить
відсутність єдності в поглядах науковців в процесі дослідження даного питання доводить
необхідність виведення та аналізу поняття та ознак дисциплінарного проступку. Слід
зазначити, що для дисциплінарних проступків характерною є відсутність всіх ознак
суб’єктивної сторони що відповідають правопорушенням склади яких передбачені і
Кримінальному Кодексі України, Кодексі про Адміністративні Правопорушення та інших
актах, які передбачають застосування санкцій за вчинення правопорушення, винятком з
даного правила можна вважати тільки появу на роботі у нетверезому стані, стані сп’яніння
(алкогольного або наркотичного), прогул, вчинення за місцем праці розкрадання і деяких
інших порушень трудової дисципліни.
Слід погодитись із думкою Середи В.В., який до основних ознак дисциплінарного
проступку відносить:
- протиправність дії (бездіяльності), що порушує дисципліну;
- винність особи, яка є суб’єктом трудових відносин;
- наявність шкідливих наслідків у широкому розумінні ( соціальних, економічних та
ін.) для підприємства, колективу, установи, суспільства;
- причинний зв’язок між протиправною дією (бездіяльністю) і шкідливими
наслідками;
- дисциплінарна відповідальність у вигляді застосування дисциплінарних санкцій.
Дисциплінарному проступку, як і будь-якому протиправному діянню, притаманна
визначена єдність об’єктивних і суб’єктивних ознак, сукупність яких називається складом
правопорушення.
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Загальним об’єктом дисциплінарного проступку виступає дисципліна – становище, за
якого усі суб’єкти правовідносин влади і підпорядкування неухильно додержуються порядку
і правил, встановлених законами, статутами, положеннями.
Родовим об’єктом дисциплінарних проступків працівників є трудова дисципліна на
підприємстві, тобто встановлений порядок, правовий режим трудової діяльності [5, с. 413].
Таким чином можна констатувати факт що дисциплінарному проступку як і будь
якому з різновидів правопорушень притаманна єдність суб’єктивних та об’єктивних ознак,
сукупність яких визначає склад дисциплінарного проступку.
Дисциплінарний проступок може бути результатом активної, так і пасивної поведінки.
Його проявами не вважати невиконання або неналежне виконання державним службовцем
службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з
проходженням державної служби, а також учинок, який порочить його як державного
службовця або дискредитує державний орган, у якому він працює. Бездіяльність з боку
державного службовця може проявлятися у не вчиненні певних дій, які він зобов’язаний був
вчинити, наприклад, ненадання відповіді на інформаційний запит згідно з вимогами
законодавства про доступ до публічної інформації [6, с. 140].
У юридичній літературі існує думка про те, що настання негативних наслідків
(шкоди) у наслідку дисциплінарного проступку державного службовця є обов’язковою
ознакою його об’єктивної сторони [7, с. 54]. Проте варто підкреслити, погоджуватись з таким
положенням бажають не всі, через те, що чинне законодавство не містить приписів, що
прямо передбачають наявність шкоди. Проте доречно зауважити, що дисциплінарний
проступок державного службовця завдає шкоди авторитету державної служби, підриває
довіру населення до державного органу. Дисциплінарним проступком може бути завдана
шкода громадянам, які очікують на отримання публічних послуг, зокрема про це йдеться у
ст. 56 Конституції України [8].
Отже, узагальнюючи вищенаведене слід зазначити, що дисциплінарний проступок по
перше відрізняється від інших видів правопорушень, зокрема характером суспільних
відносин, на які посягають проступки; об’єктом конкретного правопорушення, ступенем
суспільної небезпеки; порядком застосування санкцій, а також суб’єктом, який визначає та
накладає санкції; наслідками застосування конкретного виду юридичної відповідальності та
її строками до правопорушника.
Положення чинного трудового законодавства передбачають притягнення особи до
дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного правопорушення але ні
самостійно ні через акти галузевого законодавства не розкривають визначення
дисциплінарного правопорушення (проступку). Що є суттєвим недоліком законодавства і
повинно бути виправлене шляхом прийняття нового Трудового кодексу, який на
законодавчому рівні покликаний врегулювати сферу притягнення працівників різних служб,
установ, підприємств та організацій до дисциплінарної відповідальності за вчинення
дисциплінарного правопорушення (проступку).
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Economic sciences
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА УЯЗВИМЫЕ ДЛЯ ТУРИЗМА РЕГИОНЫ ГРУЗИИ
(АДЖАРИЯ И ИМЕРЕТИ)
Давитулиани Цицино Гурамовна
заведующий кафедрой географий, академический доктор географии,
ассоциированный профессор
Государственный университет Акакия Церетели,
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Грузия, Кутаиси
Экономические последствия, которые пандемия принесла Грузии, имеют две стороны
- субъективную и объективную. Один из них связан с объективными данными, такими как:
сокращение инвестиций во всем мире, сокращение международных поездок, задержка
международной торговли и сокращение денежных переводов. Вторая, то есть субъективная
сторона, связана с решениями правительства, в том числе c решением так называемыми
lockdown которое правительство Грузии приняло дважды в 2020 году - весной и осенью.
Аналитики прогнозируют, что на данном этапе пандемия коронавируса затронет все
отрасли. По данным платформы данных statista.com, двумя секторами, наиболее
пострадавшими от коронавируса, являются сектор туризма и транспорта и сектор
обрабатывающей промышленности. Сектор туризма - один из секторов, который пострадал
от коронавируса COVID-19 как с точки зрения спроса, так и предложения.
Грузия входит в число стран, где туристический сектор имеет значительную долю в
ВВП (11,5% по данным на 2019 год). В 2019 году Грузия получила 9,5 млрд долларов от
экспорта товаров и услуг, из которых доходы от туризма составили 3,3 млрд долларов (34%
от общей суммы). А по прогнозам мировых экономистов, страны, чьи доходы от туризма
составляют более 20% от общего объема экспорта, что делает их экономически наиболее
уязвимыми перед текущей пандемией.
По официальным данным, в туристическом секторе страны занято более 150 тысяч
человек. Однако официальные данные о работниках туристического сектора, скорее всего, не
отражают
нерегулируемую
и
часто
неформальную
занятость,
такую
как
незарегистрированные семейные отели, транспортные услуги, услуги по аренде и частному
размещению и многое другое.
Большая часть несельскохозяйственной деятельности в регионах переплетается с
туризмом и смежными отраслями и является одним из основных способов самозанятости.
С момента глобального распространения короновируса гостиничный сектор стал
одним из секторов, который больше всего пострадал из-за мер, принятых для борьбы с
пандемией. Согласно официальной информации правительства 100 миллионов лари было
потрачено на обслуживание ковид-гостиниц в Грузии. Однако следует отметить, что в
данном случае эти проекты в основном затронули крупные и средние отели, в то время как
больше всего пострадали семейные отели, арендаторы недвижимости на международных
саитах, а также рестораны и предприятия, прямо или косвенно связанные с туризмом.
Очевидно, что ограничение международных рейсов и закрытие границ оказали
серьезное влияние на данные о международном туризме. Количество путешественников
значительно сократилось, и если, например, в апреле 2019 года в Грузию прибыло 550000
иностранных гостей, то за тот же период 2020 года - около 35000. Традиционно пик
туристического сезона в Грузии приходится на август - в 2019 году в этом месяце Грузию
посетило до 1,1 миллиона иностранных гостей, а 2020 году - до 44 тысяч. Наибольшее
количество иностранных посетителей в 2020 году приходится на сентябрь (50 499
посетителей); Соответственно, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году международные
визиты сократились более чем на 90 %. Этот факт доказывает, что сфера туризма фактически
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полностью остановилась и если бы не государственная политика т. н. запуск отелей
карантина и ковид-отелей удар был бы еще более болезненным.
Согласно статистическим данным 52,1% международных визитов в 2019 году были
совершены в столицу Грузии, за ней следует Батуми с 19,4%. С 2015 года Имерети занимает
второе место после Тбилиси по количеству посетителей, то есть 17-21% от общего
количества посетителей приезжает в наш регион. Цифры такие же в 2020 году. Третье место
занимает Аджарский регион (Таблица №1).
Таблица №1

Сезон на морских курортах Грузии длится несколько месяцев. Участок ШекветилиУреки-Григолети Гурийского побережья, сложенный из магнитных песчаников, не имеет
аналогов во всем Средиземноморском бассейне. Купальный сезон наиболее комфортен,
когда температура воды выше 20 ° C, температура воздуха выше 15 ° C, а сила волн меньше
3 баллов. Береговая линия Грузии характеризуется указанными выше показателями 6-7
месяцев в году.
Если мы посмотрим на данные, предоставленные Национальным статистическим
управлением, в 2015-2019 годах наблюдается рост числа иностранных посетителей на всех
четырех важных морских курортах - Батуми, Кобулети, Уреки и Анаклия. Таблица наглядно
показывает влияние Ковид 19, если в 2019 году Батуми посетило более 2 миллионов
туристов и из них 249 288 в первом квартале, то в первом квартале 2020 года только 204
тысячи, а в Анаклии в первом квартале было всего 280 посетителей. Что еще раз показывает
негативное влияние Covid 19 (Таблица №2).
(Таблица №2)
Статистика иностранных посетителей морских курортов Грузии (2015-2020 гг.)
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Если сравнивать процент вышеупомянутых морских курортов, лидирует Батуми - на
него приходится 20,6% международных посещений в 2018 году, 21% в 2019 году, 15,2% в
первом квартале 2020 года. Те же данные по местному туризму следующие: в 2018 году на
морских курортах Аджарии отдохнуло 147900 посетителей, или 13,4% от общего числа,
165000 - 13,5% в 2019 году и 124,100-1,9% в 2020 году, что на самом деле неплохой
показатель, учитывая пандемическую ситуацию, сложившуюся в последние годы.
По статистике лечебных курортов за 2015-2019 годы, то больше всего иностранных
посетителей было зарегистрировано в 2018 году - 136 тысяч, а отечественных, что
удивительно, в первом квартале 2021 года - 125 800 посетителей. В первом квартале 2020 и
2021 годов иностранных посетителей не было. Если взять курорты Имерети - до пандемии
курорт Саирме в последние годы посетили 1500-2000 иностранных гостей - из
Азербайджана, России, Польши и Германии. По данным на 2019 год, на бальнеологическом
курорте Цкалтубо отдохнули 21 483 посетителя. Регистрировались посетители из Армении,
Азербайджана и России. К 2020 году и в этом году количество посетителей было сведено к
минимуму, поскольку отели были преобразованы в Covid Центры.
В конце второго квартала 2020 года государство объявило приоритетом «внутренний
туризм», который сам по себе направлен на поддержку туристической инфраструктуры
регионов. Более того, в обществе сложилось ощущение, что в этом году отечественные
туристы путешествовали по стране более интенсивно, чем в предыдущие годы. Официальная
статистика опровергает эту точку зрения. Согласно цифрам, количество внутренних
посетителей в 2020 году во всех рассматриваемых регионах сократилось по сравнению с
данными за аналогичный период прошлого года.
После смягчения правил Covid Международный аэропорт Кутаиси был официально
открыт в июне 2021 года с новым терминалом, увеличенной в 6 раз площадью и в 4 раза
увеличенной пропускной способностью, с новейшими услугами, если старый терминал мог
принимать 600000 посетителей в год, то теперь он будет принимать 2,5 миллиона туристов,
имеет 7 выходов и сможет беспрерывно обслуживать более 1200 пассажиров в час.
В настоящее время ситуация немного, но исправлена, возобновлена работа
туристических информационных центров. Центры уже действуют в аэропортах Тбилиси,
Кутаиси и Батуми, бюро информируют иностранных посетителей о совместных правилах и
предоставляют им необходимую информацию. Такие центры планируется поэтапно
открывать по всей стране.
На данном этапе государственная граница Грузии открыта безоговорочно для 5 из 27
стран-членов ЕС (Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы). Граждане стран ЕС
которые Грузию внесли в так называемой ,,зеленый список’’, они смогут въехать в Грузию
в рамках 14-дневного обязательного карантина, расходы на который они покроют. Надеюсь,
это увеличит поток посетителей не только в стране, но и в нашем регионе. Все вместе
поможет преодолеть экономический кризис.
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ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОМЕНТАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОЇ
ОСВІТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Дейнега Є.О.
аспірант
Київський університет імені Бориса Грінченка
«Енциклопедія сучасної України» визначає поняття «етносу» як «спільноту, у яку
люди об’єднані уявленнями про спільне походження та наявністю культурної спільності –
мови, звичаїв, міфів, епосу». Там же знаходимо визначення поняття «ментальності»:
«сприйняття і тлумачення світу в системі духовного життя народу» [6].
Етноментальність як результат застосування релігійних освітніх практик нерозривно
пов’язана з світовідчуттям людини, її усвідомленням себе частиною чогось «більшого», ніж
наявне у чуттєвій реальності, яка піддається емпіричному пізнанню, а також приналежністю
до народної історії, «роду» в розумінні Шопенгауера [12, с.97]. Відбувається виховання
особистості з визначеними морально-етичними стандартами та ціннісними орієнтирами.
Релігійність обрамляє національну систему, зумовлюючи характерні риси етноментальності.
Ґрунтовне висвітлення заявленого питання потребує диференціації поняття «релігійна
освіта». Професор університету Бригама Янга Д. Джарвіс виокремлює три типи релігійної
освіти: наставляння, релігієзнавство та етичне виховання. Під «наставлянням» мається на
увазі викладання основ певної релігії учням, які її сповідають, а процес навчання здійснює
священнослужитель. Світські освітні заклади, відповідно до свободи віросповідання, повинні
здійснювати таке навчання лише у факультативній формі. Під «релігієзнавством» необхідно
розуміти викладання історії релігії та наукового огляду релігійних течій. Викладати цей
предмет можуть шкільні вчителі, або кваліфіковані релігієзнавці. «Етичне виховання» являє
собою порівняльний аналіз етичних норм та якостей для формування в учнів певних чеснот
[4]. Також необхідно зауважити, що наука про релігії – важливий елемент гуманітарного
знання, який дозволяє краще зрозуміти як свою власну культуру (яка багато в чому
сформована релігією), так і інші культурні системи [9, с.8].
Релігійна освіта покликана формувати не тільки духовну ідентичність та
загальнонаціональну свідомість, але й забезпечувати культурно-ціннісну спадкоємність
етносу. М. Бердяєва писав, що «кожен з нас християнин не 30 або 40 років <…>, якщо
рахувати час нашого індивідуального навернення, а 2000 років. Кожен з нас отримує
світовий релігійний досвід християнства» [1, с.248]. В результаті утворюється певна
колективна свідомість, яка має безпосередній вплив на повсякденне життя громадян,
характер їхньої взаємодії у соціумі [5, с. 176].
Будь-яка державна освітня інституція має на меті виховання особистості, природньої
та пристосованої для місцевого соціокультурного середовища, що нерозривно пов’язано з
питаннями етносу та ментальності, на перетині яких утворюється багатогранна надбудова –
етноментальність, яка визначає «культурний код» цілої держави, або певних її регіонів. Так,
Г.Д. Гачев у своїй книзі «Ментальності народів світу», говорить про «національні варіанти
релігійного почуття» та «національні образи Бога». Автор наголошує на тому, що «в
християнстві догматичні відмінності корелюють з національними: не є випадковим
географічний розподіл зон православ'я, католіцизму, протестантизму і його різних течій, –
тут співзвучність з національним Космосом і Психеєю». Наприклад, для східних слов'ян
культ Богородиці – своєрідне уособлення шанування рідного краю, «Батьківщини-матері».
За такої конотації відбувається перетин релігійного та патріотичного почуттів, де одне
гармонійно доповнює інше, або є тотожним йому [2, с.22].
В українській площині державотворення патріотизм і самоідентифікація за
допомогою релігії мають вагомі історичні передумови. Пригадаємо дохристиянську реформу
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Володимира Святославовича 980-го року – створення єдиного пантеону язичницьких богів,
головною метою якої була консолідація суспільної свідомості навколо спільної, чітко
регламентованої релігії. Віра таким чином давала імпульс державоцентричним силам [10, с.
418]. Пізніше, в 988 році, хрещення Русі визначило цивілізаційний та світоглядний курси
давньоруської держави, прямою спадкоємицею якої є сучасна Україна.
Прийняття
християнської релігії на сотні років визначило характер освітніх практик, які здійснювалися
в контексті трансцендентного світосприйняття, де головним джерелом знань була література
духовного спрямування [3, с. 55].
Філософ Л. Михайлова говорить, що «зовнішній характер релігійності – перша і
основана риса сучасної релігійної свідомості. Для одних – це форма соціально-політичного
конформізму та знайомого патерналізму, коли очікування піклування з боку держави
доповнюється або замінюється піклуванням Церкви. Для інших – усвідомлювання і проява
етнокультурної ідентичності». В свою чергу релігія як фактор такої ідентичності на
пострадянському просторі, на думку Л. Михайлової часто призводить до конфесійного
редукціонізму – ототожнення і взаємозамінність національної та релігійної ідентичностей,
створюючи таким чином в масовій релігійній свідомості стереотип, що істинне християнство
– це православ’я [8 с. 167-183].
Дослідниця М.О. Черниш пише наступне: «за даними останнього перепису населення
2001 р. в Україні проживають представники понад 130 етносів та народностей, проблема
формування демократичної, виваженої і раціональної державної культурної політики
пов’язана з необхідністю розв’язання триєдиного завдання – вибудовуватися з урахуванням:
потреб зміцнення єдності національної культури й водночас розквіту її регіонального
розмаїття та його народних форм; урахування впливу на неї глобалізаційних процесів;
забезпечення можливостей культурної ідентифікації представників інших етнонаціональних
культур» [11, с. 114-118]. В контексті даних, які приводить М.О. Черниш, можна підкреслити
особливу роль регіональних етноментальностей, кожна з яких формувалася в особливій
історичній парадигмі, і є втіленням певного домінуючого наративу, включаючи релігійний.
Л. Михайлова наголошує на складних метаморфозах сучасної релігійної свідомості,
адже позачасові християнські ідеали не завжди корелюються з принципами сучасного
буденного життя [8, с. 167-183]. Незважаючи на це, на думку філософа А. Крилова «одним з
найяскравіших критеріїв ідентичності в історії людства виступала і виступає релігія –
релігійна свідомість людини і суспільства, його релігійна приналежність» [7, с. 212].
Отже, підсумовуючи статтю, необхідно виокремити її головні положення. Наука про
релігії – це важлива частина гуманітарного знання, яка допомагає краще зрозуміти культурні
особливості представників різних релігійних систем. Релігійна освіта має на меті виховання
особистостей з певними світоглядними орієнтирами та способом мислення, що зумовлено
церковними догматами і соціальною необхідністю. Результати такої освіти нерозривно
пов’язані з формуванням специфічного механізму прийняття рішень і тлумачення подій та
явищ.
Християнство – це ядро української державності, і одночасно воно є носієм
традиційної культури, символом спадкоємності народної історії. Історична парадигма
розвитку України зумовлює полікультурність сучасної держави. Регіональні наративи мають
історичні передумови, і дають підстави говорити про регіональні релігійні ментальності з
ознаками конфесійного редукціонізму.
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Вступ.
Позиційна компресія хребтової артерії (ХА) за класифікацією МКХ-10 визначається
під назвою «Компресія передньої спинальної та/або хребтової артерії» (код М47.0,
захворювання скелетно-м’язової системи та опорно-рухового апарату).
В зарубіжній літературі можна зустріти терміни: «Vегtеbгаl artery compression
syndrome», «Воw hunter’s syndrome». Вперше позиційна компресія ХА як «Воw hunter’s
stroke syndrome» описана в 1978 році як вторинна механічна оклюзія або стеноз ХА
внаслідок ротації голови, що призвела до виникнення симптоматичної вертебробазилярної
недостатності (ВБН). Даний синдром був описаний В. Sorensen у 39-річного спортсмена,
який переніс стовбуровий інфаркт під час змагань по стрільбі з лука. Найбільш вдалим
терміном, якій відображає суть даної патології можна вважати: «Синдром ротаційної оклюзії
хребтової артерії», «Синдром динамічної компресії хребтової артерії».
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У вигляді обмежувального болю, спазмів і контрактур, міотонічні синдроми мають
чітко детерміновані компенсаторно-пристосувальні властивості, запобігаючи розвиненню
динамічної компресії (ХА) в певних положеннях голови та верхніх кінцівок в складному
просторо-динамічному ланцюзі скелетно-м’язової кінематики і в статично-фіксованих
станах.
Перевантаження і хронічна травматизація плечового суглобу під час стереотипної
повсякденної рухової активності в фіксованих невигідних положеннях створює умови
виникнення шийної вертеброгенної артропатії плечового суглоба у вигляді шийноплечового синдрому (ШПС), який має риси адгезивного капсуліту (М 75.0 за МКХ-10),
синдрому стиснення ротаторів плеча (М 75.1 за МКХ-10), кальцифікованого тендиніту
плеча (М 75.3 за МКХ-10).
Мета.
Визначити деякі особливості клінічного перебігу вертеброгенних артропатій
плечового суглоба.
Матеріал і методи.
Представлений аналіз 428 хворих з верифікованою динамічною компресією та
порушенням функції плечового суглоба. Середній вік 49,3±12,2 роки (р<0,05). Комплексна
оцінка клініки вертебро-базилярних порушень проведена за шкалою В. Ноffenberth (1990).
За даною шкалою виділено дві групи пацієнтів: І - за сумою балів 21,2±3,5 (n = 306,
р<0,05); II - 25,6±2,7 (n = 122, р<0.05). Всі хворі мали ураження плеча (М 75 за МКХ-10) з
характерними особливостями клінічного перебігу, комплексна оцінка якого проведена
згідно Shoulder Score Index (SСІ) (Richards R.R. et al, 1994).
Середній бал в І групі становив 73,5±1,2 (п = 306, р<0,05), в II групі - 62,8±1,9 (n =
122, р<0,05). Всім хворим проведені ультразвукова доплерографія (УЗДГ) з позиційними
тестами та комп’ютерна ангіографія з флексійно-ротаційними пробами. Пацієнтам
проведено: УЗДГ плечового суглоба (319 хворих); комп’ютерна томографія або магнітнорезонансна томографія (122 хворих); рентгенологічне обстеження області плечового
суглоба та шийного відділу хребта (ШВХ) - всі 428 хворих.
Результати та їх обговорення.
Позиційно-ішемічні міотонічні та больові синдроми у вигляді обмежувальних
больових контрактур та позиційного болю супроводжувались зменшенням сили та об’єму
активних рухів в верхній кінцівці. Відзначались функціонально вигідні положення
кінцівки, в яких зменшувався больовий синдром, а після тривалої фіксації верхньої
кінцівки у такому положенні збільшувались сила та об’єм активних рухів. В ряді випадків
активні рухи (І група – 37,3±2,8% хворих, р<0,05; ІІ група 63,4±2,5% хворих, р<0,05 в
плечовому суглобі, які проводились через подолання болю та міотонічних контрактур,
призводили до виникнення ністагму та вестібулярно-мозочкових порушень, зростання
провідникових і сегментарних неврологічних симптомів. В інших випадках (І група
53,2±2,9% хворих, р<0,05) болі та міотонічна симптоматика були не виражені, але під час
активних рухів верхньої кінцівки певної амплітуди з навантаженням, виникали дроп-атаки,
втрати свідомості, напади вираженої атаксії, вестибулярних порушень, вегетативні
пароксизми.
Шийні радикулярні синдроми в 27,2±1,8% хворих (р<0,05) І групи та 35,8±2,1%
хворих (р<0,05) ІІ групи проявлялись виключно радикулярними болями та парестезіями без
об’єктивних ознак порушення чутливості та сухожилкових рефлексів. Співпадіння
локалізації радикулярного болю та об’єктивного корінцевого дефіциту було відзначено в
11,2±1,4% хворих (р<0,05) І групи та 12,4±1,3% хворих (р<0,05) ІІ групи. Монорадикулярні
болі супроводжувались полірадикулярним дефіцитом або полірадикулярні болі виникали на
фоні монорадикулярного дефіциту в 26,4±1,6% хворих (р<0,05) І групи та 42,6±2,3% хворих
(р<0,05) ІІ групи. Монорадикулярна симптоматика спостерігалась в 18,3±1,8% хворих
(р<0,05) І групи та 11,2±1,4% хворих (р<0,05) ІІ групи, полірадикулярна – в 6,8±1,3%
(р<0,05) пацієнтів І групи та 28,7±1,6% пацієнтів (р<0,05) ІІ групи. Дискалгічні синдроми
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супроводжувались вираженими міотонічними реакціями, антальгічним сколіозом або
кривошиєю, позитивними симптомами натяжіння, функціональними блокадами хребтових
сегментів (спостерігались в 38,4±2,5% хворих (р<0,05) І групи та 65,3±2,4% хворих (р<0,05)
ІІ групи). Дискалгічні синдроми з переваженою топічною локалізацією в проекції сегментів
С1-С4 спостерігались в 23,1±2,3% хворих (р<0,05) І групи та 38,5%±2,7% хворих (р<0,05) ІІ
групи. Дискалгічні синдроми з переважним розповсюдженням в проекції сегментів С 5-С7
були визначені в 38,6±2,7% пацієнтів (р<0,05) І групи та 56,4±2,8% пацієнтів (р<0,05) ІІ
групи.
Синдроми спондилоартралгії спостерігались в 12,3±1,4% хворих (р<0,05) І групи та
35,2±1,8% хворих (р<0,05) ІІ групи характеризувались локальним болем із склеротомною
іррадіацією, що супроводжувалась скутістю в ураженому руховому сегменті ШВХ з
відчуттям «хрусту» або «клацання» в хребті, підвищеною втомою особливо в статично
фіксованих позах, яка різко посилювалась при зміні одного статичного положення на інше,
але зменшувалась при згинанні, розгинанні та ротації.
Синдром нестабільності спостерігався в 36,5±2,4% хворих (р<0,05) І групи та
35,2±1,8% хворих (р<0,05) ІІ групи. Він характеризувався поступовим та повільним
прогресуванням локального болю в ШВХ, який з’являвся та посилювався при статичних і
динамічних навантаженнях та майже зникав при розвантаженні, в горизонтальному
положенні та при обмеженні рухів.
Вертеброгенні артропатії області плечового суглоба являли собою вертеброгенну
рефлекторну цервікобрахіалгію, яка супроводжувалась міотонічним синдромом з
обмеженням рухливості ШВХ та формуванням тригерних больових зон в м’язах шиї,
плечового поясу та верхньої кінцівки, нейродистрофічними синдромами, вегетативносудинними проявами в верхніх кінцівках. ШПС, як правило, не являвся домінуючим в
клінічному перебігу у пацієнтів, в яких спостерігались мінливі або стійкі порушення функцій
верхньої кінцівки на фоні позиційних стійких або транзиторних неврологічних порушень у
вертебро-базилярному басейні, транзиторної або стійкої позиційної мієлопатії. В клінічному
перебігу відзначались міотонічні синдроми, які можна було пов’язувати з остеохондрозом
ШВХ, рефлекторно-ішемічні спазми груп м’язів, що переважно мали відношення до рухів у
плечовому суглобі, залежних від кінематики лопатки. Рефлекторно-ішемічні синдроми
виникали на фоні позиційно-компресійних синдромів та синдромів обкрадування вертебробазилярного басейну на користь поясу верхньої кінцівки, або навпаки. При цьому
спостерігалась диссінергія складних рухів, для здійснення яких необхідно послідовне
підключення певних груп агоністів та антагоністів. Диссінергія складних рухів, в свою чергу,
була пов’язана з дисфункцією мозочка, яка залежала від особливостей його кровопостачання.
При цьому паралельно виникали як рухові порушення центрального походження (пірамідні,
екстрапірамідні), так і ішемічні порушення функцій периферичної нервової системи
(радикулопатії, плексопатії, нейропатії). Виразність порушень функції верхньої кінцівки
змінювалась періодично, через певний час значно зменшувалась, змінювала характер
клінічного перебігу.
Згідно результатів проведення Sіmple Shoulder Test, SST (S.B. Lippit et al., 1993),
21,6±2,3% хворих (р<0,05), що входили до ІІ групи, або не могли дати позитивну відповідь ні
на жодне з 12 питань опитувача, або могли визначити один пункт як позитивний, отримуючи
8,3%. Результат тестування інших хворих дозволив встановити середній бал для І групи
68,7±2,48% (р<0,05, n=306), а для ІІ 22,3±1,54% (р<0,05, n=122). Результати опитувача
фіксувались на момент звернення хворого, так як під впливом лікування, а також зміни
ритму життя, стереотипу рухів, в тому числі, під час праці, на роботі, показники суттєво
змінювались і, в більшості випадків, на перший план виступали симптоми вертебробазилярних порушень.
Поставлені в тесті Shoulder Disability questionnaire (Croft P. et al., 1994) питання мали
не зовсім типове значення для наших хворих. Так, часто повертатися уві сні хворі були
змушені внаслідок болю не так в плечі, як в області лопатки, шиї, затерпіння та судомного
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зведення кисті, пальців, в плечовому та ліктьовому суглобі по типу згинально-приводящих
контрактур, болю по всій половині грудної клітки. Лежачі на тому чи іншому боці, хворі
мали затруднення дихання, серцебиття, пульсуючий біль в голові, розпирання шиї,
затерпіння і пульсацію в кінцівках. На певному боці блокувалось носове дихання, починало
терпнути плече, або виникало відчуття «провалу» аж до порушення свідомості. В певному
положенні у хворих спостерігалось підвищення артеріального тиску. По шкалі хворі
набирали в середньому 7,3±0,64 бала (р<0,05, n=306), І група та 18,42±1,75 бала (р<0,05,
n=122), ІІ група.
У 73,8±2,4% хворих (р<0,05) ІІ групи чітко визначились болі та обмеження рухів
ШВХ, верхньої кінцівки в плечовому суглобі, які не відповідали ортопедичним положенням
кінцівки, в яких фіксувалась компресія підключичної артерії та плечового сплетення. З цього
приводу нами був проведений клініко-ортопедичний аналіз неспецифічних порушень
функцій плечового суглоба для визначення ролі міотонічних рефлекторних синдромів у
клінічному перебігу вертеброгенних артропатій.
Як показали клінічні дослідження, тонус м’язів плечового поясу змінювався,
формуючі специфічні порушення функції плечового суглоба, які, з одного боку, обмежували
положення кінцівки, в яких виникали позиційні компресійні синдроми, а з другого боку,
являли результат порушення синергізму в скороченнях груп м’язів, що приймали участь у
створеннях певних цілеспрямованих рухів.
При досліджені, у хворих з динамічною компресією ХА було виявлено:
1) кут зміщення лопатки відставав від кута відведення руки, формуючі
співвідношення 2,72 ± 0,15 (р < 0,05) (І гр. – 17,4±1,2% хворих, ІІ гр. – 41,3±2,3% хворих);
2) кут зміщення лопатки при відведенні плеча був більше, ніж очікувалось згідно
пропорції лопатково-плечового ритму 1,68 ± 0,08 (р < 0,05) (І гр. – 10,1±1,3% хворих, ІІ гр. –
42,8±2,5% хворих).
При зміні лопатково-плечового ритму у хворих спостерігалось підвищення тонусу
м’язів – фіксаторів лопатки з перевагою тонусу верхніх фіксаторів (pars superior m. trapezius,
m. levator scapule) над нижніми (pars inferior m. trapezius, m.m. rhomboidei, m. serratus
anterior). В цих хворих також було відзначено:
підвищення тонусу приводящих м’язів плеча (m. pectoralis major, m. teres
major, m. coracobrachialis) та перевалювання над тонусом відвідящих м’язів (m. deltoideus, m.
supraspinatus);
підвищення тонусу внутрішніх ротаторів плеча (m. subscapularis, m. latissimus
doorsi) та перевалювання тонусу цих м’язів над тонусом зовнішніх ротаторів плеча (m.
infraspinatus, m. teres minor).
Таким чином, була порушена синхронність та ритмічна скоординованість п’яти
складових компонентів плечового суглоба, причому основне навантаження приходилось
саме на плече-лопатковий суглоб (art. glenohumeralis) при відносно фіксованій лопатці.
Можна було визначити рефлекторно-спастичну м’язову контрактуру акроміальноключичного, грудинно-ключичного, акроміально-плечового суглобів та лопатково-реберного
«псевдосуглоба».
Клінічні прояви вертеброгенних артропатій не були специфічними, являли собою
комбінацію міотонічних порушень та компресійно-рефлекторних синдромів змін. З
порушенням, синергії рухів верхньої кінцівки і впливом контрактур та парезів на сукупну
амплітуду і силу певного руху. Характерною особливістю клінічного перебігу являлось те,
що виразність симптомів і, навіть характер, змінювались в залежності від попереднього
статичного чи динамічного навантаження, тривалості часу знаходження хворого в незручній
позі, особливостей просторового розташування кінцівок відносно шиї та голови під час
відпочинку.
Динамічність клінічного перебігу полягала в тому, що виразність клініки окремих
симптомів змінювалась на протязі доби, тижня, місяця, причому, ці зміни мали циклічний
характер. Міг змінюватись навіть характер клінічного перебігу, коли переважно міотонічні
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синдроми переходили в неврологічні, неврологічні центральні в неврологічні периферичні та
навпаки, загальномозкова симптоматика в минущу вогнищеву, змінювалась топічна
локалізація ішемічних проявів вертебро-базилярної недостатності. По мірі прогресування
захворювання процеси загострення чергувались з ремісіями, які були обумовлені різними
формами пристосування організму до етіопатогенетичних механізмів, що утворювали
компресію судинно-нервового комплексу ХА. Сюди входила і зміна рухового стереотипу і
зміна динамічності рухів у ШВХ – поясі верхніх кінцівок для запобігання динамічної
позиційної компресії магістральних судин. В подальшому симптоматика ставала більш
тривалою, повністю не зникала під час коротких та довгих ремісій. Згодом вона становилась
постійною з чітко окресленою циклічністю приступів, часто на фоні завжди присутніх
симптомів. Тому, в клінічному перебігу позиційної компресії доцільно було виділити
наступні етапи, які відображали динаміку процесу:
1) циклічний перебіг без залишкової клініки в інтервалах між стійкими повторними
клінічними епізодами;
2) циклічний перебіг з залишкової клінікою в інтервалі між приступами, яка
супроводжувалась виразними симптомами;
3) постійна виразна симптоматика, яка тривала, майже не змінюючись, без наявної
циклічності перебігу – стійкий нециклічний перебіг.
Проводячи оцінку функції верхньої кінцівки в балах, необхідно було враховувати
характер клінічного перебігу, так як в одного й того ж хворого функції кінцівки могли
змінюватись в залежності від попереднього навантаження, позиційного напруження або
відносної іммобілізації (покою) з відповідним погіршенням чи відновленням функцій. Тому,
при циклічному перебігу визначалась оцінка найгіршої функції кінцівки, при наявності
залишкової клініки – оцінка функції кінцівки під час максимального погіршення, базисна
функція - при залишковій симптоматиці. При стійких симптомах був визначений один
показник в балах для кожного хворого, що відображав стійкі порушення функцій верхньої
кінцівки.
Висновки.
Вертеброгенні артропатії при динамічній компресії ХА являють собою специфічні
ураження плечового суглоба, які виникають як результат впливу патологічного рухового
стереотипу на функції плечового суглоба.
Комплексна оцінка неврологічних і вертебро-базилярних порушень мала негативну
рангову кореляцію з комплексною оцінкою спастичних міотонічних та больових синдромів в
епіцентрі плечового суглоба (r=(-0,78), mr=0,03, t>3,3, p<0,05, n=428).
Ключові слова: хребтова артерія, синдром компресії, шийно-плечовий синдром,
вертеброгенна артропатія.
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РАЗВИТИЕ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО CПА-ТУРИЗМА И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В ГРУЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦХАЛТУБО)
Догонадзе Татия Хвичаевна
ассистент профессора
Государственный университет им.А.Церетели
После 1990-ых годов, когда странам восточной Европы и постсоветского
пространства пришлось адаптироваться в новой экономической и политической среде,
конкурентными стали те отрасли, которые были привлекательны для международных
визитеров. Они смогли предложить интересные туристические продукты и сами создали
возможности развития потенциальных рынков в стране. (Aguayo, Exposito, Vazquez Rozas,
2009:127).
В данный период, особенно пострадал местный туризм для которого, одним из
главных профилей в советской Грузии была оздоровительная рекреация. Развитие
локального туризма, как известно, помогает развитию региональной экономики, улучшает
инфраструктуру, растет бюджет региона, что положительно отражается на валовой
внутренний продукт страны. (Mammedov, 2013:27; „отчет качественных исследований“,
2007).
В Грузии, одним из важнейших мест бальнеологических ресурсов и курортов
представляет Имерети, поэтому цель нашего исследования одно из направлений внутреннего
и международного туризма, а также, исследование современных процессов развития
бальнеологического спа туризма.
Во время исследования были использованы количественные (анкетирование 204
анонимных анкет), качественные (15 интервью с отдыхающими, с экспертами отраслей –
главврачами, менеджерами курортов, обслуживающим персоналом) и статистические
методы.
Со второй половины 2000 года одним из направлений развития местного туризма стал
лечебно оздоровительный туризм, который, однако, реабилитируется медленными темпами.
Мои исследования показали, что лечебно оздоровительные курорты имеют потребность и
спрос у населения, в особенности у людей в возрасте от 30 до 65 лет. Выявилась, в большей
степени, удовлетворительность качеством обслуживания. Но и недочёты стали явными,
которые нужно будет предусмотреть и устранить.
В советском союзе в Цхалтубо был 21 санаторий. На сегодня функционирует только
12 гостиниц, одна гостиница – санаторий Цхалтубо СПА Резорт (Sparezort), а также бывший
военный санаторий, который до последнего времени принадлежал Министерству Обороны.
Сейчас это акционерное общество и находится в частном владении. Это единственное
здание, которое не было занято беженцами. В июле 2011 года открылся четырехзвездочный
комплекс. Санаторий принял первых отдыхающих, хотя на сегодня количество грузинских
визитеров уменьшилось. Гостиница санаторий обслуживает 78 номеров на 141 персону.
Долгосрочные рекреанты (7-14 дней) в основном из Азербайджана, России, Украины и
Казахстана. На 30-40 иностранцев приходится 10-12 отдыхающих грузин. Комфортная
природная и техническая инфраструктура гостиницы позволяет обслуживать конференции и
семинары. Обеспечивают трансфер рекреантов из Кутаисского аэропорта до гостиницы.
Гостиницы поддерживают связь с турагенствами и туроператорами. Они зарегистрированы
на известных сайтах, что обеспечивает привлечение отдыхающих. В состав
гостиницы Цхалтубо СПА Резорт входит 16 гектаров парка, устроена тропинка для
велосипедистов и пешеходов. У санатория есть собственный ресторан на 350 человек, бар,
клуб, конференц-зал и концертная площадка. Отдыхающим предоставляется медицинское
обслуживание всех типов. Наряду с менеджерами других гостиниц отмечают большое
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значение Кутаисских аэропортов – низкий тариф авиарейсов и близкое расстояние с
курортом. Отдыхающие, которые приехали с лечебно оздоровительной целью попадают
сюда именно этим путем. В 2013 году назначили чартерные рейсы из Израиля, которые
обеспечили въезд сразу нескольких групп. Это очень хорошо отразилась на нагрузку
гостиниц. К сожалению, такие въезды не имели систематического характера.
Вместе со статистическими материалами методы количественного и качественного
исследования дали возможность детально изучить социально-экономическую структуру
отдыхающих в Цхалтубо и сделать SWOT анализ курорта. Анкетирование (58 рекреантов,
как грузинских, так и граждан других стран вместе выбранными) и экспертами (главным
врачом радоновых ванн, средним медперсоналом менеджерами и владельцами гостиниц и
санаторий, городской администрацией) на основе интервью выявили главные аспекты
туристической специализации в Цхалтубо, а также сильные и слабые стороны опасностей и
возможностей. 32% респондентов составляли мужчины и 68% женщины. Посещений
Большинство из них (83%), были связаны со здоровьем, а 17% - просто для отдыха.
Анализ нужности/дефицита отдыхающих показал высокую потребность
экскурсионных туров и дефицит такого типа сервиса. (диаграмма #1).
Диаграмма 1. Желательные активности рекреантов

Источник Т. Догонадзе.2018
После частного капиталовложения восстановлены 2-6 бассейны и было создано
акционерное общество "Бально Сервис" (бывший 6 бассейн) в состав которых входят 7
бассейнов и 2 бюджета. Пока восстановлен один бюджет и два источника. Инвесторами
являются граждане Грузии.
Реабилитационный центр ”Би Хелти” (“behealthy”), бывший второй бассейн купил
грузинский инвестор гражданин России и полностью его модернизировал. Данные
структуры обслуживают всех визитеров курорта.
Менеджмент обеих фирм переподготовил медперсонал и заменил их молодыми
специалистами. Бальнео структуры сотрудничают с колледжами и студенты на месте
проходят практику. Успешным студентам предлагают работу в зависимости от их
квалификации. Эти процессы приветствуются, потому что с одной стороны, молодежь не
уезжает из района, а с другой стороны для работодателя преимущественно использовать
местный трудовой ресурс. На курорте в рекреационной зоне полностью включено население
муниципалитета.
Основные потоки визитеров из пост-советского пространства: из Азербайджана,
России, Украины, Казахстана, что обусловлено географической близостью этих стран с
Грузией (Таблица #1). Важно количество приезжих отдыхающих из Израиля, число которых
растет.
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Таблица 1
Статистика въезда отдыхающих в Бальнео Сервисе (2016-2017г.)

I
54

2016 и 2017г.
(Сумовый показатель для предпочитаемых 15 стран)
месяцы
II III IV V
VI VII VIII IX
X
XI
37 68 96 194 267 519 840 652 251 121

XII
47

3146

3

4

6

9

36

161

855

1475

496

59

7

11

3121

26

15
2
4

31
15
18
2
1

36
10
20
31
9
7
7

100
16
17
25
17
13
6
14

87
4
25
75
12
1
20

83
26
22
52
9
21
12
16

95
35
6
52
28
10
14
16

113
27
13
55
10
43
17
6

85
14
7
38
6
5
6
6

25
5
3
4
5
1
2
10

39
8
1

1444
162
140
322
103
102
86
72
8698

страна
Грузия
Азербайджан
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Израиль
Казахстан
Польша
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
все

4
5
1
1

1

1

все

1
3

Источник Статистическая служба „Бальнео Сервиса“
Интервью с респондентами помогло выявить общие проблемы: во-первых, это низкая
осведомленность о курорте. Многие структуры отвечают международным стандартам, но изза неосведомленности иностранных визитеров количество отдыхающих мало. Во-вторых, все
респонденты отмечают, что в Цхалтубо нет развлекательных объектов. И, в-третьих,
менеджеры всех гостиниц заявляют о главной проблеме: слабое владение обслуживающим
персоналом русского и английского языков. Поэтому, все силы направлены на устранение
этого дефицита.
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ГЕНЕЗА РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ІНТУЇЦІЇ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ
ФІЛОСОФСЬКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ІНТУЇЦІЇ
Донець О.Б.
студент,
Київський університет імені Бориса Грінченка
Протягом усієї історії розвитку філософської системи знання були сформовані
неоднозначні концепції та підходи до розуміння сутності феномену інтуїції. Важливо
зазначити, що загалом сама сфера філософії не завжди має пряме відношення до конкретнонаукових понять та часто може бути ближча до певних «ідеальних утворень» або
абсолютних категорій. Так само і сам феномен інтуїції доволі часто піддавався ідеалізації або
перекручуванню засобами містики, релігії тощо.
В історії філософської думки інтуїція постає як багатозначна філософська категорія,
однак, і у сучасності немає хоча б приблизно однозначного та вичерпного, емпірично
вивіреного, теоретично завершеного розуміння феномену інтуїції. Відсутня й можливість
дійсного та якісного її дослідження в контексті розвитку пізнавальної здатності людини у
творчій та науковій діяльності. З огляду на такі причини, аналіз історико-філософського
багажу цієї проблеми дає можливість більш глибоко та якісно виділити її основні аспекти і
властивості, поглибитись в проблемне поле дослідження.
Починаючи з Сократа, інтуїція розумілася як певний механізм, що спрямовувався на
більш цілісне пізнання індивідом самого себе; внутрішній направляючий голос, що вів
людину по життю [1, 3]. У Платона інтуїція була більш метафізично забарвлена – це
осягнення ідей без направлених розмірковувань (однак, підкріплене попереднім тренуванням
розуму в минулому), це спосіб осягнення людським розумом світу ідей [3, 14]. Аристотель,
як батько раціоналістичних позицій та науки в її більш-менш сучасному вигляді, сприймав її
інакше. Він допускав можливість «вбачання», розуміння істин та вищих понять, і саме
інтуїція виступала як спосіб їх споглядання, спосіб осягнення саме передумов наукових
роздумів, схоплювання сутності речей та явищ [2, 3].
Середньовічний теолог Д. Скотт вважав інтуїцією як чуттєве сприйняття, акт прямого
пізнання певного існуючого об’єкту, і була вона скоріше позбавлена у нього містичності [1,
6]. У. Оккам був у чомусь схожим у поглядах із Д. Скоттом, у нього знання також було
різним – інтуїтивним та абстрактним. Саме засобами інтуїції відбувався безпосередній
контакт; згідно з У. Оккамом, з об’єктом в акті пізнання. Відповідно, інтуїція – наглядне
знання, яким пізнається одиничне, вона звернена до сфери можливого, але, в той же час, є
фундаментальною формою пізнання людини [1, 6]. М. Кузанський уявляв інтуїцію як
недискурсивну творчу здатність індивіда, його розуму, яка проявляється у з’єднанні видимих
йому протилежностей в передуючій їм єдності, цілісності – в єдності першопричин,
здатності «вбачання» збігу протилежностей [1, 6].
Ф. Бекон, як представник пізнього Відродження та початку Нового часу, батько
матеріалізму, не сприйняв підхід древніх мислителів, постулати інтелектуальної інтуїції
середніх віків та положення чуттєвої інтуїції. Він створив власну методологію, розробив
положення індуктивного методу, що в сумі дало потужний поштовх для історичного
розвитку феномену інтуїтивного та його розвитку в майбутньому [5].
Вже в епоху раціоналізму, період розквіту природничих наук та інтелектуалізму,
багато вчених зробили свій внесок у вивчення інтуїції. У Р. Декарта інтуїція виступала як
найбільш яскравий прояв єдності інтелектуального знання індивіда, він вважав, що для
досягнення цілей дослідження варто застосовувати саме (і лише) інтуїцію, бо таке пізнання
постає наочним, істинність у пізнанні такого роду не опосередковується доказами, а
безпосередньо «вбачається» вченим [7]. Погляди Б. Спінози в чомусь схожі з Р. Декартом,
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але у нього інтуїція була вже конкретно раціоналістичною та нерозривно пов’язувалася із
дискурсивним мисленням. Вона дозволяла пізнавати речі з точки зору вічності, даючи
адекватну ідею, що мала ознаку істинності в самій собі – вона самодостатня та не потребує
перевірки (на відміну від простої істини, яка має узгоджуватися зі своїм об’єктом для доказу
власної істинності) [17]. Г. Лейбніц виділяв інтуїцію як найбільш досконалий вид знання, яке
має раціоналістичну сутність. Первинне чітке поняття можна пізнати лише інтуїтивно, тобто,
коли людина одночасно мислить у сукупності всі ознаки речі, та приходить до вищого рівня
пізнання. Інтуїтивне пізнання (ясне пізнання) – це пізнання ідеї у всій її повноті –
осмислення сукупності всіх властивостей явища або речі [12]. У Дж. Локка інтуїція знайшла
своє втілення у вигляді саме інтуїтивного способу пізнання як найбільш «достовірного».
Інтуїція у філософа була однією із стадій рефлексії людини; це позитивна узгодженість (або
навпаки) двох ідей, яку людський розум сприймає безпосередньо від самих цих двох ідей
(без втручання інших ідей). Так інтуїтивне сприйняття істини схоже на те, як людське око
сприймає світло згідно зі своєю будовою – бездоказово, адже світло направлене на око [13].
У німецькій філософії І. Кант не дотримувався заперечення взаємозв’язку інтуїції та
чуттєвого пізнання, у нього вона виступає в житті людини не як певне «вбачання» або
осяяння, а як та сама чуттєва складова (чуттєвість) [8]. Й. Г. Фіхте виділяє інтуїцію як певну
здатність інтелектуального споглядання, що дозволяє людині усвідомлювати та розуміти
безумовну необхідність продуктивності (продуктивної діяльності) власного «Я» [18]. Ф. В.
Шеллінг, дещо продовжуючи ідеї Й. Г. Фіхте, намагався подолати протиставлення природи
(об’єктивного) та діяльнісного «Я» людини (світу свободи). У нього інтуїція є певним видом
ірраціонального пізнання, що поєднує свідому та несвідому діяльність людини. Це форма
самоспоглядання Абсолюту, тотожність суб’єкта та об’єкта [19]. А. Шопенгауер пояснює
інтуїцію як чисте сприйняття сутності або суті. Але доступне воно лише геніальним
індивідам та є первинним по відношенню до рефлексивного знання та пізнання [20].
У А. Пуанкаре інтуїція лягла в саму основу математики і, більше того, він вважав, що
вся наука в цілому не допускає повного та цілісного суто аналітичного пояснення та
обґрунтування. Інтуїція у нього є дар, який даровано лише небагатьом [16]. А. Бергсон
визначає інтуїцію як загальне та внутрішнє споглядання результатів аналізу, як
інтелектуальну «симпатію», за допомогою якої людина переноситься всередину об’єкта та
зливається з тим єдиним у своєму роді, невимовним, що є у ньому, однак, інтелект їй,
звичайно, не перевершити, вважав вчений [1, 6]. У Е. Гуссерля інтуїція – це безпосереднє
споглядання сутності, схоплювання загальних понять «єдності», «числа», «подоби» тощо,
яке дарує цілісність пізнанню [1, 6].
З. Фрейд визначав інтуїцію як досить нелогічне явище. Це явище, протікання якого
пов’язувалося з підсвідомістю людини, процесами, що проходили під час сну та взаємодії у
ньому свідомості, підсвідомості й пам’яті [1, 6]. К. Г. Юнг інтерпретував її з позицій
вродженого надбання, також вказуючи на її несвідомий характер (який є настільки глибокий,
що навіть сприймається як інстинкт) та розглядав можливості її розвитку, зв’язок з
колективним підсвідомим [1, 6].
К. Поппер допускав існування інтелектуальної інтуїції, проте акцентував увагу на її
хиткості. Вірити в інтуїтивне осяяння можна лише у тому випадку, коли індивід прийшов до
неї шляхом довгої, кропіткої праці, спроб та помилок розуму. Дискурсивне та інтуїтивне
сильно пов’язувалися вченим як сторони однієї медалі, що доповнюють одна одну [15]. У М.
Бунге інтуїція розглядалася як поліваріантний феномен – це ряд психічних явищ у людини,
що виступають як проміжні між чуттєвою інтуїцією та розумом. Вони беруть участь і у
чуттєвому сприйнятті, і у дискурсивному мисленні. Інтуїція не зводиться ні до інтуїтивізму,
ні суто до раціоналізму. Використовувати її варто обережно та з розумом [4].
А. Кармін визначає інтуїцію як термін для опису здатності до отримання знання немов
би саме собою (спонтанно та неусвідомлено, неочікувано), без пізнавальних дискурсивних
операцій. І все-таки, у нього інтуїція також багатолика. Інтуїтивними, наприклад, можуть
бути процеси як епістемічні, когнітивні, так і психічні, вважав вчений. В процесі пізнання
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інтуїція може виступати як специфічний механізм та приводити до інтуїтивного знання.
Загалом, описати його трактовку інтуїції більш повно можна як певний збірний образ,
феномен. Ця категорія містить у собі багато тлумачень та дефініцій, в тому числі й
різноманітні механізми мислення несвідомого характеру (типу), і подальше усвідомлення
результатів такого мислення [9, 10, 11].
Таким чином, інтуїція – це складний та багатогранний феномен, який з розвитком
людини, науки та можливостей людського пізнання все більше розкриває свої нові якості
(повертаючись до людей новими своїми гранями). Пояснюючи, інтерпретуючи ці якості, а
відповідно, і саму інтуїцію, науковий світ приходить до все нових тлумачень цієї проблеми.
Таким чином, ряд подібних передумов дослідження та особливостей даної проблематики
спонукають до подальшого вивчення цього феномену.
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Economic sciences
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дуба Н.П.
Викладач економічних дисциплін
ВСП «СПФК ЦНТУ»
На сучасному етапі розвитку суспільства важливим є формування в сучасних фахівців
економічної культури, що передбачає високий рівень фахової підготовки, дотримання
законодавства України, правил професійної етики і норм загальнолюдської моралі.
Економічна освіта молоді є важливою складовою подальшого розвитку ринкових відносин в
Україні. Студенти–економісти XXI ст. навчаються в період формування ― нової економіки
інформаційного суспільства. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій у
життя людини призвело до розвитку інноваційних процесів і в освіті.
Стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною освітніх реформ, які
перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки.
В Україні повинен
забезпечуватися прискорений, інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення змісту
освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей,
ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.[1].
Eкономічна освіта молоді є важливою складовою подальшого розвитку ринкових
відносин в Україні. Сучасний фахівець має не просто досконало володіти знаннями,
дотримуватися культури спілкування і культури поведінки, знати психологію поведінки, але
і вміти критично мислити, бути гнучким, використовувати новітні комп’ютерні засоби, вміти
знаходити найсучаснішу інформацію, що стосується конкретної сфери діяльності з метою
подальшого практичного застосування. В умовах ринкових відносин важливо, щоб молода
людина була не тільки підготовлена до майбутнього як знавець своєї спеціальності, а й
розуміла загальнолюдську моральність, необхідність дотримання правил професійної етики.
Існує велика кількість педагогічних технологій, використання яких у навчальному
процесі сприятиме формуванню конкурентноздатного фахівця. За визначенням В. Г.
Кременя, «під педагогічною технологією слід розуміти вивчення, розробку й системне
використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень
педагогіки, психології, теорії управління та менеджменту, інформатики, соціології тощо для
розробки таких засобів навчання, що підвищують ефективність навчального процесу» [4, с.
5].
Застосування інтерактивного навчання формує у студентів компетентність, розширює
їх пізнавальні можливості в здобутті, аналізі та застосуванні інформації, а також є базою
формування умінь та навичoк у майбутній прoфесійній діяльності. Студенти навчаються
ухвалювати важливі рішення, мають можливість спілкуватися та розвивати професійні
вміння та навички. У них з’являється глибока внутрішня мотивація» [2, с. 38].
Конфуцій писав: « Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю – я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й
роблю – я набуваю знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». Ці слова є
своєрідним поясненням інтерактивного навчання, з яким безпосередньо пов’язані педагогічні
інновації.
В своїй роботі я працюю саме над розвитком творчих здібностей студентів, умінням
критично мислити. Всі ці завдання я реалізую шляхом використання елементів активного
навчання на лекціях. Розвиток творчого, логічного мислення студентів забезпечую
обґрунтованим поєднанням традиційних і активних методів навчання, ефективного підбору
змісту навчального матеріалу, широкого використання проблемної ситуації з опорою на зону
найближчого розвитку, створення емоційно - доброзичливої пошукової атмосфери.
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Під час викладання дисциплін економічного циклу застосовуються різні види
інноваційних технологій, зокрема :
- особистісно-орієнтоване навчання;
- нетрадиційні форми і методи навчання;
- індивідуальний диференційований підхід у навчанні;
- метод розв’язання проблем;
- метод проектів;
- інформаційно-комп’ютерні технології.
Використовуючи особистісно-орієнтоване навчання при вивченні економічних
дисциплін, студенти вивчають соціально-економічні зміни в нашому суспільстві, розвиток
ринкових відносин, розвиваючі при цьому індивідуальні пізнавальні здібності, що
допомагають їм самовизначитись та самореалізуватись, сформувати в них культуру
життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє життя.
Для підвищення успішності по предметам та підвищенню якості знань студентів
використовуються різні види нетрадиційних форм та методів навчання, а саме: ділові ігри,
мозкові атаки, штурми, конференції, проведення брейн-рингів, КВК, «економічні
експедиції», тестові завдання, «доміно», складання та розв’язування кросвордів з предметів,
складання та розв’язання економічних задач.
Враховуючі особливості, притаманні певній підгрупі студентів та добір змісту і
методів навчання відповідних цим особливостям використовують диференціація навчання .
Диференційоване навчання можливе за умови, коли воно стимулює психічний розвиток
студента.
Основними формами індивідуалізації та диференціації навчання є:
1) зовнішньо-групова індивідуалізація – оволодіння навчальним змістом в
індивідуальному темпі, прискореному або уповільненому у випадках акселерації чи
гальмування розвитку;
2) внутрішньо групова індивідуалізація та диференціація навчальної роботи –
проведення занять за індивідуально окресленим для кожного студента навчальним планом,
або за декількома планами, що створюються для кожної умовно виділеної підгрупи
студентів;
3) індивідуалізація навчання у ході фронтальних занять – застосування ефективних
прийомів, які забезпечують урахування індивідуальних відмінностей кожної дитини.
Для більшої зацікавленості студентів у вивченні економічних дисциплін та їх
самоосвіти використовують метод проектів.
Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних
знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення
студентів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської
діяльності в соціокультурному середовищі.
Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний
процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und
Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму
особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
Сучасне навчання студентів неможливе без використання інформаційних технологій,
які дозволяють реалізувати диференційований підхід до студентів з різним рівнем готовності
до навчання.
Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання
студентом найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу
до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.
За допомогою засобів інформаційно-комп’ютерних технологій та інтерактивних
технологій на уроках економіки викладач має кількісні і якісні переваги. Якісно нові
можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним
поданням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедійне середовище багато
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вище за інформаційною щільністю: «Краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути».
Саме мультимедійні засоби навчання дозволяють "вивести" студентів за рамки навчальної
аудиторії; зробити видимим те, що неможливо побачити неозброєним оком, імітувати будьякі ситуації.
Також одним з ефективних методів навчання при викладанні економічних дисциплін є
метод розв’язання проблем (проблемне навчання). Замість того щоб «транслювати»
студентам факти та їх взаємозв’язок, можна запропонувати їм проаналізувати ситуацію
(проблему) і здійснити пошук шляхів змінення даної ситуації до кращого.
Необхідно показати логіку, методику, продемонструвати прийоми розумової
діяльності студентів. Під час підготовки до заняття спочатку проводиться аналіз і відбір
основного ключового матеріалу, підбір основних проблем і трансформація їх в проблемні
ситуації.
Вміння розв’язувати проблеми необхідні людині в будь-якій сфері його діяльності та
повсякденному житті. Якщо студенти володіють вмінням швидко та ефективно вирішувати
проблеми, їх цінність в професійній сфері багаторазово зросте, крім того, вони отримають
навички, які знадобляться їм протягом всього життя.
Упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних інноваційних та
інформаційних технологій сприяють підготовці висококваліфікованих, конкурентноздатних
фахівців. Перспективним у цьому плані вбачаємо дослідження застосування інформаційнокомунікативних технологій при вивченні економічних дисциплін, що сприяють швидкому
засвоєнню матеріалу, формуванню фахової компетентності студентів, розвитку сучасного
економічного мислення.
Таким чином, використання активних методів навчально-пізнавальної діяльності
вбудованих в інноваційних технологіях навчання дозволить підвищити якість підготовки
студентів, сформувати нову генерацію фахівців, які покликані ефективно провести
модернізацію сучасної моделі національної економіки.
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Philological sciences
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСЕМ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ
ТЕМАТИКОЮ, У СУЧАСНИХ ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ ІВАНОФРАНКІВСЬКА)
Житар Ю.І.
магістрантка Факультету філології,
спеціальність «Журналістика та медіакомунікація»,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Пандемія коронавірусної хвороби, яка охопила світ на початку 2020 року, значним
чином вплинула на всі сфери життя суспільства. Не виняток і мовленнєвий простір, однією із
функцій якого є оперативне відображення навколишньої дійсності. Такі лексичні одиниці, як
«коронавірус», «карантин», «локдаун», «пандемія», «вакцинація», «самоізоляція» набули
поширеного використання, що зумовлено зміною обставин існування людства. Активізація
лексики, пов’язаної із коронавірусною тематикою, відбулася і у мовленні засобів масової
інформації.
Метою дослідження є виявлення специфіки застосування лексики, що стосується
пандемії коронавірусу, а також фіксація й аналіз мовних новотворів, що функціонують у
текстах сучасних мас-медіа. На матеріалі інтернет-видань Івано-Франківська ми
охарактеризували особливості досліджуваних лексичних одиниць.
Аналіз текстів сучасних засобів масової інформації Івано-Франківська, створених в
умовах коронавірусної реальності, дав змогу окреслити потужну активізацію механізмів
словотворення, основою якого є лексика, актуальна в час пандемії коронавірусної хвороби.
Слова та словосполучення «коронавірус», «ковід», «самоізоляція», «пандемія», «вакцинація»,
«щеплення», «локдаун», «ПРЛ-тести», «зараження», «червона зона», «захисні засоби»,
«антитіла», «штам вірусу», «пункт вакцинації», «карантинні обмеження»,
«епідеміологічна ситуація», які до 2020 року можна було віднести до вузькоспеціалізованої
лексики, наразі твердо увійшли до загального словника як мови ЗМІ, так і суспільства
загалом.
Слід зазначити, що мовне середовище еволюціонує разом із світом та відчуває всі
зміни, що з ним відбуваються. Засоби масової інформації репрезентують мовну картину
дійсності, творячи свою реальність через текстові матеріали. Власне тому, окрім помітного
посилення інтенсивності вживання вузькоспрямованої термінології, у текстах інтернетвидань спостерігається процес активного творення нових лексем, пов’язаних із тематикою
коронавірусної хвороби. Це неологізми, які збагачують мовну скарбницю та полегшують
сприйняття теперішньої дійсності. За словами дослідника О. Стишова, «неологізми – це
лексичні одиниці, які виникли у суспільстві, щоб позначити нові явища та поняття,
зумовлені розвитком у житті, а також індивідуальними інноваціями, які поширюють
автори у своїх текстах» [1, с. 291]. Новотвори коронавірусної тематики вживаються значно
частіше за термінологію, пов’язану з коронавірусом. Це дає підставу стверджувати, що
журналісти шукають шляхи урізноманітнення свого мовлення задля збереження читацької
уваги.
Проаналізувавши публікації ЗМІ Івано-Франківська, ми виявили, що основою
новотворів є лексеми «коронавірус», «ковід», «карантин». Розглянемо неологізми на
конкретних прикладах.
«Коронакриза та неврожай: як зростуть ціни на продукти в Україні» («Місто»,
4.11.2020): новотвір «коронакриза» позначає кризу, спричинену негативним впливом
пандемії на економічну ситуацію країни та світу; «З «коронафонду» використали 39%
коштів» («Місто», 2.10.2020): новотвір «коронафонд» відображає запас грошей, виділених
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на боротьбу із коронавірусною хворобою; «МЗС створило онлайн-мапу про
«посткоронавірусні» правила подорожей для українців» («Галка», 22.06.2020): лексема
«посткоронавірусні» фактично означає трансформовану в умовах COVID-19 реальність; «На
його думку, «докарантинна» економіка повернеться через рік» («Галка», 14.05.2020):
«докарантинний», у свою чергу, відображає дійсність до пандемії, що буквально свідчить
про розділення світу на «до» і «після» очима ЗМІ та громадськості; «Електронні музиканти
влаштували у Франківську «карантинно-диванний рейв» («Галка», 14.11.2020):
словосполучення «карантинно-диванний рейв» позначає концерт електронної музики, який
здійснювався в умовах карантинних обмежень із дотриманням глядачами безпечної
дистанції, що нетипово для такого виду вечірок; «Їх відправили карантинити на
невизначений термін» («Репортер», 24.05.2020): дієслово «карантинити» утворено для
позначення перебування під тиском карантинних обмежень; «Викладачі франківського
медуніверситету поїхали на «коронатренінг» в Київ» («Галка», 7.07.2021): «коронатренінг»
– тренінгове заняття, пов’язане із оволодінням навичками боротьби із епідемією ковіду; «У
Франківську 190 найманих працівників отримали по 500 гривень «ковідних виплат»
(«Галка», 15.07.2021): «ковідні виплати» – як відшкодування постраждалим від наслідків
пандемії; «…назвала учасників демонстрації проти коронавірусних заходів «ковідіотами»
(«Репортер», 4.09.2020): «ковідіот» – той, хто несерйозно ставиться до небезпеки
коронавірусного захворювання.
Окрім неологізмів, які базуються на словах «карантин», «коронавірус», «ковід», у
мові івано-франківських ЗМІ зафіксовано й інші новотвори коронавірусної тематики, які
відображають нашу реальність. Наприклад: «Лікар розповів, що деякі норми щодо вакцинації,
які зараз критикують антивакцинатори…» («Місто», 30.11.2020): «антивакцинатори» –
особи, що виступають проти вакцинації; «…проте у них є дистанційка в університеті»
(«Репортер», 5.04.2021): «дистанційка» – дистанційне навчання; «Є «постпандемічна»
екологічна статистика» («Репортер», 31.05.2021): «постпандемічна» – та, яка відчула
наслідки впливу поширення коронавірусної хвороби.
Висновки. Отже, аналіз фактичного матеріалу дав змогу зафіксувати аномальне
посилення вживання термінології коронавірусної тематики та активізацію процесу
новотворення лексем, які позначають нові поняття і явища, що мають місце у «ковідному»
світі. В основі більшості новотворів лежать лексеми «коронавірус», «карантин», «ковід», які
вибудовуються шляхом злиття двох понять. Головною метою появи неологізмів
коронавірусної тематики є точне відображення дійсності, в якій живе суспільство.
Список літератури:
1. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів
масової інформації): монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2003. 392 с.
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Economic sciences
ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ
ПІДПРИЄМСТВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Заіка Олексій Олександрович
директор з питань експорту
ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»
Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудованих на взаємовідносинах
між ними, що має місце як на території України, так і за її межами [1].
Згідно з господарським кодексом України, ЗЕД – це господарська діяльність різних
суб’єктів діяльності, в процесі співпраці яких відбувається перетин майнового кордону
України, майна або робочої сили.
В Україні органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) є:

Верховна Рада;

Кабінет Міністрів України;

Національний банк України (НБУ);

Антимонопольний комітет;

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики;

Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі.
Для успішного провадження бізнесу в Україні підприємств ЗЕД з використанням
цільових програм регіонального розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності з
розв’язанням різних соціальних і господарських завдань створюються спеціальні вільні
економічні зони (ВЕЗ).
Вільна економічна зона (ВЕЗ) – це частина території України, виділена із загального
митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з
особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності і податковими пільгами
для місцевих підприємств та іноземних фірм [2].
В Україні функціонують 12 (дванадцять) спеціальних економічних зон (СЕЗ) та
72 (сімдесят дві) території пріоритетного розвитку. Провадження бізнесу, що суперечать
міжнародним угодам, на території СЕЗ не дозволене. Підприємства, які діють у СЕЗ,
повністю дотримуються принципів трьохсторонньої декларації Міжнародної організації
праці про багатонаціональні підприємства і соціальну політику.
Вільні економічні зони (ВЕЗ) в своєму циклі функціонування проходять три фази, а
саме:

розвиток;

зрілість;

спад.
Розвиток характерний припливом інвестиційного капіталу, збільшенням виробництва
продукції на експорт. Виробництво стає виокремленим.
Етап зрілості характерний зростанням експорту продукції та стабілізацією іноземних
інвестицій.
Спад ВЕЗ відбувається за рахунок конкретності національних компаній. Інвестори
поступово виводять свої інвестиції, оскільки місцеві фірми витискають конкурентів та
захоплюють ринок купівлі-продажу продукції. Вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефективними
для проведення бізнесу, насамперед, для зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД),
враховуючи їхні особливості, а саме:

мету, функціональне призначення та галузеву спрямованість;

етапи розвитку з визначенням часу їх здійснення;

рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури;
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високий економічний, науковий потенціал;

забезпечення висококваліфікованими кадрами;

визначення джерел фінансування на кожному етапі;

систему маркетингу, елементи фінансування політики, мету регулювання та
монетарну політику держави.
Згідно з чинним законодавством України, а саме зі Законом України «Про загальні
засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, залежно від
господарської діяльності та економіко-правових умов, можуть створюватися:

технопарки;

туристично-рекреаційні зони;

вільні митні зони та порти;

експортні зони;

транзитні зони;

митні склади;

страхові банківські зони;

зони прикордонної торгівлі та ін.
За ознакою відкритості СЕЗ розрізняють:

інтегральні;

анклавні.
Інтегральні – це коли діяльність спрямована на тісну взаємодію з економікою інших
держав.
Анклавні – орієнтовані на зв’язки із зовнішнім ринком.
Залежно від місця розташування СЕЗ поділяються на зовнішні (розміщені на кордоні з
іншими державними) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни).
Нерезидентам, працівникам СЕЗ, гарантується, згідно з чинним законодавством
України, переведення їхніх доходів за кордон, включаючи накопичення та проценти у
фінансово-кредитних установах СЕЗ.
У вільних економічних зонах мінімізується державне втручання в економічні процеси.
Згідно з прийнятою постановою Кабінету Міністрів «Про Концепцію створення
соціальних (вільних) економічних зон в Україні, ВЕЗ можуть бути таких типів:

спільні торговельні зони ;

науково-технічні зони;

туристично-рекреаційні зони;

банківсько-страхові офшорні зони;

зони прикордонної торгівлі;

інші (які поєднують риси та елементи зон різних типів).
У спільних торговельних зонах у визначених дистанціях товари іноземного
виробництва можуть зберігатися, купуватись чи продаватися без сплати митних зборів або з
відтермінуванням платежів.
Науково-технічні зони, згідно з чинним законодавством, орієнтовані на розвиток
наукового та виробничого потенціалу, зростання якості продукції, ріст економіки та
впровадження результатів наукових досліджень у розвиток виробництва.
Туристично-рекреаційні зони створюються в регіонах з високою атрактивністю з
метою ефективного використання та збереження природних потенціалів із залученням
іноземних інвесторів.
Банківсько-страхові (офшорні) зони – це зони для залучення банківських та страхових
операцій з обслуговуванням нерезидентів.
Природно-торговельні зони – це частина територій держави на кордоні з іншою
державою, де спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.
Враховуючи величину позитивів та негативів для провадження бізнесу, насамперед,
зовнішньоекономічної діяльності у ВЕЗ, концентрацію інвестиційних проєктів,
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запропонованих зовнішніми інвесторами, їх взаємозв’язок та використання інноваційних
технологій, існує низка негативів, які мають місце у використанні інвестором ВЕЗ.
Зловживання пільгами призвело у 2005 році до скасування пільгового оподаткування.
Тому на сьогодні ВЕЗ існують тільки юридично та не мають жодних пільг. Іноземні
інвестиції відлякує не система оподаткування, а корупція, недовіра до судової системи,
правоохоронних органів та влади загалом. Для інвестора базовою вимогою є захист прав
власності і справедлива судова система, яка б не дозволила звести питання до вміння
домовитися. Нами пропонується схема переваг та недоліків вільних економічних зон (ВЕЗ) в
Україні (рис. № 1).

Рис. № 1. Переваги та недоліки вільних економічних зон в Україні
Список літератури:
1. Зовнішньоекономічна діяльність: https://wikipedia.org
2. Вільна економічна зона, типи спеціальних економічних зон: https://wikipedia.org
3. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування СЕЗ»:
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КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ ВИНОГРАДНОЇ ШКІЛКИ
Зеленянська Н.М.
д. с.-г. н, старший науковий співробітник
Борун В.В.
к с.-г. н, старший науковий співробітник
Національний науковий центр
«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»
Як показує практика вирощування щеплених саджанців винограду, відсутність даних
щодо проектування оптимального поливного режиму зумовлює швидке зневоднення
висаджених у шкілку щеп у результаті різкого наростання весняних температур і
висушування верхнього шару ґрунту. До негативних наслідків вирощування саджанців
призводить і надмірне зволоження ґрунту. Слід також зазначити, що поливна вода останнім
часом стає гостро дефіцитним ресурсом, і разом з витратами великих обсягів техногенної
енергії у процесі зрошення визначають собівартість та рентабельність вирощування
щеплених саджанців винограду. Виноградні щепи, які вирощують на одному місці тільки
один рік, розвивають невелику кореневу систему і за своїми вимогами до ґрунтовокліматичних умов подібні до однорічних культур. Тому їх слід вирощувати в умовах повного
забезпечення водою, тобто при зрошенні [1].
Метою нашої роботи було розробити та визначити оптимальні режими краплинного
зрошення виноградної шкілки, залежно від РПВҐ та схем садіння щеп у шкілці.
Робота виконувалась протягом 2015–2019 рр. у відділі розсадництва і розмноження
винограду ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», НААН України. Матеріалом для досліджень були
щепи, щеплені саджанці технічного сорту винограду Каберне Совіньйон та столового сорту –
Аркадія, виготовлені на підщепі Ріпарія x Рупестріс 101-14. Стрічки краплинного зрошення
розміщували по поверхні ґрунтових горбиків під чорною поліетиленовою плівкою товщиною
60 мкм. Вологість ґрунту контролювали термостатно-ваговим методом у шарі ґрунту 0 – 60
см.
У схему досліджень було включено три досліди, які відрізнялися за схемою садіння
щеп у шкілці і монтажем краплинних стрічок. Дослід 1 – садіння щеп винограду в шкілці
стрічкою у два рядки з монтажем двох стрічок краплинного зрошення. Дослід 2 – садіння
щеп винограду в шкілці стрічкою у два рядки з монтажем однієї стрічки краплинного
зрошення. Дослід 3 – садіння щеп винограду в шкілці стрічкою в один рядок з монтажем
однієї стрічки краплинного зрошення. У кожному досліді було по 4 варіанти, в яких
підтримували різні рівні передполивної вологості ґрунту (РПВҐ). Варіанти 1.1, 2.1, 3.1 –
РПВҐ 100-90% НВ; варіанти 1.2, 2.2, 3.2 – РПВҐ 100-80% НВ; варіанти 1.3, 2.3, 3.3 – РПВҐ
100-90% НВ у період укорінення щеп, надалі 100-80% НВ (100-90-80% НВ); варіанти 1.4, 2.4,
3.4 – РПВҐ 100-80% НВ у період укорінення щеп, надалі 100-70% НВ (100-80-70% НВ).
Контрольними були варіанти, де для поливу щеп винограду використовували краплинне
зрошення з різними зрошуваними нормами.
Результати наших досліджень показали, що режим зрошення за підтримання РПВҐ
виноградної шкілки у межах 100–90% НВ (варіанти 1.1, 2.1, 3.1) забезпечувався проведенням
15–16 поливів із зрошуваною нормою 826,3 м3/га (включаючи різні схеми садіння щеп).
Режим зрошення за підтримання РПВҐ виноградної шкілки у межах 100-80% НВ
забезпечувався проведенням 9 поливів із зрошуваною нормою 841,0 м3/га при садінні щеп
винограду у шкілці стрічкою у два рядки (варіанти 1.2, 2.2) та 10 поливів із зрошуваною
нормою 875,6 м3/га при садінні щеп винограду у шкілці стрічкою в один рядок (варіант 3.2).
Режим зрошення за підтримання РПВҐ виноградної шкілки у межах 100-90-80% НВ
забезпечувався проведенням 10 поливів із зрошуваною нормою 665,0 м3/га при садінні щеп
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винограду у шкілці стрічкою у два рядки та 11 поливів із зрошуваною нормою 707,7 м 3/га
при садінні щеп винограду у шкілці стрічкою в один рядок. Режим зрошення за підтримання
РПВҐ виноградної шкілки у межах 100-80-70% НВ кількість поливів зменшувалась до 5 та 6,
зрошувана норма – до 555,0 та 653,0 м3/га відповідно при садінні щеп винограду у шкілці
стрічкою у два та один рядки.
Встановлено, що протягом періоду травень–перша декада серпня доцільно
зволожувати шар ґрунту товщиною 0–40 см, протягом періоду друга декада серпня–вересень
– шар ґрунту товщиною 0–60 см. Відповідно до цього змінювались і поливні норми: 42 м3/га
та 64 м3/га для підтримання РПВҐ у межах 100–90% НВ, 83 м3/га та 128 м3/га для
підтримання РПВҐ у межах 100–80% НВ, 42 м3/га та 128 м3/га для підтримання
диференційованих РПВҐ у межах 100–90–80% НВ та 83 м3/га і 191 м3/га для підтримання
диференційованих РПВҐ у межах 100–80–70% НВ. Вказані режими краплинного зрощення
пройшли виробниче випробування в ДП ДГ «Таїровське» ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» [2].
Згідно з біометричними показниками росту, розвитку вегетативної маси, кореневої
системи щеплених саджанців винограду, їх виходу зі шкілки та з економічної точки зору
розсадницьким господарствам та розсадниководам-практикам рекомендовано застосовувати
диференційовані режими краплинного зрошення виноградної шкілки – 100–90–80% НВ та
100–80% НВ (на вибір). Їх підтримання забезпечується проведенням (у середньому) 10
поливів із зрошуваною нормою 665,0 м3/га (100–90–80% НВ) та 9 поливів із зрошуваною
нормою 841,0 м3/га (100-80% НВ). При цьому щепи винограду у шкілці слід висаджувати
стрічкою у два рядки з монтажем однієї краплинної стрічки.
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З 1999 року в Україні розпочалась підготовка фахівця зі спеціальності «Клінічна
фармація», що було обумовлено нагальними потребами фармацевтичної галузі, яка
наприкінці ХХ ст. переживала зміни, обумовлені соціально-економічними і науковотехнічними перебудовами в суспільстві і системі охорони здоров’я, розширенням сфери
діяльності працівника фармації та сучасними тенденціями в підготовці фахівців-провізорів в
економічно розвинених країнах світу (США, Канаді, Франції, Німеччині та інш.). На
клінічного провізора покладалась функція удосконалення взаємовідносин у системі лікарпровізор-хворий. Він виступав сполучною ланкою між медициною та фармацією,
забезпечував впровадження в медичну практику результатів такої співпраці зі створення
нових ліків і нових методів лікування для збереження потенціалу здоров’я людини,
забезпечення високої якості та тривалості життя населення України. Згідно змісту підготовки
спеціаліста з клінічної фармації його професійна діяльність реалізувалась через забезпечення
хворих висококваліфікованою медичною допомогою у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ)
шляхом надання консультацій лікарю та медичному персоналу з питань раціональної
фармакотерапії (з урахуванням супутніх патологій, вибором найбільш ефективних та
найменш токсичних комбінацій лікарських засобів (ЛЗ), прогнозом можливих ускладнень
при комбінованому застосуванні препаратів, забезпечення моніторингу дії ЛЗ тощо).
Клінічний провізор, володіючи основними підходами до розробки та складання формулярів з
надання медичної допомоги з урахуванням фармакоекономічних критеріїв, експертизи та
аналізу індивідуальної фармакотерапії пацієнтів, включався до роботи комісій зі створення
відповідних медичних документів. Працюючи в аптечних закладах, клінічний провізор був
покликаний забезпечувати пацієнтів або їх представників висококваліфікованою
індивідуалізованою лікарською допомогою шляхом надання належної фармацевтичної опіки.
Ще однією точкою прикладання знань та умінь клінічного провізора стало його залучення до
організації та проведення клінічних випробувань, в тому числі як члена дослідницької
команди.
В результаті реформування вищої освіти в Україні змінено перелік галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова КМ
України від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі змінами)) та до галузі знань 22 Охорона здоров’я
включено спеціальність 226 Фармація, промислова фармація. На сьогодні підготовка
клінічного провізора другого (магістерського) рівня вищої освіти з отриманням професійної
кваліфікації «Провізор клінічний» здійснюється за освітньою програмою «Клінічна
фармація» у межах спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітніми
програмами, розрахованими на різні терміни навчання (4 р. 10 міс. та 1 р. 6 міс.). Ці
програми розроблені колективом кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
Національного фармацевтичного університету України (НФаУ) та впроваджені в освітній

329

процес НФаУ. Вони спрямовані на підвищення комунікативних, консультативних,
дослідницьких, педагогічних здібностей майбутнього професіонала з клінічної фармації.
Мета ОП – підготовка фахівця з клінічної фармації, здатного застосовувати набуті знання,
уміння та навички з дисциплін загальної та професійної підготовки для вирішення типових
задач діяльності на відповідній посаді, включаючи забезпечення необхідного асортименту та
формування формуляра ЛЗ клінічних ЗОЗ; регулювання забезпечення лікарськими засобами;
консультування, надання інформації щодо ЛЗ в аптечних ЗОЗ; накопичення, систематизацію
та поширення фармацевтичної та клініко-фармакологічної інформації; організацію та
проведення доклінічних, клінічних випробувань та дослідження біоеквівалентності
лікарських препаратів; організацію та проведення моніторингу побічної дії та/або
неефективності фармакотерапії. Інтегральна компетентність включає здатність розв’язувати
типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній
діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних,
технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та
вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої
інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи,
до фахової та нефахової аудиторії. Опанування ОП «Клінічна фармація» забезпечує здобуття
програмних результатів навчання у межах спеціальності 226 «Фармація, промислова
фармація», а також більш спеціалізованих, властивих лише ОП «Клінічна фармація». Серед
таких: здатність фахово застосовувати фармацевтичне законодавство та нормативно-правові
документи щодо науково-дослідної діяльності в галузі фармації, використовувати ІКТресурси науковим чином, із застосуванням високих стандартів текстового аналізу джерел
різного формату, до пошуку відповідних наукових джерел за тематикою експериментальних
та клінічних досліджень, до яких він залучається; до проведення наукових досліджень в
галузі експериментального та клінічного вивчення шляхів метаболізму та фармакокінетики
ЛЗ, їх ефективності та безпеки для визначення перспективності розробки нових
фармакологічно активних речовин, до визначення відповідності нового ЛЗ вимогам
реєстрації, відповідності генеричного ЛЗ оригінальному; до участі у створенні формулярних
довідників, стандартів лікування в спеціалізованих галузях медицини, до роботи в системі
фармакологічного нагляду та організації моніторингу побічної дії та/або неефективності
лікарської терапії тощо. Клінічні провізори матимуть достатні знання різних педагогічних
теорій, що надасть їм можливість проводити аналіз шляхів використання на практиці
викладацьких навичок, ефективно застосовувати основні педагогічні концепції, проводити
педагогічну та виховну діяльність у вищій школі. Атестація випускників ОП «Клінічна
фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» проводиться у формі захисту
кваліфікаційної магістерської роботи та присвоєнням кваліфікації «магістр фармації».
Підготовка професіонала з клінічної фармації за авторськими ОП є не лише
продовженням традицій НФаУ як флагмана вищої фармацевтичної освіти, але й
актуалізується викликами сьогодення, які постали перед сучасними медициною та
фармацією. Одним з таких викликів стала пандемія коронавірусної хвороби, яка
продемонструвала слабкі ланки у системах охорони здоров’я країн всього світу. Пандемія
внесла значні корективи в організацію надання медичної допомоги й загострила існуючі
проблеми у питаннях раціональної фармакотерапії. В умовах пандемії COVID-19 став
переважати, на жаль, емпіричний підхід до вибору ЛЗ, почастішали випадки невиправданої
поліпрагмазії, а отже, небажаних наслідків взаємодії ЛЗ різних фармакологічних груп,
необґрунтованого використання ліків (наприклад, антибактеріальних) та застосування ЛЗ
всупереч інструкції до медичного застосування (порушення режиму дозування та тривалості
прийому) тощо. Все перераховане лежить в площині професійних компетенцій фахівця з
клінічної фармації, що актуалізує необхідність його підготовки та широкого залучення у
сферу охорони здоров'я. Така практика спостерігається у більшості країн Європи та,
особливо, напрацьована в Ізраїлі, де клінічний провізор поряд з клінічним фармакологом
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бере активну участь у реалізації принципів раціональної фармакотерапії хворих на COVID19 за відсутності конфлікту професійних інтересів кожної сторони.
Отже, незважаючи на неусталеність зацікавленості у фахівцях з клінічної фармації для
потреби системи охорони здоров’я України, яке спостерігалось протягом останніх
десятиліть, сьогодення продемонструвало необхідність та доцільність розвитку цього
напрямку вищої фармацевтичної освіти, гармонізованого з відповідними світовими, зокрема,
європейськими освітніми стандартами.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ УПРУГОГО СТЕРЖНЯ С УЧЕТОМ КОРРОЗИИ
Исламов Мансур Мовлид
Азербайджанский Технический Университет
Islamov_mansur-1951@mail.ru
Ключевые слова: удар, деформация, стержень, модуль Юнга, коррозия, скорость
коррозии, характеристическая форма
Передположим, что упругий стержень находится в аггресивной среде и по всей длине
подвергается коррозионному износу. В результате коррозии происходит изменение
механических свойств материала конструкции. В случае линейно-упругого материала
изменение модула Юнга определяется формулой 1 .
F
(1)
E  E0
F0
Здесь E 0 -модуль Юнга не корродированного стержня; Е-модуль Юнга в момент
времени t; F0  F 0 -начальное поперечное сечение стержня в моменты времени t.
В процессе коррозии кроме механических свойств материала происходит и изменение
геометрии конструкции. В данном случае в результате коррозии поперечное сечение стержня
уменьшается. Примем изменение поперечного сечения стержня от времени как сходость
коррозии
dF t 
(2)
  0
dt
Отсюда
F t   F0   0 t
(3)
Здесь  0 -скорость коррозии в недеформированном стержне.  0 считается
постоянным. В деформированным стержне круглого поперечного сечения зависимость
скорости коррозии от деформации принимается в следующем виде.
dF t 
(4)
  0 k  1
dt
Здесь, к-коэффициент пропорциональности;  -деформация.
Отсюда
t*

F t   F0   0  k  1dt  F0   0

,(5)

0
t*

   k  1dt
0

Здесь через t обозначен момент времени который соответствует полному износу
стержня и определяется из условия F  0 в (3)
F
t*  0
*



В данной работе рассматривается стержень круглого поперечного сечения из
линейно-упругого материала, к торцу x  0 который производится удар. Уравнение
распространения волн имеет следующий вид 2 .
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t*


  0 k  1dt




V


V
E 
или
(6)
 a02 1  0


t
F

x
t  0 x
0






Здесь,  0 -плотность материала; V-скорость сечения x  0 ; х-координат по длине
стержня.
Уравнения (6) преобразуется в характеристический вид:
Характеристики

t*

dx   a0 1 

 k  1dt
0

F0

 dt

(7)

условия на характеристиках
2



t*

 0  k  1dt 


 dvdx  a0 1  0
  ddt
F0




Если учесть (7) в (8), то получим

dv   a0 1 

0
F0

(8)



Интегрируем соотношения на характеристиках
*
V


0  t
 dv   a0   F   k  1dtd 
V0
0 0 0


или
*

 
0 t   2
  const , V  V0  a0     k   t * 
F0 0  2
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Аннотация. В данной статье рассматривается растяжения упругого стержня
подверженного равномерной коррозии. Найдены соотношения между скоростью частиц
стержня и деформацией.
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Annotation. This article discusses the tensile strength of an elastic bar subject to uniform
corrosion. Relationships are found between the velocity of the particles of the rod and the
deformation.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ СОЗДАНИИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коммуникативного обучения
немецкому языку и развития важнейших языковых навыков с использованием аутентичных
текстов. Согласно представлениям о методике коммуникативного обучения, данное
обучение представляет собой метод изучения языковых навыков студентов и организации
речевой деятельности. Следует отметить, что коммуникативное обучение придает большое
значение реальному изучению языка в социальном обществе и взаимное обещние в
преподаваемых текстах является целью изучаемого языка. Коммуникативное намерение
текста является наиболее важным фактором в обучении немецкому языку, и критерии отбора
аутентичных текстов должны приниматься во внимание при развитии коммуникативной
компетенции. В процессе обучения критерии подлинности аутентичных текстов
рассматриваются как качество оригинальности текста и принимаются во внимание.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, аутентичные тексты, методы
обучения, межкультурного общения, социальное общество.
Коммуникативное обучение немецкому языку на начальных курсах языковых
факультетов рассматривает использование аутентичных текстов в изучении языка как
наиболее важное развитие навыков. При развитии коммуникативной компетенции
аутентичные тексты не только составляют основу методики обучения иностранному языку,
но также объясняют важные факторы, влияющие на освоение языка, как систему в процессе
деятельности. Несмотря на различие точек зрения многих лингвистов, изучающих историю
методики обучения иностранным языкам, их взгляды на концепцию коммуникативного
обучения в итоге совпадали. Согласно высказанным мнениям о методе коммуникативного
обучения, данное обучение является методом овладения студентами языковых навыков и
организации речевой деятельности. Таким образом, концепция коммуникативного обучения
обосновывает организацию процесса обучения иностранным языкам с новыми методами
обучения как тесную взаимосвязь знаний, навыков и привычек студента для достижения
определенных целей [1]. По этой причине дидактика иностранного языка давно ищет новые
идеи и концепции, максимально поддерживающие качественное овладение иностранным
языком. Также, в научно-теоретической литературе всегда подчеркивается, что
использование аутентичных текстов играет важную роль в изучении иностранных языков.
Отметим, что концепция оригинальности (аутентичности) подробно описывает основные
особенности языковой деятельности и учебных материалов в аутентичных текстах,
используемых для изучения нового языка [2]. При обучении иностранным языкам Ф. Мишан
критерием подлинности аутентичных текстов считает качество оригинальности текста и
обращает внимание на его происхождение [9]. Критерии отбора аутентичных текстов при
развитии коммуникативной компетенции предусматривают тексты, изначально написанные
для носителей языка. В конце ХХ века принцип аутентичности содержания текстов
изменился, поскольку педагогические направления оказались в центре внимания
образования. Коммуникативный подход в обучении, использовавшийся в 1970-х годах, стал
выполнять новаторскую функцию, и главной целью стало общение на целевом языке вне
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аудитории. Поскольку оригинальные тексты преодолели разрыв между аудиторией и
преподаванием, реальность стала важным фактором в изучении языка. Коммуникативное
обучение придает большое значение реальному изучению языка в социальном обществе.
Таким образом, взаимодействие и реальное общение в преподаваемых текстах должно быть
целью изучаемого языка. Можно сделать вывод, что коммуникативное намерение текста
является наиболее важным фактором в обучении иностранным языкам. Ссылаясь на
указанный принцип аутентичности, лингвисты понимали аутентичность как реальность
«исходный текст представляет собой настоящую языковую полосу, созданную реальным
оратором или писателем для реальной аудитории и предназначенную для передачи
реальности» [9]. В 1980-х годах отношение к аутентичности снова изменилось, и
оригинальность текстов стала целью, так как актуальным стало культурное общение. Больше
всего внимание привлекала культурная сфера общества, в котором используется язык. Таким
образом, язык никогда не может изучаться как отдельная единица, и аутентичные тексты
всегда следует применять с учетом социокультурного контекста[9]. Например, если в
учебнике есть меню страны изучаемого языка, то этот текст дает информацию о культуре
страны в контексте ресторана или описывает ресторанную среду. Высшие учебные заведения
уделяют особое внимание преподаванию аутентичных текстов для развития навыков
межкультурного общения студентов, а также обеспечивают их успешную интеграцию в
систему немецкого языка. Здесь, как и в других концепциях, не требуется желание
иностранных студентов адаптироваться. Напротив, возникает необходимость в готовности
уделять внимание местному населению как непременное условие интерактивной интеграции
на основе партнерства. Большинство подходов в межкультурном обучении характеризуются
следующими особенностями:
- подходы ориентированы на всех, а не только на целевую группу,
- признать интеграцию в свою окружающую среду и культуру,
- научиться обращаться с чужой культурой (другие культуры могут быть интересны),
- толерантность к другим культурам,
- объяснить принятие культурно обусловленных ценностей (продвижение языка),
- во всем мире прославить территориальную целостность нашей страны,
- всегда помнить наших национальных героев,
- продвигать солидарность среди национальных меньшинств,
- представить практические формы разрешения острых конфликтных ситуаций,
- привлечь внимание к возможностям богатства во взаимных культурных отношениях,
- ответственно работать над защитой наших границ в глобальных политических
вопросах.
По этой причине целью межкультурного обучения должно стать формирование
взаимной толерантности, принятие национально-культурных ценностей и обеспечение
солидарности. Задача высшего образования - пробуждать интерес к культурам, языкам и
другим образам жизни. В первую очередь, следует отметить, что с целью уменьшения
негативных отношений между культурами, учитель должен знать национальные и
культурные особенности не только своей страны, но и других этнических групп и народов, с
помощью методов обучения знать содержание текстов чужой культуры. Однако, только
такие методы обучения и материалы в учебном процессе не способствуют установлению
отношений между народами. Прежде всего, стоит отметить, что студенты не должны
адаптироваться к социальному обществу только с помощью учителей в пределах
желаемости. Чтобы преодолеть возможные страхи и трудности, необходимо разобраться и
обсудить проблемные вопросы на уроке. В целом, основным приоритетом является борьба с
дискриминацией и работа со студентами в рамках коллективного общения, с целью
предотвращения предубеждений среди студентов. Это единственный способ обеспечить
социальную адаптацию учащихся немецких классов и при необходимости преодолеть
языковой барьер и особенно социальные и культурные различия. Например, насколько
быстро и уверенно студент изучает немецкий язык, во многом зависит от его личной
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мотивации. По этой причине особое значение имеет опыт изучения языка в социальной
среде. Можно предположить, что студенты, изучающие немецкий язык, больше боятся не
процесса обучения, а перформанса вне школы, в местах, где используется язык обучения.
Многие преподаватели выражают особую мотивацию студентов или их стремление к языку в
процессе обучения, в то время как другие подчеркивают негативные факторы, влияющие на
язык. Например, желание выучить язык, чтобы посетить знаменитые музеи и галереи
Германии, старинные дворцы, Берлинскую стену (мотивация обучения), является продуктом
следующих индивидуальных мотивов:
- Мотивация перформанса (повысить свои способности во всех видах деятельности);
- Социальные условия образовательного процесса (желание идентифицировать
студента, потребность в признании);
- Адаптация ценностей к различным учебным материалам (интерес к теме);
- Ситуативная изменчивость стимулов (степень достижения перформанса).
Следует отметить, что для достижения коммуникативных навыков и целей освоения
языка студенты могут овладеть социальными стратегиями межкультурного общения. Эти
коммуникативные навыки формируются и развиваются в соответствии с критериями отбора
аутентичных текстов. Научно-методичные теоретические идеи о разработке аутентичных
текстов в межкультурном контексте редко встречаются в исследованиях азербайджанских
лингвистов. Идеи и предложения, представленные в статье, считают использование
аутентичных текстов особенно важным в коммуникативном изучении немецкого языка.
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According to the ideas about the methodology of communicative teaching, this training is a method
of studying the language skills of students and organizing speech activity. It should be noted that
the language of communicative learning attaches great importance to learning in a real social
society, and interaction in the taught texts is the goal of the language being studied. The
communicative orientation of the text is the most important factor in teaching the German language,
and the selection criteria for authentic texts should be taken into account when developing
communicative competence. In the learning process, the criteria for the authenticity of authentic
texts are taken as a quality of the originality of the text and are taken into account.
Keywords: communicative competence, authentic texts, teaching methods, intercultural
communication, social society.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБИ У
СПОРАХ ЩОДО ЇЇ НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ
З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
Ківало Л.В.
аспірант. I року навчання
спеціальність «Право»
Науковий керівник: д.ю.н., проф. О.І. Миколенко
Досліджувана тема є актуальною, оскільки сучасні процеси становлення
демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського суспільства та
інтеграція України в Європейське співтовариство неможливі без функціонування
ефективного інституту публічної служби — ключового механізму держави [1, с. 3]. Одним з
елементів такого механізму є адміністративно-правове забезпечення судового захисту особи
у спорах, що виникають з проходження публічної служби. Як правило порушення прав та
інтересів особи відбувається при припиненні публічної служби на підставах, які особа
вважає незаконними.
Права та інтереси особи під час вступу та проходження публічної служби мають бути
захищені, а способи такого захисту повинні бути дієвими на будь-якому етапі
адміністративних правовідносин, навіть у випадках потенційного виникнення порушення
цих прав.
Держава гарантує непорушність трудових прав осіб, в тому числі, громадян, які
перебувають на публічній службі. Основним Законом України громадянам гарантується
захист від незаконного звільнення [2, ч. 6 ст. 43]. Також права і свободи людини та
громадянина захищаються судом, що передбачено частиною першою ст. 55 Конституції
України. В свою чергу, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб [2, ч. 2 ст. 55].
Перш за все, варто звернути увагу на те, що судовий захист осіб у спорах щодо їх
незаконного звільнення з публічної служби в сучасних реаліях є ефективним засобом захисту
порушених прав та інтересів осіб, але не єдиним. Звернення до суду має бути останньою
інстанцією, де особа відстоюватиме порушене право чи інтерес. Відсутність же ефективних
процедур вирішення публічно-правового спору у досудовому порядку призводить до того,
що, по-перше, відбувається завантаження адміністративних судів справами, які можна
вирішувати в позасудовому порядку, по-друге, переважна більшість таких справ вирішується
адміністративними судами на користь незаконно звільнених публічних службовців.
Зазвичай особи, які постраждали від незаконного звільнення з публічної служби, не
використовують загальнодоступні засоби досудового захисту (наприклад, через профсоюзні
спілки, профспілкових представників) та не звертаються до адміністративного суду за
захистом своїх прав, керуючись особистими аргументами і причинами: а) небажання
витрачати час на відстоювання своїх прав, тоді як виникає необхідність у швидкому пошуку
нової роботи для забезпечення себе та своєї сім’ї засобами для існування; б) обтяженість
процедури встановлення порушеного права; в) небажання знову переживати неприємні
емоції, що є суто психологічною причиною, тощо. Власне, на таку реакцію і розраховують
посадові особи, які вчинили незаконне звільнення, що спонукає порушників на подальші
протиправні дії стосовно інших підпорядкованих їм службовців.
В свою чергу, в національному законодавстві або відсутні превентивні заходи щодо
унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому, або ж передбачені законодавством
заходи не реалізуються на практиці з багатьох причин. Наприклад, адміністративними
судами майже не застосовується практика визначення винних осіб у справах незаконного
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звільнення особи з публічної служби. Тобто факт заподіяння моральної і матеріальної шкоди
особі, яку незаконно звільнили зі служби, не співвідноситься з незаконним рішенням
керівника відповідного підрозділу державного органу. Як наслідок, за рішенням
адміністративного суду особу відновлюють на посаді, їй компенсують матеріальну та
моральну шкоду за рахунок державного бюджету, а керівник підрозділу, якій безпосередньо
прийняв незаконне рішення про звільнення особи з публічної служби, не несе за це
матеріальної відповідальності.
Незаконне звільнення з публічної служби як негативне явище в правовій системі
України, по-перше, підриває авторитет публічної служби в Україні, по-друге, сприяє витоку
професійних кадрів з публічної служби, залишаючи вакантні посади лише для лояльного до
керівництва персоналу, але не завжди професійного та доброчесного.
Вважаємо, що дослідження адміністративно-правового забезпечення судового захисту
особи
у
спорах
щодо
її
незаконного
звільнення
з публічної служби допоможе знайти дієві превентивні заходи для запобігання незаконному
звільненню публічних службовців, а також стане науковим підґрунтям для удосконалення
норм адміністративного права, які регулюють досліджувані відносини.
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Abstract. The problem of complexity of humor translation based on stereotypes of English
culture is considered. The cultural specifics of humor, the stereotypes on which it is built, are the
cause of different perceptions of humor by people from different cultures.
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Постановка проблеми. За результатами узагальнених досліджень гумор в цілому
розглядається не тільки як лінгвістичне, а й як лінгвокультурного і соціокультурне явище,
що базується на стереотипах англійської культури. Саме ці його характеристики і стають
причиною різного сприйняття гумору представниками відмінних культур.
Основні матеріали дослідження. У лінгвістиці під гумором розуміється
використання різних мовних засобів, спрямованих на створення гумористичного, комічного
ефекту [2, 5].
Англійський гумор це невід'ємна частина національної культури Великобританії. Він
став сегментом художньої літератури, публіцистики, публічних виступів, де він виступає в
якості засобу встановлення контакту з аудиторією, створення у неї певного настрою.
Стереотипи, притаманні англійському суспільству, можуть призвести до того, що
представників інших культур такий гумор не зачепить, бо вони його не зрозуміють. Власне, і
не сприймуть його як гумор. Очевидно, що в представників різних лінгвокультурних
спільнот уявлення про гумор можуть значно різнитись, а в певних випадках і суперечити
один одному. Зокрема, англійський гумор нерідко оцінюється як занадто специфічний, через
що й ставиться під сумнів той факт, що він завжди буде зрозумілим представникам інших
народів.
Специфіка англійського гумору обумовлена англійським менталітетом, традиціями
англійців, їх історією, культурою, сприйняттям навколишньої дійсності, ставленням до себе і
іншим націям. Всім відомі стереотипи про англійців: англійці консервативні, стримані в
емоціях, холоднокровні, пихаті і зарозумілі, але при цьому виховані, доброзичливі і чемні,
шанують свої традиції, люблять свій будинок, королівську родину і домашніх тварин [3].
Вважається, що англійці мають специфічне почуття гумору, не завжди зрозуміле
іншим націям. Одна з головних характеристик - це використання іронії та сарказму. Саме
їхні жарти часто називають dry sence of humour. Англійці сміються над усім, починаючи з
самих себе, зачіпаючи інші нації, і закінчуючи членами королівської сім'ї і урядом.
Англійський гумор може бути незрозумілим і дивним для представників інших
культури в силу певних стереотипів, що складаються в країні.
Розглянемо декілька прикладів:
Зайва вага. У зв'язку з тим, що тема зайвої ваги є справжньою проблемою для
багатьох британців, гумористи просто не могли залишити її без уваги.
До прикладу, у фільмі «Гіпопотам» («The Hippopotamus») присутній такий
сатиричний жарт:
- You're looking younger. Lost some of that fat.
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- А ти помолодшала. І жиру поменшало.
У 4 серії 2 сезону багатосерійного серіалу «Записки юного лікаря» теж присутній
такого виду жарт:
- She weighs more than the bath.
- Вона важить більше ніж ванна.
Релігія. Здебільшого, у сучасному суспільстві, не прийнято розмовляти на релігійні
теми, так як це вважається чимось сакральним і особистим. Жарти, що зачіпають дану сферу
життя, багатьма сприймаються як богохульство. Проте, в англійській культурі, гумористи
доволі часто можуть звертатися саме до цієї теми. Як правило, це роблять «чорні»
жартівники. У фільмі «Смерть на похороні» (« Death at a Funeral») присутній такого роду
жарт:
Hello Reverend. How are you? How is God doing... today? Sundays, is it true... the
wine is sweeter..
Отче, добрий день. Як справи в Бога ...сьогодні? А це правда, що в неділю ...
вино стає солодшим?
Піклування про домашніх тварин, а тим більше таких як кіт чи пес, в Англії не просто
традиційне явище, а щось схоже на святий ритуал, тобто воно не таке буденне, як у нас.
Тому і жартів на таку тематику чимало. У фільмі «Сім психопатів» («Seven Psychopaths») є
різні види гумору на таку тему. У першому прикладі вжито іронію, у другому сарказм:
1) - And how's everything in the dog-kidnapping business?
- Dog -"borrowing" business.
- А як ідуть справи з викраденням собак?
- Із «запозиченням собак».
2) - It's you or your fucking dog!
- I gotta pick me, don't I? 'Cause if I'm dead, I ain't gonna have a dog anyway.
-That's very brainy.
- Або ти або довбаний собака.
- Доведеться вибрати себе, бо якщо я здохну, собаки в мене не буде.
- Дуже розумно.
У наведених вище прикладах для досягнення гумористичного ефекту в тексті
перекладу часто використовуються наступні перекладацькі трансформації: граматична або
лексична заміна, синтаксична заміна, додавання слів або словосполучень. Вони допомагають
перекладачеві домогтися еквівалентності і адекватності тексту перекладу, а також зробити
зрозумілим британський гумор представникам інших культур.
Висновки. При перекладі гумору, що базується на стереотипах англійської культури
важливо не втратити його в перекладі. Для цього слід звертати увагу не тільки лінгвістичні
фактори (вид гумору, способи створення гумористичного ефекту), а й, перш за все, на
національно-культурну специфіку гумору (його національну обумовленість, стійкі риси
звички і традиції). Тонкощі гумору залежать саме від того, в якому мовному середовищі він
вжитий. В процесі перекладу неможливо уникнути незначною адаптації, мета якої полягає в
тому, щоб гумор був зрозумілим читачеві перекладу.
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Дослідження є результатом проєкту «Потенціал вищої освіти в умовах пандемії:
глобальний, європейський, національний виміри» (реєстраційний номер: 2020.01/0172)
Національного фонду досліджень України профінансованого за кошти державного бюджету.
Пандемія COVID-19 внесла зміни у звичні практики університетської освіти.
Традиційний очний режим був замінений дистанційним, за якого взаємодія між викладачем і
студентами і між самими студентами відбувається лише засобами цифрових освітніх
платформ та інструментів. Таке вимушене «дистанціювання» особливо болісно позначилося
на організації освітнього процесу з тих дисциплін, для яких взаємодія учасників освітнього
процесу, безпосередня комунікація між ними, зоровий контакт відіграють ключову роль. До
таких дисциплін належать ті, що забезпечують іншомовну освіту. Організація іншомовної
освіти в дистанційному режимі навчання стала предметом уваги багатьох закладів вищої
освіти. У межах започаткованої розвідки проаналізуємо практики університетів-лідерів у
галузі підготовки фахівців гуманітарного профілю, зокрема Гарвардського та Єльського
університетів, які, згідно з рейтингом QS World University Rankings by Subject увійшли до
п’ятірки лідерів у номінації ‘Arts & Humanities’ (мистецтво та гуманітарні науки) [1].
Моніторинг сайтів Гарвардського та Єльського університетів засвідчив наявність
компетенцій антикризової дії в управлінських команд цих закладів освіти, організації
методичної підтримки цільових груп з усіх питань, пов’язаних із переходом на дистанційний
режим викладання і навчання, налагодження інструментів зворотного зв’язку, налагодження
консультаційних сервісів із використання цифрових освітніх технологій та інструментів;
організація сайт-майданчиків з обміну кращими практиками дистанційної освіти тощо.
Окрему увагу в цих закладах було приділено питанням організації мовних курсів у
дистанційному режимі. Коротко схарактеризуємо основні методичні напрацювання, здобуті
на основі практики.
У Гарвардському університеті мовні курси класифікуються як performance-based,
оскільки в їх основі лежить виконання студентами практичних мовленнєвих дій. З
методичного погляду важливо було вирішити питання про те, як перенести перформативні
аспекти роботи студентів в Інтернет-середовище, як організувати час занять на платформі
Zoom так, щоб забезпечити інтерактивність, яка є критично важливою у навчанні мови.
У мовних курсах, як і в інших типах курсів (у Гарвардському університеті прийнято
розрізняти, окрім performance-based, ще й ті, що мають в основі теоретичний складник
(lecture-based courses) та практичний складник (case-based courses), навчальну діяльність
рекомендовано ділити на асинхронну та синхронну. Студенти можуть асинхронно
«дивитися, читати, слухати чи досліджувати матеріал» та використовувати час онлайн-занять
для «обговорення, презентації і практики». Університетський Центр викладання і навчання
імені Дерека Бока пропонує викладачам поради щодо максимально ефективного
використання онлайн-середовища, з-поміж них:
- скористайтеся середовищем (використовуйте час, коли навчання реалізується у
віртуальному освітньому середовищі, для того щоб поговорити зі студентами про різні види
спілкування, про різницю між спілкуванням на камеру, аудіо чи особисто. Обговоріть, як
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середовище може змінити мову, якою ми користуємось, або інші аспекти того, як ми
спілкуємось і розуміємо один одного);
- використовуйте breakout rooms у Zoom (можна створювати пари або групи, щоб
практикувати мовлення або ділитися відгуками про роботу один одного);
- попросіть студентів опублікувати відео чи аудіофайли у цифровій платформі
Canvas (так можна виконувати завдання, що потребують виконавської майстерності; можна
також скористатися експертною оцінкою, призначивши студентів для взаємо перегляду або
взаємо прослуховування і надання відгуку);
- спілкуйтеся в чаті цільовою мовою (Інтернет-майданчик надає студентам нові
можливості використовувати мову, якої вони, можливо, не мали б у традиційному класі.
Спілкування в чаті цільовою мовою забезпечує новий спосіб мовленнєвої практики) [3].
Важливого значення в мовних курсах надається зворотному зв’язку. Викладачеві
необхідно не лише самому давати відгук щодо перебігу навчальної діяльності студентів, але
й чітко пояснювати, який зворотний зв'язок він чекає від них. У групових видах діяльності
він може призначати відповідальних за надання відгуків про ті чи ті аспекти мовленнєвої
діяльності членів групи (один студент відповідає за граматику, інший – за вимову, ще інший
– за зміст і т. ін.). У випадку, якщо студенти завантажують аудіо чи відео файли, викладач
може використовувати коментар у якості зворотного зв’язку (написати текстовий коментар,
або записати аудіо чи відео файл з коментарями). Зворотний зв'язок можна підтримувати у
групових дискусіях, або створювати з цією метою малі групи, члени яких будуть
обмінюватися коментарями між собою.
З-поміж цифрових інструментів і застосунків, окрім основних Zoom і Canvas,
найбільш корисними для мовної освіти в Гарвардському університеті вважають такі:
Voicethread – сайт, на якому можна створювати інтерактивні відео та презентації; iSpraak –
дозволяє завантажувати текст чи аудіо файл (студенти мають можливість записати себе, коли
вони промовляють текст), корисний для фонетичної практики студентів; Quizlet – застосунок
для розробки та обміну флешкартами зі студентами; Anki –програма з відкритим кодом для
полегшення запам'ятовування слів, виразів і будь-якої іншої інформації за допомогою
розподілених повторень; Kahoot – дозволяє створювати онлайн-ігри і вікторини або грати в
ігри та застовувати ресурси, створені іншими викладачами на платформі.
В Єльському університеті, так само як і в Гарвардському, було прийнято рішення про
доцільність поєднання синхронних і асинхронних режимів дистанційного навчання в
реалізації мовних курсів, при цьому більшу частку навчального часу рекомендовано
віддавати на синхронну роботу (так, якщо в розкладі п’ять пар на тиждень, то три з них
повинні бути проведені синхронно, як онлайн-зустрічі). Заняття в асинхронному режимі
розглядаються як такі, у яких застосовується технологія «перевернутого навчання» (flipped
classroom), згідно з якою студенти спочатку ознайомлюються зі змістом курсу поза класом,
переглядаючи попередньо записану відео-лекцію чи цифровий модуль, виконуючи завдання,
що базуються на попередньому читанні, чи інші підготовчі завдання [2]. Асинхронні види
діяльності дають можливість скористатися в освітньому процесі перевагами, які
забезпечують цифрові інструменти навчання. Оскільки іншомовна освіта пов’язана зі
збагаченням знань студентів про культуру та інші аспекти діяльності країни, мову якої вони
вивчають, рекомендовано залучати студентів до освітньо-культурної діяльності поза класом,
наприклад, до віртуальних мовних столів, віртуального відвідування виставок, дистанційно
організованих показів фільмів, онлайн-дискусій.
В університеті було вироблено позицію щодо недоцільності застосування у мовних
курсах гібридних форм навчання (a hy-flex model of instruction), коли частина студентів
перебуває в аудиторії, а частина – приєднується до заняття дистанційно. Причини такої
позиції – ризик підвищення захворюваності, недостатня кількість обладнаних усіма
необхідними цифровими інструментами і технологіями аудиторій, відсутність у викладачів
досвіду проведенні таких занять.
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Зміна звичних режимів реалізації іншомовної освіти передбачає перегляд традиційних
сценаріїв оцінювання навчальних досягнень студентів. У Єльському університеті викладачам
іноземних мов рекомендувалося:
- заохочувати студентів до самооцінювання та взаємооцінювання задля зменшення
навантаження на викладача, покращення навчання студентів та формування учнівської
спільноти;
- перевіряти розуміння студентів і забезпечувати своєчасний зворотний зв'язок як на
заняттях, так і за допомогою інструментів (VoiceThread, FlipGrid);
- збільшити вагу оцінок за участь в онлайн-заняттях, участь в асинхронній діяльності,
за виконання домашніх завдань;
- створювати більшу кількість вікторин і тестових завдань, щоб дати студентам
можливість отримати поточні оцінки і, тим самим, заохотити їх до навчання;
- продумати різноманітні методи оцінювання (за проєктну діяльність, ведення
портфоліо, взаємо- та самооціювання тощо);
- поміркувати над запровадженням менш формального, поточного оцінювання
(«оцінювання для навчання», в не «оцінювання за навчання») та ін.
У виборі цифрових інструментів навчання рекомендується не зловживати їх
кількістю, добирати лише той обмежений їх набір, який підходить викладачу і студентам та
дозволяє досягнути поставлених цілей навчання. Найбільш корисними для мовних курсів
визначено такі платформи та інструменти: Zoom breakout rooms – для дискусій у малих
групах; Zoom ‘annotate’ – для виконання інтерактивних завдань: VoiceThread – для розвитку
вмінь говоріння та слухання; PlayPosit – для створення та колективного використання
інтерактивних відеоуроків: Perusall – для колективної роботи над текстом. З-поміж інших
інструментів, рекомендованих для мовних курсів, відзначимо Padlet, Google Jamboard, Poll
Everywhere, Kahoot [4].
Окремі настанови було розроблено в Єльському університеті і для проведення в
дистанційному режимі курсів з розвитку письма (Writing Courses). Викладачам
рекомендовано проєктувати курс так, щоб у ньому поєднувалися синхронний та
асинхронний компоненти. Таке поєднання сприяє активізації навчальної діяльності
студентів, надаючи їм додатковий час для того, щоб зосередитися на роботі, розвинути та
впорядкувати ідеї, заохочує до встановлення зв’язку між власними міркуваннями та ідеями
однокурсників. Асинхронна робота може включати обговорення, а також завдання для
поточного оцінювання, які дозволяють студентам зосередитися на конкретних навичках,
пов'язаних із письмом і дослідженням. Доцільно залучати студентів до перегляду попередньо
записаних лекцій, читання та інших видів діяльності (як у технології «перевернутий клас») та
залишати час для синхронних зустрічей на дискусії. Зв'язок між будь-якими завданнями, які
виконуються поза межами онлайн-зустрічей, і цілями курсу має бути чітким. Студенти
повинні бачити, як виконувані ними завдання сприяють їхньому прогресу в мисленні та у
формуванні писемних умінь. Викладачі повинні працювати над тим, щоб своєчасно надавати
зворотний зв'язок, щоб допомогти студентам освоїти нові вміння [5].
Як бачимо, і в Гарвардському, і в Єльському університетах мовні курси реалізовують
в дистанційному навчанні як у синхронному, так і асинхронному режимах. Наголошується на
важливості зворотного зв’язку та зміні підходів до оцінювання навчальних досягнень
студентів. В обох університетах чітко визначені цифрові платформи, інструменти та
застосунки для реалізації мовних курсів у дистанційному режимі.
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Підготовка майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин є складним і
багатокомпонентним процесом. Традиційно до переліку дисциплін входили предмети, що
закладали фундамент знань майбутнього дипломата, присвячені історії міжнародних
відносин, основам дипломатичної так консульської служби, економічній теорії, різним
аспектам міжнародного права та іноземні мови. Поступово з підвищенням рівня підготовки
збільшується кількість спеціалізованих дисциплін, до яких належить і згаданий у заголовки
курс «Практична психологія в дипломатії».
Особливість цієї дисципліни полягає в тому що ключовими є дві складові –
психологія і дипломатія. На перший погляд може скластись поверхневе і некоректне
уявлення, що дисципліна має викладатись представниками психологічної науки. Однак це не
зовсім так. По перше, мова йде про цілком конкретне середовище – дипломатичне.
Дипломатія як інструмент зовнішньої політики має величезну кількість особливостей і
нюансів протокольно-організаційного, інституційного та нормативно-правового характеру, з
якими психолог, якщо він/вона не працюють у цій сфері, не є обізнаним. А знання цих
нюансів є принципово важливим для дипломата, оскільки від професійності дій останнього
залежать інтереси та безпека держави.
До того ж не варто автоматично прирівнювати «Практичну психологію в дипломатії»
до «Політичної психології». Тут варто нагадати, що гостра дискусія щодо належності
останньої до психології або політології триває від моменту виділення цього напрямку
досліджень. Враховуючи що фахівець з міжнародних відносин отримує освіту, яка
класифікується і належить до сфери політичних наук, в цьому випадку підготовка
відбувається саме крізь призму і з акцентуацією саме на тому що дипломатія – різновид
політичної комунікації, а тому і акценти, і структура курсу побудовані на основі
особливостей дипломатичної діяльності.
І психологія, і міжнародні відносини є специфічними науками, що почали
формуватись понад століття тому і мають велику кількість шкіл та наукових напрямків
досліджень. Це значно ускладнює підходи до вивчення. Строкатість існуючих напрямів
призводить до того що величезне значення має фактор особистості дослідника при
викладенні того чи іншого аспекту. Фактично мають поєднуватись знання психології та
особливостей дипломатії як специфічного виду професійної діяльності.
Структура дисципліни також визначає, що політична психологія хоч і є одним з
центральних елементів, втім далеко не єдиним напрямком який застосовується і
висвітлюється. Адже першопочатково ми говоримо про особистість та її психологічні
характеристики, їх вплив на формування та діяльність як дипломатів, так і політиків, що
діють на міжнародній арені. Згодом висвітлюються питання політичного лідерства та
відносини лідера з оточенням (найближчим, командою, опонентами та послідовниками).
Окремим дуже важливим аспектом є особливості інформаційно-аналітичної роботи, зокрема
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розуміння психологічних основ сприйняття, вибору та обробки інформації та можливі
маніпуляції та пастки з цим пов’язані. Наступні блоки включать особливості роботи
дипломатичних колективів, психологічні аспекти переговорного процесу, а також
психологію кризових ситуацій. Принципово важливо що у кожному з цих блоків викладання
ведеться з акцентуацією саме на дипломатичних особливостях.
Так, наприклад, дипломатичний колектив відрізняється від більшості інших
державних інституцій тим, що знаходиться і працює в умовах іноземної держави, є
невеликим, доволі замкнутим, автономним, з ієрархією і необхідністю дотримання правил
безпеки, зокрема у спілкуванні, а також часто-густо ненормованим режимом роботи. Додамо
сюди, що члени родини дипломата часто змушені підлаштовуватись під особливості роботи
дипломата, що призводить до постійних переїздів та змін оточення і умов життя. Все це
своєрідним чином впливає на психологічний стан дипломата, його родини, та клімат в
колективі.
Це лише один з прикладів того, чому подібна дисципліна має викладатись на основі
міждисциплінарного підходу, що в свою чергу призводить до низки організаційних
труднощів, однак робить її надзвичайно цікавою і затребуваною у студентів та слухачів.
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ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
Копилов В.О.
доцент, завідуючий кафедри
зі спеціальної фізичної підготовки
Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
Мінєєва Т.Ю.
курсант 1-го курсу 20-25 взводу
Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
Введення. Служба поліції вимагає від поліцейських постійної готовності до
виконання завдань різної складності та спрямованості. Працівники поліції повинні вміти
правильно реагувати на реальні ситуації та виконувати покладені на них функції в межах
службової діяльності.
Особливу увагу звертають на фізичну підготовленість кандидатів на службу в ОВС.
Важливим критерієм такої підготовленості особи є рівень її фізичного стану. Його
визначають завдяки низці факторів, основними з яких є показники серцево-судинної
системи, маси тіла, віку тощо. Фізичний стан характеризує особистість людини, стан
здоров’я, статури, функціональні можливості організму, фізичну працездатність і
підготовленість. Оцінювання рівня фізичного стану курсанта можна вважати індикатором
оздоровчої ефективності виконання фізичних вправ, показником готовності до різноманітних
навантажень, загальним критерієм ефективності процесу фізичного виховання.
Навчання курсантів у вищому навчальному закладі МВС України відбувається в
специфічних умовах, пов’язаних зі значним обсягом навчальної інформації,
перевантаженням
інформаційної
сфери,
підвищенням
рухової
активності.
Здатність переносити фізичні навантаження без зниження працездатності під час виконання
службових завдань, що стоять перед органами (підрозділами) поліції, є одним із критеріїв, на
яких тримається уся система правопорядку. Так для ефективного виконання своїх службових
обов'язків поліцейським необхідно мати не тільки відповідні професійні й особисті якості та
належний стан здоров'я, а й достатній рівень фізичної підготовки.
Завдання щодо оптимізації фізичного стану, зміцнення та збереження здоров’я,
усебічного розвитку фізичних якостей, формування необхідних умінь і навичок у майбутніх
правоохоронців покладено на фізичну підготовку. Система фізичної підготовки в ОВС
включає загальну фізичну підготовку (ЗФП) та спеціальну фізичну підготовку (СФП). У
вищих навчальних закладах МВС України навчальною дисципліною є саме СФП, що
спрямована на формування спеціальних знань, умінь і навичок застосування заходів
фізичного впливу, прийомів самозахисту та рукопашного бою, формування й удосконалення
професійно важливих фізичних якостей.
Ураховуючи специфіку навчальної діяльності курсанта, важливим для викладацького
складу та офіцерів курсової ланки є залучення особового складу до регулярних самостійних
занять фізичною підготовкою. Важливим є створення відповідних умов та переконання з
метою досягнення свідомого прагнення курсанта до підвищення власної фізичної
підготовленості і, відповідно, покращення фізичного стану та здоров’я.
Висновок. Фізична підготовка майбутніх правоохоронців у ВНЗ зі специфічними
умовами навчання передбачає два напрями: «загальну фізичну підготовку», яка спрямована
на розвиток фізичних якостей, підвищення загального стану здоров’я та витривалості;
«спеціальну фізичну підготовку», що включає комплексну підготовку дій правоохоронця у
ситуаціях, які виникають у службовій діяльності. Важливість якісного рівня фізичної
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підготовки майбутнього поліцейського зумовлено не лише специфічною службовою
діяльністю, а й загальними вимогами розвитку молоді. Тому спеціальна фізична підготовка
не обмежується лише виховання професійно дієвої особистості, а також спрямована на
розвиток здорового молодого покоління. Низкою таких чинників існуюча система організації
фізичної підготовки і спорту у ВНЗ МВС України а також інших формувань, не повною
мірою забезпечує належний рівень фізичної готовності поліцейських до виконання
навчально-бойових завдань, не сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу
підготовки курсантів та слухачів вищих навчальних закладів для ефективної підготовки і
виконанням службових завдань.
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В умовах ринкової економіки питання бюджетування для підприємств малого та
середнього бізнесу є дуже актуальними. Розглядаючи питання бюджетування підприємств
МСБ, варто спочатку проаналізувати загальне поняття бюджетування, його суть і значення в
сучасних умовах.
Бюджетування – інструмент фінансового менеджменту, найважливіший елемент
системи управління підприємством [1]. За своєю суттю бюджетування – це технологія
планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а
також – отриманих результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери діяльності
підприємства: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлі,
контроль якості, дослідження, продаж.
Стандартизований процес бюджетування підприємства будь-якої форми власності
базується як на самостійно розроблених підприємством, так і на загально визначених
вимогах і процедурах, передбачених національними стандартами бухгалтерського обліку та
звітності. Розгляньмо детальніше основні складові процедури та вимоги щодо складання
бюджету підприємства МСБ:

розробка та затвердження єдиної стандартної форми звітності, яка
передбачається для формування єдиного бюджету підприємств МСБ;

формування індивідуального бюджету всіх підрозділів, які забезпечують
діяльність підприємства, включаючи їхню дохідну та видаткову частини;

забезпечення взаємної координації між підрозділами підприємства в процесі
формування єдиного бюджету підприємств МСБ;

забезпечення своєчасного та оперативного подання інформації для консолідації
даних;

надання пояснення та обґрунтування до кожної статті бюджету видатків чи
доходів;

забезпечення обґрунтованості та відповідності статей бюджету із
забезпеченням джерела фінансування;

забезпечення участі в бюджетуванні менеджерів усіх підрозділів, що
відповідають за виконання виробничої програми та бюджету;

процес бюджетування припускає, що підприємство МСБ визначає кожний
відділ чи підрозділ як один з окремих елементів забезпечення відповідальності про
виконання планових показників, передбачених при формуванні загального бюджету.
При здійсненні процесу бюджетування підприємства варто добре вивчити поняття
бюджетної системи, ознайомитися з видами бюджету [2, с. 312]. Пропонується схема
складових бюджету підприємств МСБ (див. рис. № 1).
Бюджет – це систематизований план доходів і витрат обмеженого ресурсу в межах
певного періоду під час виконання конкретних технологічних процесів і видів господарської
діяльності.
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Зведений бюджет – сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх
структурних підрозділів підприємства.
Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які містять інформацію про заплановані
грошові потоки та фінансовий стан підприємства.
Бюджет прямих і непрямих матеріальних витрат – плановий документ, в якому
відображено прямі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо зараховані до витрат
конкретного об'єкта.

Рис. № 1. Структура бюджету підприємств малого та середнього бізнесу
Бюджет адміністративних витрат – плановий документ, що відображає
загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
Бюджет збалансований – складається за затвердженою формою фінансової звітності,
що містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, який очікується в
результаті виробничої та фінансової діяльності підприємства.
Отже, виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що питання
бюджетування для будь-якого підприємства, незалежно від його форми власності, а в нашій
ситуації підприємств малого і середнього бізнесу, є актуальним. З упевненістю можна
сказати, що від правильного процесу бюджетування залежить і сама подальша доля
функціонування даного підприємства, його фінансовий результат та рейтинг серед інших
підприємств. Тому багато вчених і науковців у досліджені питань актуальності, ефективності
та необхідності здійснення та вдосконалення процесу бюджетування на підприємстві
вважають, що бюджетування – це основна складова успіху підприємства, яка потребує
висококваліфікованих спеціалістів для забезпечення ефективності даного процесу.
Список літератури:
1. https://uk.wikipedia.org.
2. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник.
– К.: Кондор, 2008 – 312 с.
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маркетингу та менеджменту
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Одним з ключових понять методичного забезпечення розробки та прийняття
стратегічних рішень на сучасних підприємствах є поняття корпоративного конфлікту,
причин його виникнення, шляхів попередження та методів подолання. Концепцію
корпоративного конфлікту покладено в основу методичних положень прийняття
стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємством. Вони включають певну
послідовність дій щодо передбачення та подолання конфліктів та подані на рис.1.

Рис.1. Методичні положення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні
підприємством
Необхідність врахування конфліктності стратегічних рішень обумовлюється ще й тим,
що корпоративні конфлікти отримують особливий розвиток у кризовий період, у період
загострення провокації нових конфліктів.
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У своїй роботі Кужелєв М. О. підкреслює, що ключовою проблемою в системі
корпоративних відносин є конфлікт інтересів, який постійно виникає між власниками
(акціонерами), радою директорів і менеджментом акціонерного товариства. Основна
передумова виникнення цієї проблеми випливає з економічної сутності корпорації й полягає
у дистанціюванні власників від процесу поточного управління компанією [3, с. 36].
Перелік зацікавлених у діяльності підприємства осіб не обмежується лише органами
управління, зарегламентованими Законом України «Про акціонерні товариства».
Стратегічний успіх його визначається не лише компетентністю персоналу та унікальністю
технологій, а здатностями встановлювати ефективні двосторонні зв’язки із споживачами,
постачальниками, конкурентами, дистриб’юторами, банками, консалтинговими та
аутсорсинговими організаціями, а також державою, громадськими організаціями, ЗМІ тощо.
Двосторонність є обов’язковою рисою таких зв’язків, оскільки вигоди повинні бути отримані
кожною зацікавленою стороною. Забезпечити вигоди можна лише шляхом розуміння усіх її
потреб та участі у реалізації відповідних очікувань.
Отже, управління взаємодією із зацікавленими сторонами (зокрема, ключовими
особами стратегічних рішень) передбачає побудову добросовісних відношень із ними та
включає: збалансоване врахування думок та очікувань ключових осіб; зміну уявлень та
очікувань ключових осіб, вплив на їх погляди через переконливі комунікації та ініціативи;
взаємовигідне співробітництво; слідкування за змінами у переконаннях ключових осіб.
Врахування інтересів усіх зацікавлених сторін дозволяє підприємство в повному
обсязі використовувати зовнішні та внутрішні можливості для розвитку, передбачати (або
навіть впливати на) зміни у мінливому середовищі.
Список літератури:
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М. В. Хацер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 748. – С. 9599 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_17.
2. Тарасова, О. В. Корпоративні конфлікти як одна з проблем управління
підприємствами в Україні /О.В. Тарасова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua.
3. Гаврилко, П. П. Корпоративні відносини в банківському секторі : фінансові
механізми та маркетингові стратегії : моногр. / П. П. Гаврилко, М. О. Кужелєв, І. Г.
Брітченко. – Рівне- Новий Сонч: Волин. обереги, 2016. – 228 с.
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Значна кількість верстатів з ЧПУ на сучасному виробництві створює умови для
суттєвого підвищення ефективності автоматизованого виготовлення деталей різних за
формою і розмірами, з високою точністю і якістю (шорсткістю) оброблюваних поверхонь.
Побудовані на основі таких верстатів автоматизовані дільниці і гнучкі виробництва
формують передумови організації виготовлення високотехнологічних виробів з мінімальною
участю людей. Природньо, що підготовка таких виробництв передбачає автоматизоване
проектування технологічних процесів, оснащення і підготовку відповідної керуючої
програми для конкретного металорізального верстата. У подальшому, при обробці різанням,
інформація з керуючої програми перетворюється на відповідні дії приводів верстата. При
використанні систем автоматизованого контролю точності обробки можливе автоматизоване
введення корегувальної поправки в траєкторію руху формоутворюючого інструменту.
Точність і ефективність металообробки на верстатах з ЧПУ, як відомо, залежить від
здатності обладнання точно відпрацьовувати всі основні і допоміжні рухи робочих органів,
записаних в керуючій програмі. При експлуатації верстата протягом тривалого часу його
технічний стан може погіршитись, що приведе до появи відхилень геометричних розмірів на
деталі, яка оброблюється, або появи інших дефектів, не допустимих вимогами з креслення
деталі.
Своєчасне виявлення похибок обробки і усунення причин їх виникнення, дає змогу
знизити ймовірність появи браку продукції і забезпечити високу ефективність використання
верстатів.
Аналіз причин появи похибок обробки на верстатах з ЧПУ дозволяє зробити висновок
про дію багатьох чинників: похибок внесених механічною частиною верстату, похибок
системи управління приводами, похибок інструментів і пристосувань, і т. ін.
Значна частина похибок формується під дією зусиль різання через пружні деформації
технологічної системи. Причому, навіть у випадках обробки на верстатах однієї деталі і на
однакових режимах величини похибок можуть істотно відрізнятися. Причин може бути
багато - від прояви наслідків аварій до неякісного обслуговування або ремонту.
Таким чином виникає необхідність в періодичній атестації верстатів на точність в
умовах виробництва і, при необхідності, виконання ремонтів та налагоджень. Визначення
стану верстату може проводитися шляхом обробки за спеціальною керуючою програмою
еталонної деталі з наступним аналізом похибок, або за допомогою спеціалізованих
пристроїв, що імітують робочі навантаження, і вимірюють величину деформації [2].
Останній варіант є більш прийнятний для умов реального виробництва.
Для проведення дослідження верстатів з ЧПУ фрезерної групі з вертикальним
розміщенням шпинделя розроблений мобільний пристрій, який не потребує внесення в
конструкцію верстата будь яких змін чи доповнень [3]. При використанні пристрою
можливе визначення точності виходу у задану координату різального інструменту,
вимірювання величини пружних деформацій елементів верстату при імітуванні робочих
навантажень.
Дослідження верстатів може виконуватись у «ручному» режимі, або по спеціально
підготовленій керуючій програмі, в залежності від поставлених задач. Для обробки
отриманих результатів передбачено використання комп’ютерної техніки і відповідного
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програмного забезпечення. При необхідності
можливе створення і використання
математичної моделі формування очікуваних похибок обробки.
Список літератури:
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Обробка різанням деталей з титанових сплавів, які мають підвищені вимоги до якості
поверхонь, передбачає дотримання рекомендацій щодо визначення і використання
ефективних режимів різання, величини припусків на обробку, вибір матеріалу ріжучої
частини різальних інструментів і т. ін. Наприклад, занижені припуски впливають на
продуктивність обробки, а завищені – до збільшення зусиль різання і, як наслідок, похибки
розмірів із-за дії пружних деформацій технологічної системи, ущільнення матеріалу деталі у
зоні різання і т. п., що у багатьох випадках є недопустимим. При високих швидкостях різання
підвищується температура в місці контакту інструменту і деталі, що приводить до
формування шару поверхні з мікрометричними тріщинами (альфа шар) і т. д. [1,2,3].
У випадках, коли обробка складних за формою поверхонь виконується на
універсальних верстатах часто виникають труднощі в збереженні оптимально обраних
режимів обробки, а отже ускладняється задача досягнення необхідної точності і якості
деталей. У таких випадках доцільно використовувати верстати з ЧПУ, які забезпечують при
плавній зміні кривизни оброблюваних поверхонь відповідну зміну частоти обертання
шпинделя для збереження встановленої раніше швидкості різання.
Створення необхідних умов обробки для досягнення необхідних характеристик по
точності і якості поверхонь, при мінімальних витратах, потребує опрацювання і порівняння
багатьох варіантів з подальшим вибором кращого по якому-небудь критерію. Визначення
кількості можливих варіантів обробки і подальше моделювання процесів, вибір критеріїв для
порівнянь з урахуванням специфіки виробництв, залежить від специфічних особливостей і
якості постановки завдань.
Ефективне вирішення таких завдань у виробничих умовах можливо при використанні
систем автоматизованого проектування і програмування (CAD/CAM системи) з можливістю
моделювання обробки на підготовчому етапі.
На прикладі розробок технологічних процесів фрезерування деталей шасі літака з
титанових сплавів на верстатах з ЧПУ, розроблений алгоритм прийняття проектних рішень
після порівняння можливих варіантів обробки. В залежності від геометричних форм і
розмірів оброблюваних деталей, вимог щодо забезпечення заданої точності і шорсткості
поверхонь вибираються різальні інструменти з відповідним матеріалом ріжучих частин.
Для обраного інструменту і призначеного припуску обробки розраховуються
ефективні режими різання. У випадках, коли час безперервної роботи інструменту
перевищує час його гарантованої стійкості, на етапі розрахунку траєкторії руху
передбачається його заміна шляхом виводу з робочої зони, заміни пластини чи всього
інструменту і продовження обробки без суттєвих наслідків на поверхні деталі. При
необхідності можливо передбачити у керуючих програмах використання систем
автоматизованого контролю точності формування заданих розмірів з використанням
вимірювальних головок [4] і автоматичним введенням корекції траєкторії руху інструменту.
Практична реалізація такого підходу дозволяє знаходити ефективні рішення щодо
визначення типу і кількості інструменту, вибору оптимальних припусків по технологічних
переходах, режимам різання і, в кінцевому підсумку, зведенню до мінімуму собівартості
обробки.
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ
Крафт В.А.
ст. викладач кафедри фізичного виховання
У педагогічній технології однією із проблемних є проблема прийомів навчання.
Науковий термін «метод навчання» означає спосіб упорядкування взаємопов’язаної
діяльності викладачів та студентів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і
розвитку в процесі навчання.
Метод – це спосіб. який дає позитивні наслідки у засвоєнні знань студентами.
Сьогодні існує багато класифікацій методів навчання, саме тому штучні побудови
лише створюють непотрібні складності для викладачів. Лише ту класифікацію можна
визнати правильною, яка узгоджується з практикою навчання і є основою для її
раціоналізації.
У наш час відомими є десятки класифікацій методів навчання.
Саме основні, найбільш обґрунтовані методів навчання я розглядаю у своїй доповіді,
авторами цих класифікацій є М. Данилов та Б. Єсипов, бінарна класифікація - автор М.І.
Махмутова, полінарна – автори В.Ф. Паламарчук та В.І.Паламарчук.
Існую дуже багато інших класифікацій методів навчання.
Наприклад, польський вчений К.Сосницький вважає, що існує два методи вчення, а
саме штучне та природне, яким відповідають два методи навчання: підносний та штучний.
Найбільшого розповсюдження за останні десятиліття отримала класифікація О.К.
Бабанського. Він виділяє три великі групи методів навчання.
1. Методи організації та здійснення учбово – пізнаваної діяльності;
2. Методи стимулювання та мотивації учбово – пізнавальної діяльності;
3. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю учбово – пізнавальної
діяльності.
Однією з останніх тенденції в області навчання є тенденція відмови від штучного
відособлення методів у групи та обчислення таких методів, які мають нові ознаки.
Багатогранність методів змушує відмовитися від надуманих побудов та перейти до
простого переліку методів, розкривати особливості їх застосування в різних умовах.
Варто зазначити, що повністю незалежних методів не існує. У будь-якому акті
діяльності поєднуються одночасно декілька методів у навчанні над іншими, оскільки методи
взаємодоповнюють один одного, створюють сприятливі умови для засвоєння навчального
матеріалу.
Важливою умовою підвищення ефективності методів навчання є їх діалогічність,
тобто включення до будь-якого методу діалогу між викладачем та студентом. Діалогічність
активізує та сприяє розвиткові всіх особистісних функцій, забезпечує процес засвоєння знань
та ін.
Тривала педагогічна практика дає викладачеві змогу, спираючись на свої теоретичні
знання в галузі дидактики, використовувати залежно від обставин ефективні методи в
навчанні. Тільки правильний вибір і застосовування методів навчання можуть забезпечити
високий рівень знань студентів і виховати в них потреби в систематичній, свідомій, творчій
навчальній праці.
Важливим аспектом є ще й те, що методи навчання залежать і від часу відведеного на
проведення заняття. Саме тому, треба обирати метод які дають змогу досягти навчальної
мети, якомога меншими затратами часу, що й буде сприяти ефективності студентів у
подальшому навчанні.

358

Pedagogical sciences
ІННОВАЦІЇ ТА ТРАДИЦІЇ У СИСТЕМІ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ
Кубриш Н.Р.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Олешко Л.І.
старший викладач
Телефон: 0671318486 E mail – kubrish72@gmail.com
Топор О.
студентка 2 курсу
Архітектурно-художнього інституту
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Європейський вектор розвитку, що обрала Україна, та Болонський процес вимагає
кардинальних змін парадигми вищої освіти. Тому головний вектор процесу модернізації
вищої архітектурно-художньої освіти України направлений на пошук механізмів та шляхів
реалізації адаптації та інтеграції нових державних стандартів у контексті європейського
освітнього простору та політики глобалізації. При цьому трансформація структури освіти під
дією процесів глобалізації та євроінтеграції не повинна зруйнувати національні досягнення у
сфері освіти, національні культурні і художні традиції. У контексті національних пріоритетів
розвитку освіти слід окреслити важливі аспекти: розвиток творчого потенціалу особистості,
формування високого рівня художньо-естетичної культури майбутнього фахівця,
відновлення змісту мистецької освіти на основі збереження і розвитку вітчизняних науковометодичних засад, визначення принципів відбору навчального матеріалу з урахуванням
потреб формування засобами мистецтва національної самосвідомості, вивчення спадщини і
сучасної творчості українських митців. Вирішення цих завдань зумовить не тільки
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, але й їх конкурентоздатність на світовому
ринку праці. На сучасному етапі розвитку освітніх технологій у мистецькій освіті відповідно
до вимог Болонського процесу спостерігається прагнення до взаємодії інновацій (креативні
системи майстер-класів, семінарів, художніх практикумів і стажувань на підприємствах
зарубіжжя) з національними традиціями академічної художньої школи.
Основою мистецької освіти в Україні переважно є багатовікові традиції, науковометодичний, художньо-творчий і організаційний досвід академічної системи, який визначає
основний напрямок її професійного розвитку. Вагому роль у підвищенні професійної та
художньо-естетичної культури в освітньому процесі підготовки майбутніх архітекторів,
дизайнерів і художників відіграє образотворче мистецтво. Історія художньо-педагогічної
освіти в Україні красномовно демонструє, що продумана і досконала організація навчальновиховного процесу на ґрунті академічних та реалістичних художніх традицій, сприяла
високому рівню професійної підготовки фахівців. Принцип «абсолютної творчої свободи»,
якого притримуються закордонні мистецькі навчальні заклади, загрожує втратою визначення
професійних критеріїв, зниженню рівня якості художньої підготовки. Життєдіяльність
академічної системи в освітньому національному просторі зумовлена високими художньотворчими досягненнями викладачів і випускників вітчизняних мистецьких навчальних
закладів, що стали вагомим внеском до скарбниці українського і світового мистецтва.
Оскільки академічна художня освіта є міцним фундаментом для професійного розвитку,
сприяє розкриттю та формуванню творчих аспектів особистості, визначає свободу творчого
самовираження засобами образотворчого мистецтва.
Отже, інтеграція мистецької освіти в культурний світовий простір можлива лише з
урахуванням національних мистецьких традицій і своєрідності, найкращих вітчизняних
здобутків у підготовці мистецьких кадрів. Тому новітні освітні технології, які активно
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сьогодні впроваджуються в архітектурно-художню освіту, повинні вивірено і відповідально
аналізуватися. Це дасть змогу раціонального та досконалого синтезу новітніх освітянських
технологій з художньо-педагогічними традиціями академічної школи в процесі фахової
мистецької підготовки майбутніх архітекторів, дизайнерів і художників.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
Куденко О.В.
к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, ДВНЗ Київський
Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана
Інтернет-маркетинг розглядається в якості напрямку маркетингу. При його реалізації
застосовуються всі компоненти традиційного маркетингу, але в інтернет-середовищі.
Компоненти маркетинг-міксу включають ціну, товар, просування (пошуковий маркетинг і
маркетингові комунікації в інтернеті) і розподіл. Особливе значення мають комунікації з
огляду на широких комунікативних можливостей, що надаються маркетингу інтернетом.
В інтернет-маркетингу можна виділити два основні напрямки діяльності:
1. Напрям, пов'язаний із застосуванням можливостей інтернету для розширення
системи маркетингу компаній традиційного типу. Він стосується аспектів організації
інформаційної взаємодії між такими суб'єктами ринку, як співробітники компанії, замовники
(споживачі, клієнти), партнери. Маркетинг даного напрямку передбачає проведення
маркетингових досліджень, а також просування і продаж товарів через інтернет;
2. Напрям, пов'язаний з появою моделей бізнесу, основою яких став безпосередньо
сам інтернет. Він стосується діяльності інтернет-магазинів, торгових електронних
майданчиків, віртуальних інформаційних агентств, компаній, що надають послуги для
клієнтів безпосередньо через інтернет (копірайтинг, просування сайтів і т. д.)
В інтернеті ключова роль на ринку попиту і пропозиції перейшла від
товаровиробників до споживачів: окрема компанія здатна швидко привертати увагу
користувачів, але така ж можливість є у її конкурентів, тому компанії змушені змагатися за
увагу споживачів в інтернет-середовищі, налагоджуючи і покращуючи взаємодію з ними.
Інша особливість інтернет-маркетингу полягає у відсутності обов'язкової просторової
локалізації, тобто можливо здійснювати діяльність без прив'язки до певної території або
локального ринку. Крім того, відбувається глобалізація діяльності. Завдяки інтернету
відбувається зміна просторового і часового масштабу ведення бізнесу. Він надає можливості
для глобальних комунікацій, які не обмежуються територіально. Вартість доступу до наявної
в інтернеті інформації не залежить від того, наскільки географічно віддалені від користувача
ті, хто її надає. Компанії, незалежно від їх спеціалізації та розміру, можуть займатися
бізнесом і забезпечувати свою глобальну присутність з використанням можливостей
інтернету. Відстань від постачальника до клієнта може мати значення лише при необхідності
доставки вантажів.
Ще однією особливістю інтернет-маркетингу є швидке знаходження партнерів.
Практично у всіх компаній сьогодні є веб-сайти, знайти які по пошуковим запитам не
становить труднощів. Завдяки інтернету і його високому комунікативному рівню компанії
швидше знаходять партнерів, приймають рішення, здійснюють різного роду угоди ,тощо. Це
досягається при невеликій вартості комунікацій і високому рівню їхньої функціональності і
масштабованості.
Також слід зазначити, що за допомогою інтернету мінімізуються трансакційні
витрати, що стосуються аспектів налагодження, підтримки і розвитку взаємодій між
компанією і її ринковими партнерами. В тому числі скорочуються накладні витрати (на
відрядження співробітникам, втрати від зірваних, неправомірних або недобросовісних угод).
Особливість інтернет-маркетингу полягає і в персоніфікації взаємодії. Завдяки
інтернету компанії отримують детальну інформацію про клієнтів і їх запити, а також
широкий спектр можливостей взаємодії. Усе це сприяє наданню підприємствами товарів і
послуг, що відповідають індивідуальним потребам клієнтів. За допомогою інтернету
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відбувається зниження ступеню асиметрії інформації, тобто її неповноти і нерівномірності
розподілу. Це скорочує інформаційні трансакційні витрати.
Головна перевага інтернет-маркетингу полягає в його інтерактивності, яка
забезпечується завдяки можливості максимально точного таргетингу (націленості на
конкретні аудиторії), проведення аналізу кліків, що веде до зростання як конверсії сайту
(перетворення відвідувачів у покупців), так і ефективності інтернет-реклами. Також
потенційному споживачеві надається можливість отримання інформації про товари та їх
покупки через інтернет. Якщо компанія не надає подібну інформацію, споживач зможе
знайти її у конкурента цієї компанії і придбати його товари. Ефективність інтернетмаркетингової кампанії визначається легше, ніж традиційної. Статистичне оцінювання числа
покупок і відвідувань сайту клієнтами гарантує отримання надійних даних про результати
проведеної кампанії. Інтернет-маркетинг дає можливість економити кошти компанії і
розширювати її діяльність. Так, економити можна на зарплатах співробітників, що
займаються продажами, на комунікаціях і рекламі. Завдяки інтернету компанії отримують
можливість розширити географію діяльності за рахунок прямого виходу на нові регіональні
та закордонні ринки, в боротьбі за які у різних за розміром компаній будуть однакові шанси.
Інтернет-маркетинг дозволяє клієнтам робити вибір товарів і замовляти їх, не виходячи з
дому або з офісу. При цьому забезпечується отримання споживачами максимального обсягу
інформації про товари і послуги. Споживачі можуть порівнювати товари різних
товаровиробників і засновувати свій вибір на об'єктивній інформації.
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УДК 664.762.
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВЛАЖНОГО ЗЕРНА
Кузембаева Г.К.
Кузембаев К.К.
Мухамадиева К.
Алматинский технологический университет
При производстве национальных крупяных пищеконцентратов (тары, талкан) зерна
злаковых культур после варки механическому обезвоживанию [1,2]. Для этой цели можно
применить коническую центрифугу с перфорированным ротором [3]. При этом влажный
продукт поступает в нижнюю часть центрифуги и далее движется по ротору снизу вверх под
действием составляющей центробежной силы, направленной вдоль образующей конуса. В
результате действия составляющей центробежной силы, которая направлена
перпендикулярно к оси вращения ротора происходит удаление влаги из зерна.
Уравнение равновесия материальной точки М в векторной форме можно записать в
виде
_ _
_
_
N + Fц +Fтр +P = 0,
(1)
где N - сила нормального давления, Н; Fц -центробежная сила, Н; Fтр -сила трения,
Н; P - сила тяжести, Н.
Для того, чтобы материальная точка двигалась вверх необходимо выполнение
следующего условия
Fхц  Fтр +P sin  .
Учитывая, что
конуса, определяется

(2)

Fтр = f N, где f- коэффициент трения частицы о материал стенки

N = Fц

sin  + P cos .

(3)

С учетом того, что Fц = m  2 R и P = m g можно записать
N = m  2 R sin  + m g cos ,

(4)

где m - масса частицы, кг;  - частота вращения ротора, с-1 ; R -радиус ротора, м.
m  2 R cos   f m  2 sin + f m g cos  + m g sin .

(5)

Разделив обе части (5) на cos  имеем
2 R = R f 2 tg  + f g + g tg .

(6)

Если учесть, что f намного больше g , то можно принять tg  = 1/f, то есть тангенс
угла наклона образующей конуса ротора обратно пропорционально коэффициенту трения f.
Тогда из уравнение (6) можно определит предельное значение частоты вращения ( ) при
котором имеет место движение продукта вверх
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 = {[g ( f + tg )] / [R ( 1- f tg )]}1/2 .

(7)

Верхний предел частоты вращения  , зависящий от допустимой силы нормального
давления Nдоп , можно определить из формулы ( 3)
  (Nдоп - mg cos  ) / ( m R sin ) ,

(8)

где Nдоп - допустимое значение силы нормального давления при котором не
происходит раздавливание частицы продукта.
Тогда можно записать
{[ g (sin  + f cos ) ] / [ R (cos  - f sin ) ] }1/2   
 [( Nдоп - mg cos ) / ( m R sin )]1/2 .

(9)

Описать поведение материала в роторе центрифуги в общем случае довольно трудно.
Поэтому для упрощения математической модели процесса прибегают некоторым
допущениям. Чаще всего при исследовании движения частиц, которые принимаются за
материальную точку, пренебрегают действием Кориолисовых сил, считая сравнительно
малыми по сравнению с другими силами.
Так как, масса продукта при сушке в центрифуге уменьшается примерно на 30% (при
сушке зерна проса), можно допустить, что масса материальной точки переменная и
изменяется по линейному закону
m = m0 (1-),
(10)
где m0 - начальная масса зерновки;  - коэффициент, характеризующий скорость
сушки.
При движении материальной точки в быстровращающейся центрифуге конической
формы на точку в абсолютном движении относительно неподвижной системы X, Y, Z
действуют сила тяжести mg, реакция со стороны поверхности N, сила трения Fтр и
реактивная сила Ф, возникающая за счет уменьшения массы с абсолютной скоростью u. При
этом дифференциальное уравнение движения материальной точки можно записать в виде [4]
_
_ _ _
_
m (d v / d) = m g + N + Fтр + Ф .
(11)
Если ось направлена по образующей, то абсолютное ускорение точки можно записать
в виде теоремы Кариолиса
_
_
_
_
_
 = (d v / d) =  г +  е + к .
(12)
Тогда относительное движение точки М может быть записано следующим образом
_
_ _ _
_ _
_
m (d v / d) = mg + N + Fтр + Ф - mе + mк ,
(13)
здесь
_
_
_
_ _ _
_ _
mе = – 2 r ; к = 2 кvг ; Ф= ( u - v ) dm / d.
(14)
Пренегбрегая Кориолисовым ускорением, то есть учитывая, что точка М движется по
образующей, можно предположить vк = 0. Тогда в проекциях на координатные оси OX и OY
уравнение (14) можно написать
m d2 x / d  2 = - m g sin  + m2 ( r0 + X cos ) cos  - f N + Фх;
(15)
2
0 = - mg cos  + N - m (2  ( r0 + X cos ) sin  + Ф Y ,
где Фх,Фy - проекция реактивной силы Ф на координатные оси OX и OY.
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После исключения N из системы уравнения (15) имеем следующее
m d2 x / d  2 = - m g (sin  + f cos ) + m 2 (r0 + X cos )( cos -f sin )+
+ Фх + f Ф y .

(16)

При случае, когда скорость отделения частицы воды с зерновки совпадают с
абсолютной скоростью точки u=v и реактивная сила Ф =0 из (16)
..
x - 2 x = q ,
(17)
2
2
2
где  =  cos  (cos  - f sin ); cos  ( f sin ; q = r0  (cos  - f sin ) - g ( sin +
f cos ).
Решение уравнения (17) при нулевых начальных условиях дает
X = q / (2 ) ( e + e - -2 ); X = q / (2 ) (e + e -).

(18)

Чтобы осуществлялся периодический закон движения необходимо выполнение
следующего условия
tg   1/ f .
(19)
При движении вверх по образующей g  0, поэтому имеем
r0 2 (cos - f sin )  ( g ( sin  + f cos ).
(20)
Условие (20) можно переписать для угла 
tg   (r0 2 - fg ) / (g + r0 f 2),
(21)
которое для достаточно больших значений  включает в себя условие (19).Таким
образом, верхней границей изменений угла  является величина
 max = arctg [(r0 2 - fg ) / (g + r0 f 2].
(22)
Нижняя граница изменения угла может быть получена из конструктивных
соображений, предусматривающие соответствующее ограничения
Xmax = q / (2 (ch   -1)  X0 = h / sin .
(23)
Здесь время сушки  определяется из условия уменьшения влажности зерновки на
30%.
0,7 m0 = m0 ( 1- );  = 0,3 /  .
(24)
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ «ИНДУСТРИЯ 5.0»
Кузнецов Ю.Н.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
Жизнь и деятельность Человека направлена на удовлетворение его личных и
общественных потребностей, что заставляет людей взаимодействовать с окружающей
Природой и вступать в определённые отношения друг с другом. В процессе такой
деятельности Человеком создаются непрерывно усложняющиеся и более эффективные
действующие антропогенные системы (АГС) - системы, созданные в результате сознательно
направленной человеческой деятельности. Можно условно выделить следующие этапы
развития орудий труда, созданные Человеком: первые орудия труда в виде простейших
приспособлений преимущественно из одной детали (палки, камни, топоры, ножи, копья и
т.п.); простейшие механизмы (рычаги первого и второго рода, клинья и т.п.); сложные
механизмы (зубчатые передачи, ременные передачи, винтовые механизмы и т.п.); машины с
ручным и ножным приводом, с использованием воды, пара и ветра, насосы и т.п.); машины с
электрическим приводом; мехатронные системы; машины с искусственным интеллектом.
В истории развития техники с появлением машин начали вести разговор о
промышленных революциях. Первая промышленная революция произошла с появлением
паровой машины во второй половине 18-го века, осуществив переход от ручного труда к
машинному. Вторая промышленная революция связана с открытием и освоением
электричества и возникновения конвейерного производства. Третья промышленная
революция началась во второй половине 20-го века с созданием электронно-вычислительных
машин, а далее цифровых компьютеров – основой информационных технологий (ІТтехнологий).
Сегодня человечество поставлено перед вызовами четвёртой промышленной
революции «Индустрия 4.0» [3] с широким проникновением автоматизации, роботизации,
информатизации, коммуникации и всего, что касается общества, бизнеса, производства и
образования.
В общей картине эволюции эволюций [1] искусственный интеллект подчиняется тем
же законам развития, что биологические и АГС, проходя следующие периоды: предтехника
вычислительная, предавтоматы вычислительные, ЭВМ с одним потоком команд и
множеством потоков команд (по систематике Флинна). Удалось установить, что эволюция
вычислительной техники проходит под действием естественного закона гомологических
рядов по Вавилову Н.И., который является общим для эволюции клетки, Человека и
промышленного оборудования.
Когда сегодня речь идёт о современных технологиях, то их обычно связывают с
последней промышленной революцией «Индустрии 4.0» - капиталистической моделью
развития общества. Основной чертой «Индустрия 4.0» является преобразование
деятельности предприятий для максимально широкого использования в производственных и
бизнес-процессах роботов, робототехнических систем и комплексов,
искусственного
интеллекта [2,3,5] и больших данных.
Но на горизонте начинает просматриваться новая промышленная революция,
названная «Индустрия 5.0» - социалистическая модель развития общества («от каждого по
способностям, каждому по его труду и потребностям»). Её отличие от «Индустрия 4.0» и
предыдущих трёх заключается в развитии так называемых человекоцентричных технологий,
нацеленных на усиление физических возможностей Человека, его творческого и
интеллектуального потенциала, повышения качества, продолжительности жизни [6-8].
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Появилась новая концепция: будущее технологий — это не технологии, замещающие
человека, а технологии, дополняющие человека (рис.1).

Рис.1. Влияние индустриальных революций
на субъектность и объектность Человека
Человеческий мозг и технологии могли бы быть соединены друг с другом, чтобы
действовать более интеллектуально, чем один конкретный человек, группа или компьютер
[1,2,5]. Уже есть новейшие технологии совершенствования тела и разума. Появились теории
и технологии, направленные на долголетие Человека. Будущее также за небольшими
ядерными реакторами, позволяющими резко снизить выбросы углекислого газа. Продукты
питания с применением биотехнологий будут производиться не на сельскохозяйственных
угодьях, а в лабораториях из клеток.
Вывод: Принимая вызовы «Индустрия 4.0» необходимо понимать, что только
конвергенция знаний на междисциплинарном уровне с применением НБИКСЭ (нано-биоинфо-когно-социо-эко)-технологий позволит перейти к новой социально сориентированной
формации человеческого общества для максимального удовлетворения потребностей
каждого Человека как личности. Индустриальные революции в будущем приведут к тому,
что отношения людей с машинами на производстве и в обычной жизни перейдут на новый
уровень. Пока никто не может утверждать, как это скажется на обществе, использующем
технологии Индустрии 5.0.
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
Кулаковський Олександр Миколайович
адвокат, аспірант кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності
Української інженерно-педагогічної академії
Реформа системи освіти вимагає розробки нових підходів до забезпечення
формування компетентностей у випускників закладів вищої освіти. У зв’язку з цим набуває
актуальності розробка технології формування окремих спеціальних компетентностей, що є
складовою інтегральної компетентнісної моделі фахівця. Педагогічні працівники в межах
своєї професійної діяльності створюють об’єкти інтелектуальної власності, ефективне
використання та комерціалізація яких вимагають спеціальних знань, умінь та навичок. Таким
чином, формування компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності
має важливе значення для формування педагогів нового покоління. Відповідно технологія
формування вказаної компетентності у випускників педагогічних закладів вищої освіти є на
часі. Вона повинна забезпечувати можливість їх участі у різних видах інноваційної
педагогічної діяльності, управлінні інтелектуальним капіталом, охороні і захисті прав на
створені ними об’єкти інтелектуальної власності та, відповідно, на здійснення інших видів
діяльності, що пов’язані із використанням та впровадженням у обіг інтелектуального
продукту.
Важливим етапом технології формування будь-якої компетентності є педагогічна
діагностика. Діагностичний етап технології формування компетентності полягає у
проведенні діагностичних процедур, які нададуть можливість отримати знання щодо рівня
обізнаності у сфері інтелектуальної власності та готовності до формування у них
компетентності у сфері інтелектуальної власності. як зазначав родоначальник терміна
педагогічна діагностика К. Інгенкамп, завданнями діагностики є: по-перше, оптимізувати
процес індивідуального навчання, по-друге, в інтересах суспільства забезпечити правильне
визначення результатів навчання і, по-третє, керуючись виробленими критеріями, зводити до
мінімуму помилки при переведенні учнів із однієї навчальної групи в іншу, при направленні
їх на різноманітні курси та виборі спеціалізації навчання. За допомогою педагогічної
діагностики аналізується навчальний процес і визначаються результати навчання [1, с. 8].
Педагогічна діагностика (грец. diagnostikos – здатний розпізнавати), відповідно до
визначення словника педагогічних термінів – це комплекс засобів, методів, прийомів і
правил виміру динаміки процесів і результатів навчально-виховної роботи [2]. Виникнення
педагогічної діагностики в сучасному розумінні пов’язано, з точки зору О.О. Матвєєвої, зі
становленням у педагогіці особливого напряму – експериментального [3]. Як зазначає
В.М. Галузяк, «призначення педагогічної діагностики якраз і полягає у забезпеченні
об’єктивного зворотного зв’язку в педагогічному процесі, що дає змогу постійно
контролювати досягнення поставлених цілей, регулювати діяльність, корегувати
використовувані педагогічні методи, прийоми і засоби» [4, с. 15]. Педагогічна діагностика,
як зазначає Т. Плохута, покликана забезпечити різнобічне вимірювання стану педагогічного
процесу, з’ясовувати причини утруднень і недоліків його перебігу та результатів [5, с.22].
Вимірювання в межах педагогічної діагностики проводяться з метою визначення вхідного та
вихідного рівня знань випускників педагогічних ЗВО, якості матеріально-технічного,
нормативно-правового забезпечення, а також визначення подальших кроків до підвищення
якості освіти у процесі формування компетентності у сфері охорони і захисту прав
інтелектуальної власності.
Функціональними компонентами діагностичного етапу технології є такі завдання:
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1. З’ясувати рівень сформованості компетентності у сфері охорони і захисту прав
інтелектуальної власності у випускників педагогічних закладів вищої освіти до початку
вивчення відповідних дисциплін.
2. Визначити навчальні дисципліни, які передбачені у навчальних планах магістрівпедагогів різних спеціальностей.
3. Підготувати матеріали для формування компетентності у сфері охорони і захисту
прав інтелектуальної власності як складової інтегральної компетентності випускника
педагогічного ЗВО.
З нашої точки зору, на діагностичному етапі технології формування компетентності у
сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності необхідно здійснити аналіз:
 локальних актів, що регулюють освітню підготовку магістрів у відповідному
закладі вищої освіти;
 якісного складу професорсько-викладацького складу та рівня сформованості у
них компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності;
 наявної матеріально-технічної бази, в першу чергу електронних ресурсів, доступу
до електронних баз даних;
 особливостей навчального процесу у відповідному закладі вищої освіти, видів
методів, що застосовуються у навчальному процесі, особливих форм його реалізації, зокрема
з урахуванням необхідності впровадження дистанційного навчання, що зумовлено
об’єктивними факторами життєдіяльності суспільства;
 отриманих знань в процесі навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти та
їх рівня. Зокрема, первинна діагностика надає можливість сформувати наступні кроки
формування відповідної компетентності у випускників педагогічних ЗВО.
Таким чином, педагогічна діагностика є важливим етапом технології формування
компетентності у сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Від якості її
проведення залежить якість реалізації інших етапів технології. Завдання діагностичного
етапу можуть змінюватись залежно від особливостей закладу вищої освіти, спеціалізацій, в
межах яких здійснюється підготовка педагогів та інших факторів.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
ДЛЯ ТУРИСТІВ У ЗАКОРДОННИХ ПОДОРОЖАХ
Кулик Оксана Михайлівна
фізична особа-підприємець,
стейкхолдер кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Львівського державного університету фізичної культури
ім. Івана Боберського
Питання ризиків у закордонних подорожах на сьогоднішній день є дуже актуальним.
Актуальність цього питання полягає в тому, що в період пандемії Covid-19 практично весь
світ запровадив певні епідеміологічні заборони або ж і зовсім закрив в’їзд у свої країни для
зовнішніх туристів. Але із стабілізацією даної епідеміологічної ситуації та з масовою
вакцинацією населення всіх країн світу поступово починають відкриватися кодони для
зовнішнього туриста. Звісно, існує низка обмежень і заборон, про які турист повинен знати
до початку своєї подорожі в іншу країну, щоб максимально уникнути та мінімізувати ризики
в період свого перебування на відпочинку чи просто в діловій поїздці за межами нашої
держави.
Коротко ознайомимо з основними питаннями, на які турист, плануючи свою
закордонну подорож, повинен мати обґрунтовану відповідь, щоб уникнути непередбачуваної
ситуації.

При плануванні свої подорожі в 2021 році в період пандемії Covid-19
першочергово турист повинен дізнатися на сайті МЗС або в підприємства, яке надаватиме
йому туристичні послуги, максимально все про країну, куди він потенційно подорожуватиме,
всі правила і обмеження, які діють на даний час у вибраній для подорожі країні та період їх
тривалості.

Важливим питанням є наявність передбачуваного сертифікату вакцинації (при
наявності), або ж обмеження, які стосуються періоду подання негативного результату тесту
на Covid-19.

Якщо турист подорожує власним транспортом, він обов’язково повинен
перевірити можливість транзитного перетину території країни, до якої в'їзд заборонений на
час пандемії Covid-19.

Актуальним питанням для перетину кордону з країною, в яку запланована
подорож, буде наявність громадянства, адже в період пандемії Covid-19 багато країн
запровадили обмеження щодо дозволу перетинати кордон громадянам не з країн, де вони
фактично проживають чи звідки прибувають, а виключно за наявності їхнього громадянства.

Якщо турист подорожує з дітьми, необхідно перевірити наявність яких
документів вимагає певна держава для перетину її кордону з дітьми, чи взагалі є дозвіл даної
країни на перетин кордону з дітьми, крім екстрених ситуацій.

Актуальність питання стосовно безвізу є в пріоритеті на сьогоднішній день,
тому що між нашою державою, Україною, і багатьма державами світу діє безвізовий режим.
Зокрема, на період пандемії Covid-19 низка держав запровадила свої обмеження й існує
заборона або певні обмеження щодо перетину кордону в умовах безвізового режиму. У
випадку діючих обмежень в умовах безвізового перетину кордону турист повинен знати всі
додаткові умови перетину кордону, які діють на час його планової подорожі.

Наступним важливим питанням для перетину кордону з іншою державою в
період епідеміологічної нестабільності буде питання, де необхідно зробити ПЛР-тест на
відсутність Covid-19, щоб він був сертифікований у країні, куди подорожує турист. На
сьогодні в Україні, згідно з даними МОЗ, існує перелік верифікованих лабораторій, які
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роблять ПЛР-тестування, згідно з міжнародними стандартами (в таблиці № 1 представлено
перелік основних лабораторій у розрізі областей України).
Таблиця № 1
Основний перелік верифікованих лабораторій в Україні, де можна здати ПЛР-тест на
наявність Сovid-19
№
Назва області/міста
Місце розміщення
1 м. Київ
Університетська клініка НМУ ім. О. О. Богомольця
2
Національний військово-медичний клінічний центр
м. Київ
«Головний військовий госпіталь»
3
Центр лабораторної діагностики «Дніпролаб»
м. Київ
ТОВ «Укрполіпак»
4 м. Київ
ТОВ «Клініка Санте»
5 Київська область
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
6 Київська область
КНП «Броварська БКЛ» БРРБМР
7 Київська область
КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3»
8 Чернівецька область
ДУ «Чернівецький ОЛЦУ МОЗ України»
9 Чернівецька область
ТОВ НМФ «Авіценна»
10
ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний
Чернівецька область
центр»
11 Черкаська область
ДУ «Черкаський ОЛЦУ МОЗ України»
12 Черкаська область
КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної рада»
13 Хмельницька область ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»
14
КНП Нетішинської міської ради «Спеціалізована медикоХмельницька область
санітарна частина м. Нетішин»
15 Харківська область
ДУ «Харківська ОЛЦ МОЗ України»
16 Харківська область
КНП ХОР «Обласна інфекційна лікарня»
17 Харківська область
ТОВ «Медичний центр здоров’я »
18 Сумська область
ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України»
19 Рівненська область
КНП «Центральна міська лікарня Рівненської міської ради»
20 Рівненська область
Клінічно-діагностична лабораторія КП – ОЦГЗ» РОР
21 Рівненська область
ДУ «Рівненький ОЛЦ МОЗ України»
22
ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ
Полтавська область
України»
23 Одеська область
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону
24
ДУ «Лабораторний центр МОЗ України на водному
Одеська область
транспорті»
25 Одеська область
ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»
26
КНП «Миколаївський обласний центр лікування
Миколаївська область
інфекційних хвороби Миколаївської обласної ради»
27
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ
Львівська область
України»
28 Львівська область
МЦ ПП «Пріма МЕД»
29 Львівська область
ДЦ «Медіс»
30
ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ
Луганська область
України»
31 Кіровоградська
ДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України»
область
32 Івано-Франківська
ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
область
33 Івано-Франківська
Клініко-діагностична лабораторія діагностичного центру
область
ТОВ «Діамеб»
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34 Івано-Франківська
область
35 Запорізька область
36 Закарпатська область
37 Житомирська область
38
Донецька область

КНП Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської
обласної ради
КНП БМР «БТМО»
КНП «Закарпатський центр громадського здоров’я»
ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»
КНП «Донецький обласний центр із профілактики та
боротьби зі СНІДом»
39 Дніпровська область
ТОВ «ЄДЦ «ЄВРОПА»
40 Волинська область
ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»
41 Вінницька область
ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України»

Актуальним є питання оформлення страхового поліса для перетину кордону з
іншою країною. Для відшкодування витрат, пов’язаних з можливим потраплянням у
надзвичайні ситуації за межами України, наполегливою є рекомендація перед поїздкою за
кордон оформити повне медичне страхування, що, зокрема, покриватиме і лікування від
COVID-19 та страхування від нещасних випадків. Адже існує низка країн, де надання
медичних послуг є дуже дорогим, а в період пандемії, коли збільшилося навантаження на
медичні заклади, може бути і недоступним для туриста, адже медичні заклади надаватимуть
першу медичну допомогу насамперед мешканцям своєї держави та особам, котрі матимуть
поліс повного медичного страхування з нульовою франшизою [1].
Отож, можна зробити висновок, що при плануванні своєї закордонної туристичної
подорожі варто добре проаналізувати всі вищенаведені питання щодо певних обмежень, які
діють на території країни, в яку маєте намір поїхати, а найголовнішим і найактуальнішим є
питання медичної страховки туриста, адже в період епідеміологічної нестабільності це
витання заслуговує найбільшої уваги.
Розгляньмо детальніше поняття страхування туриста та різновид медичного
страхування.
Страхування туристів – це система відносин між страховою компанією і туристом
стосовно захисту його життя і здоров'я, а також майнових інтересів при настанні страхових
випадків.
Одним з основних видів страхування в туризмі є медичне страхування, яке,
здебільшого, покриває всі витрати на медичні послуги, послуги стаціонарного лікування,
перевезення машиною швидкої допомоги, придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку
смерті за кордоном – транспортування тіла на батьківщину.
Не менш важливим є страхування від нещасних випадків. Страховими випадками
вважаються: смерть застрахованого, яка настала в результаті нещасного випадку, що стався
із застрахованим під час дії договору страхування; інвалідність, одержана в результаті
нещасного випадку; часткова втрата працездатності в результаті нещасного випадку, який
мав місце під час дії договору страхування.
Стаття 16 Закону України «Про туризм» передбачає, що «Страхування туристів
(медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється суб'єктами туристичної
діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають право на здійснення такої
діяльності».
Суб'єкт туристичної діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне та від
нещасного випадку) туристів, яким надаються туристичні послуги. Страхування туристів
може здійснюватися шляхом укладання договору страхування безпосередньо між туристом
та страховою організацією або за участю суб'єкта туристичної діяльності, що забезпечує
страхування туристів на основі відповідної угоди зі страховою організацією. Угода має бути
укладена зі страховою організацією, що має відповідні ліцензії на право здійснення
діяльності, пов'язаної з організацією медичного страхування та страхування від нещасного
випадку [2]. До відповідної угоди між страховою організацією і суб'єктом туристичної
діяльності додаються копії таких документів:

правила медичного страхування та страхування від нещасного випадку;

372


страхові тарифи (завірені печаткою та підписом керівника страхової
організації);

договір страхування туриста (страховий поліс);

форми звітності суб'єкта туристичної діяльності перед страховою організацією;

ліцензія на право здійснення страховою організацією діяльності з медичного
страхування та страхування від нещасних випадків [3].
Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна сказати наступне: при підготовці до
закордонної подорожі сам турист чи юридична, або фізична особа-підприємець, яка планує
відрядити туриста в закордонну поїздку, повинна відповідально підготувати відповіді на всі
вищеперераховані питання. Це дозволить під час подорожі мінімізувати всі можливі ризики,
які можуть виникнути і завдати певного дискомфорту туристу.
Список літератури:
1. https://mfa.gov.ua/pres-centr/informacijni-kampaniyi
2. https://uk.wikipedia.org/
3. ЗУ «Про туризм», ст. № 16. https://zakon.rada.gov.ua
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Анотація. У статті обговорюється ріст населення світу, розширення його попиту,
постійне збільшення використання природних ресурсів, впровадження та розширення нових
технологій в енергетиці, промисловості, сільському господарстві, транспорті, антропогенні
зміни у світових ландшафтах, складність та розширення міжнародних економічних відносин.
Ті чи інші фактори призвели до посилення взаємодії людини з навколишнім середовищем та
посилення антропогенного тиску на середовище людини. В даний час неможливо
передбачити екологічну рівновагу, її складні та взаємопов’язані механізми, тобто ефективне
використання природи та її ресурсів, збереження природного середовища в життєздатному
стані без глибокого оволодіння екологічними знаннями. У зв'язку з цим потреба та
зацікавленість у вирішенні екологічних проблем та недоліків в охороні навколишнього
середовища зростає з кожним днем. Охорона навколишнього середовища - це запобігання та
збереження первинних кількісних та якісних змін природних матеріальних істот у
навколишньому середовищі відповідно до певних принципів, передбачених нормами
екологічного законодавства та законодавства. Центральним для них є захист життя та
здоров’я людини. Наша країна - країна з багатими природними ресурсами та розвиненими
галузями промисловості. Однак через те, що екологічні проблеми, які накопичувались
протягом багатьох років, не були вирішені вчасно, довкілля нашої країни стало надзвичайно
забрудненим. В даний час в нашій країні існує низка екологічних проблем, які потребують
вирішення.
Ключові слова: довкілля, Каспій, екологічні проблеми, людина, охорона
навколишнього середовища, природні ресурси.
Людина є частиною природи і тісно пов’язана з нею, і дуже важко оцінити роль
природи в нашому житті та діяльності. Кожен з нас повинен завжди дбати про живий світ,
навколишнє середовище, адже довкілля означає сукупність живої природи, яка його оточує,
незалежно від діяльності людини.
Людина отримує і використовує від природи те, що має для себе - повітря, воду,
матеріальні блага, сировину для промисловості тощо. В результаті стихійного використання
цих ресурсів протягом сотень років навколишнє середовище змінилося у всьому світі. Ця
ситуація погіршилася в епоху сучасного науково-технічного прогресу.
Таким чином, населення світу зростає, його попит розширюється, постійно
збільшується використання природних ресурсів, застосовуються та виробляються нові
технології в енергетиці, промисловості, сільському господарстві, транспорті, антропогенні
зміни у світових ландшафтах, складність та розширення міжнародних економічні відносини.
Ті чи інші фактори призвели до посилення взаємодії людини з навколишнім середовищем та
посилення антропогенного тиску на середовище людини. В даний час неможливо
передбачити екологічну рівновагу, її складні та взаємопов’язані механізми, тобто ефективне
використання природи та її ресурсів, збереження природного середовища в життєздатному
стані без глибокого оволодіння екологічними знаннями. У зв'язку з цим потреба та
зацікавленість у вирішенні екологічних проблем та недоліків в охороні навколишнього
середовища зростає з кожним днем.
Охорона навколишнього середовища - це запобігання та збереження первинних
кількісних та якісних змін природних матеріальних істот у навколишньому середовищі
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відповідно до певних принципів, передбачених нормами екологічного законодавства та
законодавства. Центральним для них є захист життя та здоров’я людини. Наша країна країна з багатими природними ресурсами та розвиненими галузями промисловості. Однак
через те, що екологічні проблеми, які накопичувались протягом багатьох років, не були
вирішені вчасно, довкілля нашої країни стало надзвичайно забрудненим. В даний час в нашій
країні існує низка екологічних проблем, які потребують вирішення. Забруднення водних
об’єктів, включаючи Каспійське море, побутовими та промисловими водами, збитки,
спричинені зміною рівня Каспійського моря, надмірними викидами шкідливих газів в
атмосферу, зменшенням біорізноманіття, ерозією та засоленням ґрунтів, використанням та
знешкодженням промислові та побутові відходи. Однак за останні роки було прийнято різні
важливі рішення та проведена важлива робота щодо вирішення цих проблем, і ми бачимо
позитивні результати. Отже, створена законодавча база для регіональної співпраці на
Каспійському морі. Рамкова конвенція про охорону морського середовища Каспійського
моря була підписана 4 листопада 2003 року в Тегерані та затверджена Законом
Азербайджанської Республіки від 4 квітня 2006 року. Протокол про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті Рамкової конвенції про охорону
морського середовища Каспійського моря був підписаний 20 липня 2018 року в Москві.
Угоди, підписані на IV саміті прикаспійських держав (29 вересня 2014 р., Астрахань):
• Угода про співпрацю у запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій у
Каспійському морі,
• Угода про охорону та раціональне використання водних біологічних ресурсів
Каспійського моря
• Угода про співробітництво у галузі гідрометеорології Каспійського моря.
Сучасна екологічна ситуація змусила кожну країну вивести екологічні проблеми у
світовий контекст. Сьогодні екологічні проблеми вже відображені в програмних документах
провідних міжнародних організацій. Екологічна стратегія країни спрямована на захист
природних ресурсів на національному, міжнародному та регіональному рівнях, посилення
координації діяльності у галузі охорони навколишнього середовища, застосування принципів
науково обґрунтованого розвитку, забезпечення сталого використання економічних та
людських ресурсів країни .
Наразі взаємодія між суспільством та природним середовищем була в основному
стихійною. Сьогодні стало ясно, що суспільство повинно взяти на себе відповідальність за
майбутнє природи і перейти від стихійної взаємодії до свідомої орієнтації. Зараз людство
розуміє, що ресурсами біосфери та іншими ресурсами Землі не можна освоювати інтенсивно
та стихійно, не беручи до уваги можливості природи та інтереси нинішнього та майбутніх
поколінь.
Останнім часом велика увага приділяється екологічним проблемам в Азербайджані, і
для їх вирішення вживаються комплексні заходи. Сьогодні охорона навколишнього
середовища знайшла своє відображення в Конституції, указах Президента та урядових
рішеннях. Звичайно, сталий розвиток Азербайджану залежить від вирішення екологічних
проблем.
Без залучення широкої громадськості до процесу прийняття рішень з питань охорони
навколишнього середовища питання деградації довкілля не можуть бути вирішені та
вдосконалені. Однак більшість людей недостатньо обізнані з екологічними проблемами. Це
поширене у багатьох країнах через відсутність публічної інформації або неефективність
систем. Крім того, навіть коли люди знають певні речі з цих питань, вони часто не знають, де
і як вирішувати свої питання, скарги та пропозиції через відсутність ефективної правової
бази для участі громадськості.
Азербайджан посідає друге місце у світі за своїми екологічними показниками за
останнє десятиліття. Ця позиція Азербайджану відображена в документі "Індекс екологічних
показників", підготовленому Єльським та Колумбійським університетами в США. Згідно з
документом, Азербайджан посідає перше місце за зменшенням екологічних захворювань. Це
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пов’язано з виконаною роботою з усунення екологічних проблем, що негативно впливають
на здоров’я людини. Таким чином, зміни в поводженні з небезпечними відходами,
включаючи повне захоронення близько 300 000 тон токсичних відходів, що містять ртуть, на
сучасному звалищі, забезпечення населення питною водою, включаючи питну воду, що
відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я регіонах., досягнення в галузі
управління твердими побутовими відходами та стічними водами, реабілітація забруднених
нафтою територій тощо. призвели до таких результатів.
Qurbanova F.H.
ENVIRONMENT AND MAN
Abstract. The article discusses the growth of the world's population, the expansion of its
demand, the ever-increasing use of natural resources, the expansion of the application and
production of new technologies in energy, industry, agriculture, transport, anthropogenic changes in
world landscapes, the complexity and expansion of international economic relations. These or other
factors have led to the strengthening of human interaction with the environment and an increase in
anthropogenic pressure on the human environment. At present, it is impossible to predict the
ecological balance, the effective use of nature and its resources, the preservation of the natural
environment in a viable condition without knowing its complex and interconnected mechanisms,
that is, without a deep mastery of ecological knowledge. In this regard, the need and interest in
solving environmental problems and deficiencies in environmental protection is growing day by
day. Environmental protection is the prevention and preservation of the initial quantitative and
qualitative changes in naturally occurring material assets in the environment in accordance with
certain principles provided for in the norms of environmental law and legislation. Central to them is
the protection of human life and health. Our country is a country with rich natural resources and
developed industries. However, the environment of our country has become extremely polluted due
to the failure to solve long-standing environmental problems. At present, there are a number of
environmental problems in our country that need to be addressed.
Keywords: environment, Caspian Sea, environmental problems, man, environmental
protection, natural resources.
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ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ НА TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Лебединець Н.В.
(к.біол.н., доцент кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова,
ID ORCID 0000-0003-1339-3387)
Руденко І.І.
(студентка НПУ імені М.П. Драгоманова)
Абревіатура TORCH-інфекцій об’єднує різні інфекційні захворювання, які
зустрічаються в популяціях ВІЛ-інфікованих, в тому числі і дитячих. Сюди відносять
токсоплазмоз (Toxoplasmosis – літера «Т»), інші інфекції (Other або «О») – сифіліс,
туберкульоз, хламідіоз, ентеровірусні та стрептококові групи В інфекції, гепатити А та В,
гонорею, лістеріоз, уреа- та мікоплазмоз, червінку (Rubella чи «R»), цитомегаловірусну
(Cytomegalovirus – «С») та герпетичну (Herpes Simplex Virus – «Н») інфекції. Пізніше до
поняття «TORCH» віднесли також парвовірусну, папіломатозну інфекції. Спільною рисою
для зазначених інфекцій є досить чітка та швидка тенденція до зростання їхньої поширеності
серед популяції уражених. Їх об`єднує схожа клінічна симптоматика, вони здатні формувати
стійкі ураження структур більшості систем і органів організму, а особливо центральної
нервової системи. З сучасних публікацій відомо, що у хворих на ВІЛ/СНІД дітей різного віку
характерними є інфекції, викликані вірусами простого герпесу (ВПГ), цитомегаловірусом
(ЦМВ), вірусом Епштейна Барр (ВЕБ). Разом з тим, у дітей рідко зустрічаються ті види
захворювань, що часто зустрічаються у дорослих хворих, а саме, токсоплазмоз (TOXO),
криптококоз і деякі інші паразитози [1, с.68].
Для виявлення TORCH-інфекцій використовують метод імуноферментного аналізу
(ІФА) та діагностичні набори «NovaTec Immundiagnostica» [2, с.392]. ІФА застосовується для
виявлення присутності в сироватці крові хворих специфічних імуноглобулінів. Перевагою
ІФА є висока чутливість, специфічність, відтворюваність, уніфікованість та придатність для
масових обстежень. Вивчення схильності інфікування ВІЛ/СНІД позитивних дітей залежно
від їхнього віку до TORCH- інфекцій (віруси простого герпесу І (ВПГ-1) та II типу (ВПГ-2),
токсоплазмозу (ТОХО), Епштейна-Барр (ВЕБ), цитомегаловірусу (ЦМВ), герпес - вірус
людини VI типу (ВГЛ-6)) проводилося на основі матеріалів, наданих Центром СНІДу
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України. Зібрані та вивчені
матеріали історій хвороб 60 інфікованих дітей, які були розділені на 3 вікові групи: перша –
до 18 місяців (20 осіб), друга – діти 2-6 років (15 осіб), третя – діти 7-17 років (25 осіб). Для
встановлення TORCH-інфекцій визначали наявність специфічних імуноглобулінів у
сироватці крові пацієнтів, антитіл класу G і M (рисунок 1).
Ig G складає близько 80% імуноглобуліну, що долає гемаплацентарний бар’єр і
створює пасивний імунітет новонароджених. Починаючи з другого півріччя життя
синтезується власною імунною системою. Наявність специфічних серологічних маркерів Ig
G спостерігалось в першій віковій групі по відношенню до ВПГ-1 – 95% дітей; ВГЛ-6 – 90%;
ВЕБ – 90%; ЦМВ – 95%; ТОХО – 85%. В другій віковій групі відносно ВПГ-1 – 98% ВІЛпозитивних; ВГЛ-6 – 91%; ВЕБ – 98%; ЦМВ – 98%; ТОХО – 91%. В третій віковій групі
зазначені показники щодо ВПГ-1 складали – 96%; ВГЛ-6 – 92%; ВЕБ – 96%; ЦМВ – 100%;
ТОХО – 92%. Ig M створюють первинну реакцію на гостру інфекцію, формують
антибактеріальний імунітет. Зниження їхньої кількості показує погіршення гуморального
імунітету та характеризує перебіг хронічних вірусних інфекцій, а збільшення концентрації
виникає при гострих інфекціях різного ґенезу, в тому числі бактеріальних, вірусних,
мікозних, паразитарних та аутоімунних захворюваннях. Оскільки Ig M продукуються
плазмоцитами і мають молекулярну масу, нездатну до подолання гемоплацентарного
бар’єру, підвищена їх кількість у плода та новонароджених свідчить про внутрішньоутробне
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інфікування. Порушення показників норми в першій віковій категорії ВІЛ-позитивних
відносно ВПГ-1 виявлені у 20% дітей; ВЕБ – 15%; ЦМВ – 20%. Щодо ВПГ-2, то відхилення
від норми показників Ig M були виявлені в першій віковій групі у 5% дітей, а в другій і
третій вікових групах відхилень від норми взагалі не встановлено. Також, слід зауважити, що
навіть в другій і третій вікових групах виявлена значна частка дітей з специфічними Ig M до
ВЕБ та ЦМВ, яка складала 20%. Такі показники можна обумовити явищем персистенції
збудників в організмі ВІЛ-інфікованих дітей.

Рисунок 1. Поширення TORCH-інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей різного віку
Для виявлення показників основних популяцій лімфоцитів ВІЛ-інфікованих дітей
було розділено за клінічними стадіями захворювання: до стадії ІІ віднесено 22 хворих, до
стадії ІІІ - 23 хворих, до IV -15 хворих. Визначення субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів
здійснено за допомогою реакції розеткоутворення з еритроцитами, на яких адсорбовані
моноклональні антитіла проти рецепторів СD3 (маркер Т-лімфоцитів), СD4 (маркер Тхелперів (Тх)), СD8 (маркер Т-цитотоксичних лімфоцитів (Тц)), СD16 (NК-натуральні
кілери), CD22 (маркер В-лімфоцитів) [2, с.384]. При аналізі основних субпопуляцій
лімфоцитів у крові ВІЛ інфікованих дітей було встановлено, що абсолютний вміст
лімфоцитів у крові хворих дітей на ІІ стадії хвороби знаходився в межах значень норми. У
групі хворих на ІІІ стадії СНІДу спостерігається зниження абсолютного вмісту лімфоцитів на
20% у зв’язку з прогресуванням хвороби. Найвищий рівень лімфопенії було зафіксовано у
групі хворих дітей на IV стадії захворювання (32% від норми). Поступовий розвиток та
посилення лімфопенії пов’язано з загальним виснаженням імунної системи по мірі
прогресування СНІД-асоційованого комплексу захворювань. Характер розподілу Тлімфоцитів був аналогічним, як і у випадку із загальним вмістом лімфоцитів. У дітей на ІІ
стадії хвороби даний показник знаходився в межах значень норми, тоді як на ІІІ та на ІV
стадіях спостерігалось достовірне зниження кількості Т-лімфоцитів на 22% та 28% порівняно
з нормою відповідно.
Відносний вміст Тх (CD4+) у дітей з прогресуючим перебігом ВІЛ-інфекції виявився
найнижчим. Результати кількості Тх серед лімфоцитів крові у дітей, які перебували на ІІ
стадії хвороби, показали зниження кількості клітин цієї субпопуляції на 15%, у дітей на ІІІ
стадії – на 20%, а на ІV стадії – на 37,5 % у порівнянні з нормою. Виявлені відмінності в
кількості Тх у дітей досліджуваних груп можна пояснити руйнуванням Тх крові внаслідок
пошкодження мембрани клітини, що відбувається при відбрунькуванні вірусних частинок, а
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також можливим порушенням процесів утворення цих клітин в тимусі внаслідок
прогресування ВІЛ-інфекції. Відсоток Тц-лімфоцитів (CD8+) у крові дітей на ІІ та ІІІ стадіях
хвороби був дещо вищим, порівняно із значеннями норми (19 % та 33 % відповідно). Високі
рівні Тц-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих дітей пов'язані з тим, що ВІЛ-інфіковані діти
зазнавали більшого антигенного навантаження, а також активацією клітинної ланки імунної
системи, формуванням імунної відповіді, спрямованої як проти ВІЛ, так і проти збудників
опортуністичних хвороб. Але у групі дітей на IV стадії захворювання вміст Тц-лімфоцитів
знижується на 19 % порівняно з нормою, що свідчить про виснаження імунної системи [2,
с.388; 3, с.24]. Рівень NК достовірно знизився тільки у групі дітей на IV стадії захворювання
– на 41 % відносно значень норми. Активація В-лімфоцитів (СD22+) на 59 % спостерігалася
на ІІ стадії хвороби. Потрібно зазначити, що імунорегуляторний індекс (ІРІ) у дітей на ІІ
стадії патогенезу (гіперреактивності гуморального імунітету) характеризувався нормальними
або підвищенними значенями і становив 1,4-2,2 (при нормі ІРІ=1,4-2,0). У дітей з ІІІ стадією
захворювання (компенсованого імунодефіциту) ІРІ коливається в межах 1,1-1,5 (синдром
імунорегуляторного дисбалансу). Діти на ІV стадії (вираженого пригнічення клітинного
імунітету та початку декомпенсації гуморального імунітету) мали ІРІ <1, що є ознакою
синдрому імунодефіциту.
Отже, результати дослідження показують, що у структурі TORCH-інфекцій у ВІЛінфікованих дітей від народження до 17 років визначальну роль відіграють захворювання
герпевірусної групи. Отримані результати підтверджують сучасні наукові тенденції стосовно
того, що гострі форми герпетичної інфекції, викликані ВПГ, в динаміці хвороби по мірі її
прогресування зустрічаються все рідше, поступаючись місцем хронічним видам патології.
Простий герпес набуває характеру хронічної рецидивуючої інфекції, що виявляється
бульбашковими висипаннями на шкірі і слизових, з подальшим утворенням виразкових
уражень, які довго не загоюються. Вважається, що у більшості дітей, які мають подальші
прояви клініки хронічної герпетичної інфекції, інфікування відбувається в перші 2 роки
життя.
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Рекламний ринок активно розвивається, оскільки постійно відбувається збільшення
попиту на різні види реклами. Така тенденція вимагає пошуку нових рішень та
впровадження інновацій у діяльність, що забезпечується використанням сучасних рекламних
технологій. Пандемія коронавірусу стала для українського рекламного ринку справжнім
випробуванням, яке знизило загальні показники, адже власники брендів змушені
заощаджувати кошти, і найчастіше такі зміни торкаються саме реклами та PR. Так само мали
діяти і рекламні агенції, адже попит на рекламу протягом цього часу критично знизився, що
відобразилося на організації робочого процесу.
Українська реклама, навіть з урахуванням кризи, зумовленої пандемією коронавірусу
все ж демонструє певну динаміку та позитивні зміни. Вітчизняні фахівці у галузі реклами все
частіше почали заявляти про себе на міжнародному рівні, але поки що наша рекламна галузь
знаходиться на дещо нижчому рівні у порівнянні з європейськими гравцями. Андрій
Федорів, коментуючи відкриття «Fedoriv Hub» у Німеччині зазначив, що на їхньому ринку
вони не скоро займуть лідируючі позиції, оскільки професійний рівень рекламної діяльності
в Німеччині значно вищий.
Останнім часом лідером ринку України є креативна агенція «Banda Agency», яку було
засновано у 2011 році, а через десять років успішної професійної діяльності агенція отримала
нагороду «Effie Awards Ukraine» як найефективніша в Україні та стала агенцією року за
версією ВРК у 2019 році. Також «Banda Agency» та дизайн-студія Republique отримали
бронзову статуетку фестивалю «Каннські леви» у категорії Design Lions за брендинг
Євробачення-2017. Це перший «Каннський лев» у цій категорії, який виграли в Україні.
Агенція співпрацює з великою кількістю відомих українських та світових брендів, таких як
«Puma», «Eurovision», «Brave Factory», «Good Wine», «Uber», «Borjomi».
«Banda Agency» займається створенням комплексних рекламних кампаній та
розробкою маркетингових стратегій. Особливість підходу рекламістів агенції полягає в ідеї
легкості та простоті сприйняття клієнтом інформаційного повідомлення. «Banda»
вирізняється своїм оригінальним креативом, оскільки для кожної ідеї розробляється
унікальне втілення. У своєму портфоліо вони мають велику кількість цікавих кейсів, зокрема
для бренда України, Чорнобиля, «Monobank», «BetterMe vs Snapchat».
Кампанія для бренда України, що має назву «Ukraine Now» є наймасштабнішою для
країни та однією з найкращих у портфоліо агенції. Головна ідея полягала у руйнуванні
виявлених стереотипів про країну та формуванні нового образу на міжнародній арені,
демонстрації як сучасної країни, яка швидко розвивається у різних галузях.
Важливою була кампанія агенції для бренда Чорнобиля – міста, що стало свідком
однієї з найбільших техногенних катастроф світу. Метою було привернути увагу до пам’яті
та наслідків цієї події, тому команда агенції вирішила створити унікальний логотип, який
буде змінюватись щороку, поки згодом не зникне зовсім. Ідея полягала у зникненні наслідків
катастрофи в майбутньому, але пам’ять про неї має лишитись.
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«Fedoriv Agency» також є ще одним лідером українського рекламного ринку, яку було
засновано у 2010 році. Агенція спеціалізується на створенні рекламних та маркетингових
кампаній нових брендів та ребрендингу, розробці професійного дизайну і співпрацює з
такими брендами як «Rozetka», «Нова Пошта», «Olx», «UKRNAFTA» та іншими. Сьогодні
вона має багаторічний досвід успішної роботи і співпрацює з 12-тьма країнами світу, з 2017
року компанія відкрила своє представництво в Берліні і наразі вже чотири роки веде
маркетингову діяльність на німецькому рекламному ринку у якості стартапу.
«Fedoriv Agency» позиціонує себе як сучасна та креативна організація, головна
діяльність якої спрямована на створення інтегрованих та довгострокових кампаній. Їхня
організаційна структура не передбачає поділу на відділи, а базується на взаємній кооперації
фахівців. Відповідно до своєї корпоративної політики вони не беруть участі в тендерах,
фестивалях, а під час роботи над проєктами співпрацюють з власниками брендів, оскільки
вважають такий підхід більш ефективним.
Для бренда «Rozetka» було проведено ребрендинг та розроблено маркетингову
стратегію, оновлено комунікаційні рішення. Основна ідея полягала в тому, що пропозиція
бренда – це відповідь на будь-яке питання, бажання чи подію, і це вдало було втілено в
слоган «Щоразу що треба».
Кампанія для «Atlas Weekend» – музичного фестивалю, який щорічно проходить у
Києві складалася з п’яти відеороликів, головною метою яких було показати буденні нариси з
життя та те, як яскраво та інтригуюче з’являється фестиваль.
Варто зауважити, що рекламний ринок в Україні не обмежується діяльністю двох
зазначених агенцій, але для нас вони становлять значний інтерес, оскільки їх створення та
становлення відбувалося саме в українських реаліях, але саме завдяки своїй
цілеспрямованості та пошуку креативних підходів вони змогли досягти значних результатів
не тільки в Україні, а й за її межами.
Пандемія коронавірусу також вплинула на стан світового рекламного процесу і дещо
знизила їхні показники, та незважаючи на це, його лідери зуміли втриматися на своїх
позиціях. Німеччина є одним із лідерів світового ринку реклами, а її окремі рекламні агенції
входять до десяти найкращих у світі. Вона є провідною країною світу і демонструє один з
найвищих рівнів економічного та інноваційного розвитку в Європі. Провідні рекламні агенції
Німеччини мають певні відмінності та інший рівень використання рекламних технологій у
порівнянні з українським ринком.
«Serviceplan» – рекламна агенція, що входить до 20 найкращих рекламних агенцій
світу і діяльність якої локалізована в Берліні. Її було засновано у 1970 році й сьогодні вона
має вже більше 50-ти років успішної роботи у підготовці та проведенні кампаній й
інтегрованих комунікацій. «Serviceplan» у своїй діяльності демонструє якісну та професійну
роботу високого рівня. Вона позиціонує себе як єдина в Німеччині, що займається повним
спектром завдань та напрямів діяльності у побудові кампанії та створенні бренда. Агенція
має у своєму портфоліо велику кількість успішних кейсів, кожен з яких знаходиться у
вільному доступі на корпоративному сайті, зокрема вони співпрацювали з провідними
міжнародними компаніями, такими як «Bayer», «Dash», «Capri-Sun», «LinkedIn» та інші.
Варто розглянути діяльність ще однієї агенції Німеччини «Innocean Berlin», яка
спеціалізується на створенні медіа-матеріалів, дизайні та технологіях, розробці
маркетингових стратегій. Агенція є відносно новим гравцем ринку, але завдяки своїй
активній діяльності вона займає міцну позицію та на сьогодні співпрацює з 25-тьма
країнами, а у 9-ти з них має свої представництва.
«Innocean Berlin» виділяється сучасним підходом до роботи та позиціонування,
оскільки співпрацюють з локальними брендами, більша частина їхнього портфоліо
складається з проєктів для автомобільних брендів, таких як «Kia» та «Hyundai».
Цікавою є кампанія агенції для однієї з найбільших університетських лікарень
«Charite Berlin», що демонструє сміливий та незвичайний підхід до розробки проєкта
«Printed by Parkinson’s» (Надруковано Паркінсоном). Ідея полягала в тому, щоб привернути
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увагу та підвищити обізнаність суспільства про хворобу Паркінсона та те, як люди живуть з
нею і що відчувають.
Кампанія для фестивалю анімації Берліну демонструє креативний та творчий підхід
до створення реклами. Вона являє собою комплекс з шести рекламних роликів та масштабної
серії рекламних плакатів, основна ідея яких полягала полягла в тому, що в Берліні тільки
анімація може перевершити реальність – саме це стало головним гаслом кампанії.
Отже, рекламні агенції Німеччини демонструють високий рівень професійної
діяльності, вони справедливо займають перші позиції серед лідерів рекламного ринку,
оскільки свої проєкти розробляють комплексно та інтегровано, і застосовують складні
дизайн-технології, зокрема 3D-моделювання, анімацію, AR-технології. Німецькі спеціалісти
використовують креативні та нестандартні підходи, які комплексно та якісно реалізують у
своїй роботі. Основною відмінністю і причиною дещо нижчого рівня українського ринку є
те, що, по-перше, в Україні рекламна діяльність є значно молодшою ніж в Німеччині; подруге, лідери українського ринку переважно використовують простіші, класичні технології
та підходи, у той час, коли фахівці Німеччини у більшості своїх проєктів використовують
складні та багатоетапні технології; по-третє, економічний рівень та менталітет країни також
має вплив як на замовників реклами, так і можливості її виконання.
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Науково-дослідна робота студентів направлена на вдосконалення професійної
підготовки обдарованої молоді, застосування знань, отриманих в ході навчального процесу,
підвищення якості практичних навичок з урахуванням досягнень сучасної світової науки.
Наукові дослідження проводяться в рамках наукової тематики кафедри: виконання
держбюджетних, госпдоговірних тем та розробки за вітчизняними і зарубіжними грантів.
Дослідження студентів можуть проводитися на різних рівнях організації живого:
молекулярному, субклітинному, клітинному, органно-системному,
організмовому та
популяційно-біогеоценотичному. Серед форм науково-дослідної роботи з біологічного
профілю виділяють: роботу з літературними джерелами, спостереження, експеримент,
гурткову роботу, роботу факультативів, які направлені на опанування способів і методів
наукового пізнання, засвоєння основ професійних знань, вирішення конкретної наукової
проблеми тощо. Підсумком науково-дослідної роботи студентів може бути доповідь на
засіданні наукового гуртка, написання тез, наукової статті, подання гранту, публічний захист
кваліфікаційнї роботи (курсової та дипломних робіт бакалавра, магістра) й отримання
відповідного наукового ступеня.
Місцем проведення науково-дослідної роботи студентів біологічного профілю є
ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ), який
є центром інтродукційної роботи регіону [2, 4, 9, 10]. Слід зазначити, що рослини, які
зростають в умовах промислового міста, зазнають, в першу чергу, негативного впливу
посушливості клімату, що призводить до пригнічення їх росту та завчасного старіння [12,
14]. Погіршення стану зелених насаджень міста негативно відображається на психологоемоційному стані та здоров’ї населення в цілому [1, 8, 13]. В зв’язку з цим, однією з задач
ботанічного саду ДНУ є інтродукція стійких до посухи видів, у яких плоди, листя, стебла та
інші частини мають високу біологічну цінність і є джерелом фізіологічно активних сполук,
які можуть сприяти профілактиці та лікуванню багатьох захворювань, бути сировиною для
харчової промисловості [5, 6, 7, 11, ].
Одним із напрямків науково-дослідної роботи в цих умовах є дослідження росту,
розвитку та інтенсивності плодоношення рослин, що регламентується специфічними
кліматичними умовами степового Придніпров’я.
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У зв’язку з цим, важливим є проведення науково-дослідної роботи саме з
інтродукованими представниками малопоширених нетрадиційних плодових рослин, зокрема,
з роду Chaenomeles Lindl. та Berberis L.
В ході проведеної науково-дослідної роботи встановлено, що в умовах ботанічного
саду довжина плодів у рослин барбарису варіює від 3,8±0,12 мм (Berberis rotundifolia) до
6,9±0,10 мм (B. heteropoda), ширина – від 7,5±0,12 мм (B. v. f. serrata) до 11,1±0,10 мм
(B. amurensis). З розмірами плодів у прямій кореляційній залежності знаходиться їх маса.
Найбільш крупні плоди відмічені у B. poirettii, B. rotundifolia, B. heteropoda, B. oblonga,
найбільш мілкі плоди – у B. vulgaris, B. v. f. serrata, B. х provincialis. Маса 100 плодів
складала від 18,8±0,10 (B. poirettii) до 12,5±0,03 г (B. vulgaris).
Довжина насіння варіювала від 4,5 мм (B. сanadensis) до 5,2 мм (B. declinata, B.
amurensis), ширина – від 1,8 мм (B. amurensis, B. vulgares) до 2,1 мм (B. coreana). Маса 1000
насінин, яка залежить від їх розмірів та виповненості, складала в середньому 10,16 грам.
Найбільша маса 1000 шт. насінин відмічена у B. Coreana
На підставі дослідження було встановлено, що довжина насіння рослин Chaenomeles
варіювала від 4,2 ± 0,10 мм (Ch. japonica var. Maulei) до 8,5 ± 0,25 мм (Ch. сathayensis).
Ширина насіння варіювалась від 4,1 ± 0,32 мм (C. cathayensis) до 11,1 ± 0,10 мм (Ch. japonica
var. Maulei). Кількість насіння в одному плоді коливалась від 54,5 ± 0,35 (Ch. japonica var.
Maulei) до 100,2 ± 0,35 шт. (Ch. cathayensis).
Згідно з отриманими результатами, середня кількість насіння в одному плоді різних
видів Chaenomeles відрізнялася, зменшуючись у наступному порядку: C. cathayensis, C.
speciosa> C. × californica> C. × superba> C. japonica> C. японіка вар. maulei
Таким чином, морфологічні характеристики насіння та розмір плодів є специфічним
параметром певного генотипу, а також важливими атрибутами якості плодів, які поряд з
іншими характеристиками допомагають правильно оцінити нові або інтродуковані види [3].
Реакцiя iнтродукованих видiв роду Chaenomeles та Berberis на специфічні умови степового
Придніпров’я пiдтвердила унiверсальний механiзм адаптацiї рослин до аридних умов і
вказує на їх високу стiйкiсть до клiматичних умов регіону і дає можливість рекомендувати
представників цих родів для використання як в системі озеленення, так і в
сiльськогосподарське та iндивiдуальне садiвництво.
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Тепер в льоносіючих країнах збирання рошенцевої льонотрести здійснюють
переважно за допомогою відповідних прес-підбирачів, які формують упаковки
льоносировини у вигляді рулонів. Деякі питання формування рулонів льонотрести преспідбирачами розглянуто в колективній праці [1], в основу якої покладена інформація, що
висвітлена в статті [2]. Наведений матеріал одержано на підставі дослідження використання
на збиранні льонотрести лляного прес-підбирача ПР-1,2Л з пресувальною камерою (ПК)
змінного об’єму і сінного прес-підбирача ППР-110, що мав ПК сталого об’єму. В
досліджуваних прес-підбирачах регулятори щільності рулонів (РЩР) встановлювали в три
положення: мінімальне, основне і максимальне.
Прес-підбирачі мають, крім іншого, підбиральний барабан з пружинними пальцями та
пресувальну камеру, де здійснюється формування рулону. Удосконалення ПК рулонного
прес-підбирача розглядали Г.А. Хайліс і Н.О. Толстушко [3], а належне формування рулону
можливе за умови узгодження функціювання окремих складових прес-підбирачів [4] і
насамперед підбирального барабана і пресувальної камери.
Одним із оцінних показників барабанних підбирачів з пружинними пальцями є крок
граблин підбирального барабана [5]. Крок граблин підбирального барабана визначає
довжину стрічки трести, що її підбирає один ряд пальців барабана. Інакше крок граблин – це
подача прес-підбирача або шлях, який він проходить за час входу в стрічку і виходу з неї
пальців двох суміжних граблин [5].
В цьому дослідженні крок граблин, що прийнятий в якості факторіальної ознаки,
визначали за формулами, що наведені в книзі [5]. За результативні ознаки, що
характеризують функціювання ПК прес-підбирачів ПР-1,2Л і ППР-110, в дослідженні
прийняті лінійна маса шару стебел трести в рулоні mсл (кг/м), пошкодження стебел трести в
ньому Пср (%) та щільність рулону ρрт (кг/м3). Методика визначення лінійної маси шару
стебел трести в рулоні, пошкодження стебел трести в ньому та щільності рулонів наведена в
попередніх публікаціях і зокрема в [6]. Результати відповідних вимірювань, зважувань,
визначень і розрахунків та чисельні значення факторіальної і досліджуваних результативних
ознак наведені в табл. 1. Обробка розрахунково-експериментальних даних здійснена з
використанням стандартних комп’ютерних програм.
В дослідженні крок граблин підбирального барабана змінювався в межах: у преспідбирачі ПР-1,2Л – від 177 до 370 мм, а у прес-підбирачі ППР-110 – від 149 до 313 мм. Із
збільшенням кроку граблин лінійна маса шару стебел в рулоні зростала від 0,30 до 0,63 кг/м
в прес-підбирачі ПР-1,2Л з ПК змінного об’єму та від 0,18 до 0,39 кг/м в прес-підбирачі
ППР-110, що мав ПК сталого об’єму.
Використання на збиранні трести прес-підбирача ПР-1,2Л порівняно з преспідбирачем ППР-110 забезпечує дещо більше значення лінійної маси шару стебел трести в
рулоні, що сприяє зменшенню пошкодження стебел трести в рулоні. Якщо прогнозувати
зміну лінійної маси шару стебел трести в рулоні залежно від кроку граблин рівняннями
прямих з додатними кутовими коефіцієнтами, то міра наближення такої апроксимації до
експериментальних даних оцінюється R2-коефіцієнтами, що дорівнюють 0,999. Із
збільшенням кроку граблин лінійна маса шару стебел трести в рулоні зростає інтенсивніше в
рулонах, що сформовані прес-підбирачем ПР-1,2Л порівняно з рулонами формування прес-
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Досліджувані показники

Положення регулятора
щільності рулону (РЩР)*)

підбирачем ППР-110. Розрахунки показали, що лінійна маса шару стебел трести в рулоні при
збільшенні кроку граблин на 100 мм в прес-підбирачах ПР-1,2Л і ППР-110 зростає
відповідно на 0,17 і 0,13 кг/м.
Таблиця 1
Крок граблин підбирального барабана прес-підбирача tгр (мм) і лінійна маса шару стебел
трести в рулоні mсл (кг/м), пошкодження трести в ньому Пср (%) та щільність рулону ρрт
(кг/м3)
Прес-підбирач
Лляний
ПР-1,2Л з
пресувальною
камерою змінного
об’єму

Сінний
ППР-110 з
пресувальною
камерою сталого
об’єму

Крок граблин підбирального барабана преспідбирача tгр, мм

1, 2, 3

177

301

370

149

254

313

Лінійна маса шару стебел трести в рулоні
mсл (кг/м)

1, 2, 3

0,30

0,52

0,63

0,18

0,32

0,39

Пошкодження трести в рулоні Пср, %

1

8,0

7,3

6,8

11,4

10,2

9,4

Пошкодження трести в рулоні Пср, %

2

8,9

7,9

7,4

13,1

11,5

10,7

Пошкодження трести в рулоні Пср, %

3

10,2

9,4

8,5

15,2

13,3

12,0

Щільність рулону ρрт, кг/м3

1

86,8

79,8

74,5

94,7

85,1

78,9

Щільність рулону ρрт, кг/м3

2

95,6

85,9

80,7

108,8

98,2

90,3

Щільність рулону ρрт, кг/м3

3

108,8

97,4

91,2

128,8

107,8

99,1

*)

1 – положення РЩР мінімальне; 2 – основне; 3 – максимальне.

Із збільшенням кроку граблин пошкодження стебел трести в рулонах і їх щільність
зменшуються незалежно від використовуваних прес-підбирачів. Для з’ясування характеру
цього зменшення здійснено вирівнювання експериментальних даних за прямолінійними
залежностями з від’ємними кутовими коефіцієнтами та криволінійними спадаючими
експоненціальними, логарифмічними і степеневими функціями. Розрахунки показали, що у
більшості досліджуваних зв’язків значення R2-коефіцієнта максимізується за умови
вирівнювання експериментальних даних рівняннями прямих, які забезпечують одержання
R2-коефіцієнтів у межах 0,993–0,999.
З урахуванням положення РЩР і досліджуваних прес-підбирачів в рівняннях, що
інтерпретують зміну пошкодження стебел трести в рулонах залежно від кроку граблин вільні
члени мали значення в межах 9,104–18,117%. Що стосується щільності рулонів, то вільні
члени відповідних рівнянь мали значення в межах 98,136–155,648 кг/м3.
У всіх опрацьованих рівняннях значення кутових коефіцієнтів регресії мали більші
значення в залежностях, що характеризують зміну пошкодження стебел трести в рулонах і їх
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щільності в упаковках формування прес-підбирачем ППР-110.
Із зміщенням РЩР від мінімального до максимального положення на всіх рівнях
кроку граблин щільність рулонів і пошкодження стебел трести в них зростають. Так,
щільність рулонів зростає від 16,7 кг/м3 за їх формування прес-підбирачем ПР-1,2Л при
кроку граблин 370 мм до 34,1 кг/м3 стосовно формування упаковок прес-підбирачем ППР110 при кроку граблин 149 мм. На всіх рівнях кроку граблин щільність рулонів і
пошкодження стебел трести в них за різних положень РЩР більші в упаковках формування
прес-підбирачами ППР-110 порівняно з упаковками, що їх формують прес-підбирачі ПР-1,2Л
з ПК змінного об’єму. За умовами досліджень пошкодження стебел не перевищують 10,2%
при формуванні рулонів прес-підбирачем ПР-1,2Л. Такий рівень пошкоджень може бути
забезпечений і при використанні на збиранні трести прес-підбирача ППР-110 за умови його
налагодження на крок граблин 254 і 313 мм та установки РЩР у мінімальне положення.
Результати досліджень варто враховувати при проєктуванні і організації використання
прес-підбирачів на збиранні рошенцевої льонотрести в реальних умовах її виробництва в
льоносіючих підприємствах.
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Мамедов Джейхун Гасан оглы
доцент, доктор философии по философии
Сумгайытский Государственный Унивеситет, кафедра педагогики и психологии
Дадашзаде Ахлиман Ибрагим оглы
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Сумгайытский Государственный Унивеситет, кафедра педагогики и психологии
Осуществление профессиональной деятельности в сфере любой социально-значимой
специальности высвечивает различные аспекты данного процесса, среди которых, помимо
представления специфически профессиональных знаний и навыков, происходит становление
значимых в социальном плане взаимоотношений между субъектами конкретного вида
деятельности и т.д.
Уже сам факт признания наличия взаимодействия между субъектами деятельности
предполагает необходимость детального рассмотрения также такого аспекта данного
процесса, как его социально-психологические проявления.
Нами рассматривается одна из существенных для начального этапа субъектсубъектного взаимодействия составляющих упомянутых проявлений, а именно – субъектная
тревожность.
Что же это такое? Каково влияние данного социально-психологического феномена на
характер, протекание, продолжительность и т.д. взаимоотношений между субъектами
деятельности? Насколько прогнозируемо появление этого феномена и как долго длится его
влияние? Каковы, в общих чертах, последствия и каковы возможности их возможного
прогнозирования и выбора путей и способов преодоления?
Отметим, что в психологической (социально-психологической) проблематике имеется
целый ряд определений данного феномена, в той или иной степени раскрывающие его те или
иные аспекты, проявления. Например, одно из наиболее распространенных в настоящее
время определений состояния «тревожности» характеризует его как переживаемый
субъектом взаимодействия «эмоциональный дискомфорт, связанный с ситуативной
неопределенностью».
В контексте предлагаемой работы следует обратить внимание на то, что одной из
потенциальных сфер проявления подобного ситуативного дискомфорта является сфера
конкретной, обладающей собственной спецификой профессиональной деятельности
личности, а именно - педагогической. Дела в том, что данная профессиональная
деятельность проявляется через свою двуединую сущность, которая выражается в том, что
здесь взаимодействие между его субъектами осуществляется через призму «обучающийобучаемый».
Уже одно это обстоятельство неизбежно ставит стороны данного (педагогического)
взаимодействия по разные стороны «барьера», наделяя их различающимися по сути
обязанностями и ответственностью.
Итак, тревожность воспринимается также как упреждающий сигнал об опасности,
привлекает внимание переживающего ее субъекта к возможным (прогнозируемым и реально
предполагаемым) трудностям, содержащимся в ситуации препятствиям для достижения
поставленной цели, позволяет субъекту мобилизовать свои силы (эмоциональные,
физические и т.д.) и тем самым достичь, в конечном счете, наилучшего результата.
Поэтому нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается как
позитивное явление, необходимое для эффективного приспособления к действительности
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(адаптивная тревога). Чрезмерно высокий же ее уровень рассматривается уже как
дезадаптивная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизации поведения и деятельности.
В русле изучения проблем тревожности рассматривается также полное отсутствие
тревоги как явление (состояние), препятствующее нормальной адаптации в рамках
конкретного взаимодействия, и так же, как и устойчивая тревожность, мешающее
нормальному развитию и продуктивной деятельности.
Тревожность рассматривается здесь, в основном, в качестве сопровождающего
конкретную активность субъекта эмоционально-личностного образования, которое, как
всякое сложное психологическое образование, с необходимостью имеет такие незаменимые
аспекты, как когнитивный, эмоциональный и операционный.
Необходимо помнить также, что при понимании (характеристики) феномена
тревожности как свойства темперамента («психодинамическая» тревожность, по
терминологии В.С. Мерлина), в качестве основных ее определяющих факторов признаются
природные предпосылки – свойства нервной и эндокринной систем, в частности слабость
нервных процессов (Н.Н. Данилова, 1992; В.С. Мерлин, 1986; Я. Рейковский, 1979; Я.
Стреляу, 1982; и др.).
Школой В.С. Мерлина проведен ряд исследований, сопоставляющих тревожность,
которую сами авторы объясняют исключительно свойствами темперамента – так
называемую «психодинамическую», и «тревожность ожиданий в социальном общении».
Последняя рассматривается ими как свойство личности и связывается, как это видно из
названия, с особенностями общения.
Таким образом, тревожность – это психическое состояние, которое может быть
вызвано вероятными или возможными неприятностями, внезапностью, сменой привычной
обстановки и деятельности, задержкой желательного и приятного и которое выражается в
переживаниях, имеющих специфический характер (волнениях, опасениях, нарушении покоя
и др.)
Если рассматривать разновидности тревожности, то следует отметить, что
выделяются такие ее разновидности, как:
• устойчивая тревожность в какой-либо сфере (тестовая, межличностная,
экологическая и др.) – ее принято обозначать как специфическую, частную, парциальную;
• общая, генерализованная тревожность, свободно меняющая объекты в зависимости
от изменения их значимости для человека. В этих случаях частная тревожность является
лишь формой выражения общей.
Примечательно, что несмотря на общность для рассматриваемой деятельности
обуславливающих реакцию на ситуативные трудности среди занимающихся педагогической
деятельностью факторов, формирующиеся под их воздействием ответные реакции обладают
различными, существенно отличающимися характеристиками на различных «плоскостях
педагогического взаимодействия».
При этом упоминаемое разнообразие реакций неизбежно будет детерминировано
рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:
1. Педагогический стаж работы. Практика показывает, что в то время как у педагогов
с большим стажем работы более высокий фон составляют депрессивные состояния (упадок
настроения, высокая степень волнения) и некоторые соматические проявления (головная
боль, бессонница, сердечная боль, высокое кровяное давление), то у молодых
преподавателей с небольшим стажем работы преобладают агрессивные реакции
(недовольство профессиональным положение, занимаемой позицией, «беспричинная»
нервозность» и т.д.);
2. Профессиональный уровень. Обладающие (хотя бы и гипотетически) более
высоким профессиональным уровнем педагоги кажутся более «опытными» и «уверенными в
себе» в направлении «нахождения способов и путей выхода из ситуации», однако, по
большому счету, эти состояния являются проявлением стремления слепой защиты уровня
субъективной самооценки («скрытая тревожность»). У молодых же преобладают связанные с
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их стремлением к повышению профессионального уровня, к достижению возможно более
высокой общественной оценки собственной деятельности беспокойства (нарушение
эмоциональной устойчивости среди тех, кто не сумел достичь зрелого профессионального
уровня – естественное состояние);
3. Структура учебной нагрузки. Как правило, в структуре учебной нагрузки более
старших (а, следовательно, более опытных, имеющих ученую степень) педагогов
просматривается относительное соответствие между аудиторными и внеаудиторными
учебными часами, а у молодых преподавателей упомянутое соотношение определяется
«недоступностью» (хотя это предстает относительно временным состоянием) первых,
аудиторных (преимущественно, лекционных) часов. В результате обе группы
преподавательского состава чувствуют непреодолимое беспокойство: первая («старшая»)
группа – с точки зрения сохранения приемлемого для них соотношения в условиях
объективного соперничества, а вторые («молодежь») – из-за стремления достижения
упомянутого баланса (приемлемого для них уровня и качества учебной нагрузки);
5. Перспектива (профессионально-должностная). Как показывает практика, после
определенного периода (большинством источников этот период охватывает стаж работы в
20-25 лет), данный фактор приводит к пессимизму, эмоциональному выгоранию. Следует
отметить, что данный фактор (недовольство работой, занимаемым положением и т.д.) также
усиливает у молодых педагогов стремление менять профессию.
Нет никаких сомнений в том, что особую социальную значимость приобретают
предварительное прогнозирование роли упомянутых нами детерминирующих факторов в
проявлении у субъекта педагогической деятельности феномена «тревожности», не только
каждого в отдельности, так и в комплексе (включая также «непрофессиональные»,
социально-психологические и т.д. факторы), в виде ситуативного дискомфорта и т.д.,
определение способов и путей устранения их влияния, а также целенаправленное
формирование ответной реакции.

391

Chemical sciences
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ СУМИ ГІДРОКСИКОРІЧНИХ КИСЛОТ В
ЛИСТІ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ
Маслов О.Ю.
Колісник С.В.
Коміссаренко М.А.
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
Вступ. Гідроксикоричні кислоти є важливим класом поліфенольних сполук. Ці
фенольні сполуки мають потужну антиоксидантну та протизапальну активність.
Гідроксикорічні кислоти також мають потенційний терапевтичний ефект при лікуванні та
профілактики діабеті, гіперліпідемії, захворювань серцево-судинної системи. Останні дані
також свідчать на те, що вони можуть використовуватися для лікування ожиріння. Відомо,
що гідроксикорічні кислоти відіграють роль у захисті рослин від пошкодженням
ультрафіолетовим опроміненням, травоїдними тваринами та патогенами.
Зелений чай містить у своєму складі наступні гідроксикорічні кислоти: кофеїну,
хлорогенову, хінну, коричну, кумарову, ферулову кислоту.
Матеріали та методи дослідження. Для кількісного визначення суми
гідроксикоричних кислот до 0,300 г (точна наважка) подрібненої сировини додавали 95 мл
етанолу (50%, об/об) Р, кип’ятили на водяній бані зі зворотнім холодильником протягом 30
хвилин, охолоджували і фільтрували. Фільтр обполіскують 5 мл етанолу (50%, об/об Р),
фільтрат і промивні води об’єднують у мірній колбі і доводять об’єм розчину етанолом
(50%, об/об) Р до 100,0 мл (розчин А). До 1,0 мл випробуваного розчину А додають 2 мл 0,5
М розчину хлористоводневої кислоти, 2 мл розчину, приготовленого розчиненням 10 г
натрію нітриту Р і 10 г натрію молібдату Р у 100 мл води Р, потім додають 2 мл натрію
гідроксиду розчину розведеного Р, доводять об’єм водою Р до 10.0 мл і перемішують.
Оптичну густину випробованого розчину відразу вимірюють за довжині хвилі 525 нм,
використовуючи як компенсаційну рідину розчин приготовлений таким чином: 1,0 мл
випробуваного розчину А, 2 мл 0,5 М розчину хлористоводневої кислоти, 2 мл розчину
натрію гідроксиду розчину розведеного Р змішують і доводять об’єм розчину водою Р до
10,0 мл. Вміст суми гідроксикоричних кислот (Х, %) в перерахунку на хлорогенову кислоту в
абсолютно сухій сировині розраховували за формулою:
𝐴 ∙ 𝐾розв ∙ 100
𝑋(%) =
∙ 100%,
188 ∙ 𝑚нав ∙ (100 − 𝑊)
де А – оптична густина випробуваного розчину за довжини хвилі 525 нм; mнав – маса
наважки сировини; Крозв – коефіцієнт розведення; W – відсоток вологи; 188 – питомний
показник поглинання хлорогенової кислоти.
Результати та їх обговорення. Кількісний вміст суми гідроксикорічних кислот в
листі зеленого чаю становить 0,67±0,02 %. Отримані дані вказують на перспективність
подальшого дослідження листя малини і розробку на його основі нових лікарських
препаратів та харчових добавок.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УРОВНЯ КИСЛОТНОСТИ СЫРНОГО ЗЕРНА В СЫРНОЙ ВАННЕ
С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ПАРАМЕТРОВ
Матвейчук Н.М.
канд. физ.-мат. наук, доцент
Беняш В.А.
Белорусский государственный аграрный технический университет
Введение
Сыр представляет собой молочный или составной молочный продукт, изготовляемый
из молока и/или молочных продуктов с использованием или без использования специальных
заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочных белков с помощью
молокосвертывающих ферментов или кислотным или термокислотным способом, с
последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, прессованием,
посолкой, созревающий или без созревания, без добавления или с добавлением немолочных
компонентов, которые вводятся не с целью замены составных частей молока [1].
При производстве сыров используют следующее оборудование: сепараторынормализаторы, пастеризаторы-охладители, ванны стандартизации молока перед
свертыванием, сыроизготовители, механизмы подачи массы, посола и прессы. В аппаратах
для выработки сырного зерна осуществляют коагуляцию белков молока, разрыхление
сырной массы, постановку зерна и отбор определенного количества сыворотки [2].
В настоящее время механизация процессов выработки сырного зерна достигла такого
уровня, который позволяет автоматизировать как отдельные операции, так и весь процесс в
комплексе.
Описание автоматизации процесса
Процесс получения сырного зерна в ванне осуществляется в следующей
последовательности. Пуск системы производится после нажатия кнопки «Пуск», ванна
заполняется в течение определенного времени с использованием клапанов, до момента
срабатывания датчиков уровня, после чего включается перемешивающий механизм. Частоту
вращения режуще-вымешивающего инструмента выбирают в соответствии с технологической инструкцией. При непрерывном перемешивании молоко подогревается до
температуры коагуляции белков. В сырье вносят бактериальную закваску, раствор
сычужного фермента и другие компоненты и перемешивают до получения однородной
массы. Мешалка работает по заданной программе. Программой предусмотрено включение
механизма несколько раз. Ход процесса контролируется первичными преобразователями. По
окончании перемешивания двигатели отключают, после чего происходит коагуляция белков
молока. Когда сырный сгусток достигнет необходимой плотности, включают привод и
разрезают сгусток путем вращения режуще-вымешивающего инструмента по часовой
стрелке при минимальной частоте вращения инструмента. После разрезания сгустка
производится отбор сыворотки, пока не достигнуто заданное значение рН. Затем включается
исполнительный механизм, установленный на паропроводе для нагревания смеси зерна с
сывороткой с переменной скоростью. Управление работой клапана, установленного на
паропроводе, можно обеспечить программно с помощью контроллера при переменном
аналоговом сигнале на выходе с контролем температуры. Контроль давления пара
осуществляется манометром. Контроль температуры осуществляется электроконтактным
манометрическим термометром. При температуре, равной 38 оС, вступает в действие система
регулирования температуры по замкнутому принципу регулирования. Температура в ванне
должна поддерживаться до конца обработки зерна.
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Регулирование уровня кислотности сырного зерна в сырной ванне
В работе решена задача обеспечения требуемой кислотности сырного зерна при
отборе сыворотки.
Для отбора сыворотки ванна оборудована автоматически управляемым отборником,
подвешенным на подъемном механизме. Механизм опускания начинает погружать отборник
в ванну до тех пор, пока специальный двухэлектродный датчик уровня, опускающийся
совместно с отборником, не начнет погружаться в сыворотку. Датчик погружается до тех
пор, пока его верхний электрод не соприкоснется с сывороткой. При этом включается насос
перекачки сыворотки. Вместе с работой насоса, происходит постоянное сравнение
отобранной сыворотки с рН-составляющей (происходит подача сыворотки к стеклянным
электродам первичного преобразователя рН-метра). Кроме того, происходит постоянный
контроль уровня сыворотки в отборнике, что позволяет регулировать скорость опускания
согласно уровню и текущему значению рН-составляющей. Если кислотность не достигает
значения 6.05 и уровень сыворотки понизится и отойдет от нижнего электрода датчика,
автоматически включается механизм опускания отборника, и датчик уровня вновь
погружается в ванну. После того как будет достигнуто заданное значение рН-составляющей
по датчику, подъемный механизм вернет отборник в исходное положение и автоматически
включится режуще-вымешивающее устройство. При рН 6,05 включается насос для
перекачивания смеси зерна и оставшейся сыворотки, тем самым подавая сигнал
опорожнения ванны [1].
Проведена разработка схемы регулирования уровня кислотности сырного зерна,
включающая:
 синтез САУ – на основании словесного описания алгоритма управления
технологическим процессом построена функциональная схема САУ (рис. 1),
 внедрение частотно регулируемого привода для отбора сыворотки,
 расчет передаточных функций всех составляющих частей электропривода и
построение структурной схемы САУ,
 получение
в
ходе
имитационного
моделирования
с
применением
последовательного симплекс метода коэффициентов ПИД регулятора, удовлетворяющих
требованиям технического задания,
 разработку и реализацию на языке SFC программа управления для контроллера.

Рисунок 1 - Функциональная схема регулирования уровня кислотности сырного зерна
З –задатчик ; СУ –сравнивающее устройство; УУ-устройство управления
Дв –асинхронный двигатель; Ред –редуктор ; Н – насос откачки сыворотки; В –сырная
ванна; ВУ- вычислительное устройство; Дур –двухэлектродный датчик уровня; Дск –датчик
скорости; ДрН-датчик контроля рН-составляющей
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В разработанной схеме реализована адаптивная система автоматического управления,
которая позволяет получить информацию в процессе функционирования и использования
этой информации для управления.
По характеру изменений в основном управляющем устройстве УУо, производимых
управляющим устройством УУа, в процессе адаптации происходят изменения структурной
схемы управляющего устройства УУо основной САУ. Здесь воздействие датчика уровня на
управляющее устройство адаптации УУа , влияет на управляющее устройство УУо основной
САУ, вызывая изменения не численных значений параметров, а структурной схемы УУо. На
основании показаний датчика уровня адаптивное устройство управления определяет
скорость опускания отборника в сыворотку. Основным звеном данной системы является
частотно регулируемый асинхронный электропривод.
Визуализация параметров процесса
Кроме того, в работе проведена разработка экрана панели оператора для визуализации
основных параметров процесса (рис. 2). Для этого использован контроллер Siemens S7-1200
[3] с панелью оператора.

Рисунок 2 –Экран панели оператора
Таким образом обеспечена визуализация протекания процесса с контролем основных
параметров – сигналов датчиков верхнего и нижнего уровня, частоты вращения мешалки,
температуры и рН-составляющей.
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Мороженое – пищевой продукт, представляющий собой замороженную в процессе
непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые
ароматические и эмульгирующие вещества. Большая часть видов мороженого производится
на основе молочных продуктов.
В работе рассматривается линия приготовления мороженого, осуществляющая все
этапы производства, включая: приёмку и хранение сырья; подготовку сырья согласно
рецептуре; составление смеси; фильтрацию смеси; пастеризацию и гомогенизацию смеси;
охлаждение смеси; внесение красителей и ароматизаторов; фризерование смеси; расфасовку,
маркировку и закалку готового продукта; хранение продукции.
Внедрение системы автоматического управления процессом производства
мороженого позволяет добиться снижения затрат трудовых ресурсов, повышения качества
конечного продукта за счёт повышения точности и качества приготовления смеси и более
точного соблюдения техпроцесса, при относительно небольших капиталовложениях.
САУ линией производства мороженого должна обеспечивать:
- автоматическое поддержание заданного температурного режима при смешивании,
пастеризации, гомогенизации сырья, автоматическое дозирование компонентов смеси,
автоматическое перемещение продукции между агрегатами в заданной последовательности;
- возможность изменения рецептуры и объемов производства продукции;
- местный и автоматический режимы управления;
- технологическую (параметры технологического процесса, работа оборудования)
сигнализацию.
В исходном варианте реализации линии, регулировка подачи пара в горячий контур
пастеризатора осуществляется вручную оператором. В работе произведен синтез САР
температуры в горячем контуре пастеризационной установки и настройка автоматического
ПИД-регулятора на базе ПЛК.
В общем виде математическую модель контура нагрева смеси можно представить, как
зависимость между входными и выходными переменными. Повышение температуры смеси
(выходная величина) происходит посредством подачи пара в теплоноситель,
циркулирующий в рубашке пастеризатора (входная величина).
Из справочной документации к пастеризатору определены постоянная времени
объекта, время запаздывания и время регулирования, и по диаграмме А.Я. Лернера [1, с. 122]
выбран ПИД-закон регулирования. Составлены функциональная (рис. 1) и структурная
схемы САР нагревателя (передаточные функции звеньев и их параметры получены из
справочных материалов).
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Рисунок 1 – Функциональная схема САР контура нагревателя
Проведено моделирование разрабатываемой системы с помощью надстройки Simulink
системы MATLAB, и определены оптимальные параметры регулятора, обеспечивающие
наименьшее время регулирования (20 с) при перерегулировании 20%. Из недостатков
синтезированного регулятора можно отметить колебания регулируемой величины около
заданного значения с небольшой амплитудой, что в данном случае не критично.
Разработаны адаптивный алгоритм смешивания сырьевой массы (включающий
алгоритм дозирования жидких компонентов и алгоритм дозирования сыпучих компонентов)
и сопутствующий программно-аппаратный комплекс.
Процесс дозирования жидких компонентов запускается с панели оператора или с
помощью тумблера на щите автоматики. ПЛК считывает с панели оператора значения
переменных, введённые персоналом, такие как:
- количество жидких компонентов;
- масса каждого компонента.
Далее ПЛК открывает предохранительный клапан и начинает дозирование первого
компонента. По сигналу тактового генератора, каждую секунду производится опрос
расходомера и его показания (заранее переведённые в литры в секунду) суммируются в
отдельную переменную. Когда показания достигают заданного значения, ПЛК закрывает
клапан и переходит к дозированию следующего компонента. По окончанию дозирования
последнего компонента, ПЛК перекрывает защитный клапан и завершает цикл.
Процесс дозирования сыпучих компонентов запускается после достижения
некоторого уровня жидкой фазы в ёмкости для смешивания. ПЛК также считывает с панели
оператора значения переменных, введённые персоналом, такие как:
- количество сыпучих компонентов;
- масса каждого компонента;
- предел измерения тензовесов.
ПЛК определяет максимальную массу одной порции, равную 90% от предела
измерения тензовесов, во избежание их перегрузки и начинает взвешивать первый
компонент. Контроллер подаёт сигнал на привод дозатора до тех пор, пока масса на весах не
сравняется с предельной массой одной порции или с не внесённой массой, хранящейся в
отдельной переменной (в начале цикла не внесённая масса приравнивается к указанной
оператором массе компонента). Далее ПЛК отключает шнек и включает привод
опрокидывания весов. После этого переменная, содержащая невнесённую массу,
перезаписывается (из неё вычитается масса внесённой порции) и весы возвращаются в
рабочее положение. Цикл повторяется до тех пор, пока не внесённая масса не станет равна
нулю, после этого контроллер переходит к взвешиванию следующего компонента.
Проведена реализации разработанного варианта управления на ПЛК Siemens
семейства Simatic S7-1200, с использованием среды разработки TIA Portal.
В проекте задана конфигурация системы со всеми необходимыми сигнальными
модулями (рис. 2), определен состав входных/выходных переменных, а также
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промежуточных переменных, и они внесены в память контроллера. Для хранения данных о
рецептуре создан блок данных, содержащий в себе массивы данных.
С использованием языка структурированного текста (Structured Control Language)
написаны следующие программные блоки:
- блок обработки сигналов с датчиков:
- блок обработки режимов работы линии;
- блок дозирования жидкостей;
- блок дозирования сыпучих компонентов;
- программа, реализующая алгоритм дозирования сыпучих компонентов;
- программа, реализующая алгоритм дозирования сыпучих компонентов.
Для работы программе необходимы данные из массивов с рецептурой, заполняемые
через панель оператора. Разработаны следующие экраны для работы оператора:
– стартовый экран панели оператора;
– экран наладки панели оператора;
– экран автоматического режима панели оператора (рис. 3);
– экран ввода доз сыпучих компонентов панели оператора;
– экран ввода доз жидких компонентов панели оператора.

Рисунок 2 – Результат конфигурации системы управления

398

Рисунок 3 – Экран автоматического режима панели оператора
Разработанный программно-аппаратный комплекс обеспечит автоматическое
внесение до 10 сыпучих компонентов с массой одной дозы от 10 г до 1000 кг и до восьми
жидких компонентов с точностью до 200 г. Реорганизация САУ происходит автоматически
при вводе новой рецептуры с панели оператора.
Список литературы:
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Одним із помітних сегментів сучасного бізнесу є арт-ринок – поліфункціональний
регулятор попиту та пропозиції на твори мистецтва, спрямований на інформаційну,
посередницьку, ціноутворюючу, стимулюючу, регулюючу, соціокультурну та художньоестетичну функції. Успішне функціонування арт-ринку залежить від розвитку його
інфраструктури, що забезпечує просування товарів від митця до споживача. Основним
завданням арт‐ринку є інтеграція взаємовідносин між різними суб’єктами – митцями,
постачальниками посередницьких послуг (арт-експерти, арт-консультанти, куратори, артбанкінг, арт-критики, мистецтвознавці), покупцями, колекціонерами, аукціонними
будинками, арт-дилерами, галереями, музеями, інвестиційними фондами, арт-ярмарками,
виставками, бієнале, організаціями юридично-правового супроводження, фінансовими
установами, засобами масової інформації [4].
В Україні у 2020 р. арт-ринок був представлений витворами близько 2 000 художників
та 150 галерей, а також нечисленними проєктами, побудованими на міжнародних контактах
[6, 57‐61], в той час, як світовий арт-ринок ще у 2019 р. налічував 310 810 підприємств, до
яких належали 296 580 арт-галерей та 14 230 аукціонних будинків. Попри те, що узагальнено
він характеризується як низьколіквідний, непрозорий, неврегульований, з високими
трансакційними витратами, інвестиціями з високим ризиком, довгостроковістю отримання
прибутку (дивіденди у перспективі 8‐10 рр.), залежністю від хаотичного суспільного смаку
та тенденцій моди, кількість зайнятих на світовому арт-ринку у 2019 р. складала 3 млн. осіб.
Три основні арт-центри світу: США (44 % світового продажу), Велика Британія (20%
світового продажу), Китай (18 % світового продажу) сукупно складають 82 % вартості
світового продажу (станом на 2019) [9].
В сучасних умовах існує два різновиди арт-ринку: первинний для розміщення нових
творів мистецтва, та вторинний – для подальшого продажу творів. На первинному ринку
здійснюється виплата митцям за їхню майстерність, час, витрати на створення твору
мистецтва, на вторинному – ціноутворення регулюється принципами попиту та пропозиції.
При цьому протягом понад 150 років провідною залишається роль арт-дилерів : як правило,
на цивілізованих первинних арт-ринках для молодих митців, що вже здійснили перші
персональні виставки, арт-дилери пропонують ціни в діапазоні 500 – 10 000 доларів США за
твір. Згідно звіту Європейського фонду образотворчого мистецтва (The European Fine Art
Foundation, TEFAF), у 2016 р. приватним чином – за посередництва дилерів, галерей та
аукційних домів було продано предметів мистецтва на $ 27,9 млрд, тоді як на відкритих
торгах – на значно меншу суму – $ 16,9 млрд. [1, 49–58].
Основним робочим інструментом арт‐ринку є аукціон (ліцитація, торги, ціновка; від
лат. аuctio – збільшення) – спеціально організований і періодично діючий продаж творів
мистецтва з публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну. Аукціони
проводяться як у вигляді зібрання продавців і покупців в одному місці, так і в інтернеті, у
вигляді онлайн-аукціону; вони можуть бути добровільними та примусовими – за рішенням
судових органів. На аукціоні продають об'єкти нерухомості (архітектуру), антикваріат,
витвори мистецтва [3].
Ціна на твори мистецтва залежить від багатьох факторів, де нема однозначної
формули для калькуляції. На неї впливає художня цінність твору, праця митця, витрати на
матеріали, час з моменту створення витвору до моменту, коли його виставили на продаж.
При цьому художня цінність – це нематеріальна складова, яку визначають як синергію
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унікальності, форми, змісту, сили емоційного впливу, визначення яких неуникно несе
суб’єктивну оцінку. Домінуючим параметром оцінювання вартості твору мистецтва на
первинному ринку є його розмір. На вторинному арт-ринку враховують набір чинників,
серед яких найбільш релевантними показниками є репутація автора й історія продажу
(відстежується, хто купує роботи: наявність твору у колекціях провідних музеїв світу, у
зібраннях колекціонерів зі світовою репутацією тощо)[4].
Найгучнішими подіями на світовому арт‐ринку в останні десятиліття стали угоди, у
яких фігурували твори Леонарда да Вінчі (1452–1519), геніального італійського майстра
доби Відродження, живописця, архітектора, скульптора, вченого, інженера, винахідника,
письменника, музиканта. На аукціонах були запропоновані живопис та графіка.
Одну з пропозицій склав, зокрема, живописний твір Леонарда, представлений на
аукціоні Christie’s портретом «Мони Лізи» з колекції французького колекціонера Реймонда
Хеккінга (1886-1977). Куплений на початку 1950-х в антикварному магазирні в окрузі
Ніцци, портрет став предметом суперечок, які зводилися до того, що одні дослідники твору
прагнули довести авторство Леонардо, інші – його спростувати. Реймонд Хеккінг багато
років намагався довести аутентичність картини, запрошував до свого маєтку в Ніцці пресу і
телевізійників, наполягаючи, що після викрадення «Мони Лізи» в 1911 р. з Лувру Вінченцо
Перуджа через два роки повернув не оригінал, а копію. Оригінал, на думку Хеккінга, був у
нього. Лувр такі припущення спростовував. Нині встановлено, що це одна з ранніх копій
італійської школи початку XVII ст. Проте «Мона Ліза Хеккінга» була продана на онлайнаукціоні Christie’s (11‐18 червня 2021) з оцінкою € 200-300 тис. У 2019 р. дві копії
«Джоконди» XVII ст. були також продані за $ 1,69 млн і € 552 тис. У випадку з Хеккінгом
провенанс і історія протистояння колекціонера Лувру призвели до продажу картини за €
2,9 млн [5].
У 2017 р. прикладом успішного ринкового «леонардизму» був продаж «Спасителя
світу» Л. да Вінчі з зібрання російського міліардера Дмитра Риболовлева. Замовником твору
називають короля Франції Людовіка XII; ескізи до нього зберігаються у Віндзорському
замку (Великка Британія). Образ Ісуса Христа – Salvator Mundi, перередає живі емоції
людини та, водночас, божественну відстороненість від суєтного, мирського; він уособлює
священний подвиг в ім’я людей та благородну жертовність в ім’я Бога. Довгий час картину
вважали втраченою. Проте, наприкінці ХХ ст. вона була оголошена віднайденою та
представлена на аукціонах: у 1999 р. картина була продана на аукціоні «Sothebus» у
Лондоні за $332 000, а у листопаді 2017 р.– на торгах Christie’s у Нью-Йорку за $450 млн.
Громадськість констатувала явище найдорожчого у світовій історії твору мистецтва. Світова
преса, зокрема редакція британської газети «The Daily Telegraph» спрогнозувала її наступний
продаж на аукціоні за ціну в понад $ 1 млрд. приблизно у 2029 р. Ряд експертів вважають, що
це може статися і раніше, якщо слідом за «Спасителем світу» з’явиться лот, аналогічний за
значимістю [7]. Покупцем твору Леонардо став принц Бадер, котрий представляв інтереси
Департамента культури та туризму Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) – офіційного
власника картини. Твір передбачалося розмістити у відкритому у листопаді 2018 р. музеї під
назвою «Лувр Абу-Дабі».
У 2017 р. також на аукціоні Christie’s було продано графічну роботу Леонарда
«Голова ведмедя» (7х7 см), створену у 1480‐1482 рр. Це один з вісьми рисунків художника,
який залишився у приватних руках. За технікою він є малюнком срібною глою на
рожево‐бежевому папері. «Голова ведмедя», як і нариси собачих лап з зібрання Національної
галереї Шотландії в Единбурзі, а також фігура ведмедя з Метрополітен-музею в Нью-Йорку,
відноситься до «лабораторних робіт» майстра. Накопичений досвід в анімалістиці він втілив
у живописному портреті Чечілії Галлерані, відомому як «Дама з горностаєм» (1489‐1490).
Ціна продажу рисунку – 12,2 млн., проти 8 млн, які очікували на початку торгів. Історія
володіння роботою відстежується з XVIII ст., починаючи з лондонської колекції сера Томаса
Лоуренса, президента Королівської академії мистецтв. У 1860 р. рисунок був проданий на
Christie’s [2]. Покупець малюнку побажав залишитися інкогніто.
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У 2001 р. на аукціоні Christie’s в Лондоні за £ 8,1 млн фунтів стерлінгів (близько 11,5
млн доларів) був також проданий рисунок Леонардо «Кінь та вершник» (12х7,8), датований
1481-1482 рр. З художньої точки зору цю роботу Леонардо вважають найціннішим
ренесансним ескізом, який був проданий у 30ті рр. минулого століття. Створений під час
роботи над картиною «Поклоніння волхвів», яка нині знаходиться в галереї Уффіці у
Флоренції (Італія), ескіз є однією із перших леонардівських композицій з конем. Впродовж
70 років начерк знаходився в колекції родини Браун з Вашингтону, які і продали роботу.
Покупець, який зробив ставку за телефоном, також побажав залишитися невідомим [9].
Творчість Леонардо да Вінчі, одного з провідних художників Італії доби Відродження,
є досить складним матеріалом для наукового вивчення та складання аукціонної документації.
Твори, які регулярно приписуються Леонардо, сприймаються дослідниками з різним
ступенем довіри, адже жодна з картин Леонардо не була ним підписана. Відтак і їхня
атрибуція є лише думками, або особистими переконаннями авторитетних спеціалістів.
Авторство кількох картин, традиційно приписуваних Леонардо, є спірним. Лише 15 творів з
його спадщини належать пензлю Леонардо повністю або значною мірою. Певна кількість
збережених творів пов’язана з науковими експериментами Леонардо з новими техніками, що
призводило до їхньої втрати ще за життя майстра. Водночас вважається, що він зробив
набагато більше, ніж нині оприлюднено: частина творів була загублена і залишається
невстановленою. Тим не менш, оригінальні твори, разом із його зошитами, що містять
малюнки, технічні схеми, наукові думки про природу мистецтва, складають настільки
значний культурний та науковий спадок, що він залишається понад півтисячоліття одним із
найбільш запитаним з боку цінителів, науковців, колекціонерів.
Творіння Леонарда, представлені як товар на сучасному арт‐ринку, користуються
найбільшим попитом і мають високий збут.
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Цивільно-правова відповідальність - одне з правових явищ, яке завжди привертало
увагу дослідників. Питання цивільної відповідальності включає з’ясування сутності поняття,
його юридичної мети, а також визначити розмір відповідальності та багато іншого.
Положення цивільно-правової відповідальності тісно пов’язані з положеннями про
юридичну відповідальність, оскільки поняття «цивільно-правова відповідальність» і
«юридична відповідальність» співвідносяться як видове і родове.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що сторони в цивільних відносинах
виступають носіями певних цивільних прав та обов'язків. Це стосується всіх видів цивільних
відносин.
Метою дослідження є питання щодо основ складу цивільних правопорушень.
У зв’язку з цим слід зазначити, що в цивілістиці існують різні наукові погляди щодо
цієї теми. Тривалий час в юридичній науці за радянських часів вважали, що необхідною
основою цивільної відповідальності є склад цивільних злочинів. Матвєєв Г. К. у своїй роботі
«Вина в радянському цивільному праві» запропонував і підтвердив доктрину, яка становить
необхідну і достатню основу для цивільного правопорушення. Дослідник зазначив, що
наявність складу цивільного правопорушення є загальною і, як правило, єдиною підставою
цивільної відповідальності. Більшість сучасних авторів підтримують цю позицію.
Однак, під складом цивільного правопорушення деякі автори розуміють сукупність
певних ознак правопорушень, які характеризуються як достатній стан відповідальності, а
інші - набір загальних, типових умов, наявність яких вимагається для відповідальності за
порушення громадянських прав та яких знаходяться в різних комбінаціях у будь-якому
цивільному правопорушенні.
В. В. Вітрянський зазначає, що основою цивільної відповідальності є порушенням
суб'єктивних прав, як майнових так і немайнових, оскільки цивільна відповідальність є
відповідальністю одного учасника майнового обороту перед іншими, відповідальність за
правопорушника перед жертвами є його загальна мета, щоб відновити порушені права. У цих
умовах В. В. Вітрянський підсумовує, що основою виникнення цивільної відповідальності є
саме порушення суб'єктивного цивільного права та використання конструкції «склад
цивільного правопорушення» при покладенні відповідальності суперечить особливостям
цивільно-правового регулювання. На думку автора поняття складу цивільного
правопорушення залучено саме з кримінального права.
Для підтримки зазначеної концепції В. С. Євтєєв додає, що найбільш прийнятне
розуміння підстави цивільної відповідальності як джерела її встановлення. У цьому аспекті
він підкреслює дві підстави відповідальності: закон і договір.
Г. В. Хохлова не зовсім згодна і у своєї критиці зазначає, що єдиною та обов’язковою
умовою цивільно-правової відповідальності є завдання майнової або немайнової шкоди,
тобто применшення матеріального чи нематеріального блага. З цього автор робить не зовсім
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зрозумілий висновок про те, що підставою цивільно-правової відповідальності (єдиною і
загальною) є порушення суб’єктивних цивільних прав [1].
Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що може бути декілька позицій,
заснованих одна на одній і нажаль на сьогоднішній день в науці відсутня єдність з цього
питання.
Перш за все, слід визначити зміст такої юридичної категорії, як основу для
використання цього дослідження, зважаючи на неоднаковість його використання в
юридичній літературі. Різні автори розрізняють поняття «умови» та «підстави».
Наприклад, В. В. Вітрянський вважає, що підставою настання цивільно-правової
відповідальності є порушення суб’єктивного цивільного права, а умовами - встановлені
законом обов’язкові загальні вимоги, дотримання яких необхідне для застосування цивільноправової відповідальності [2].
На мою думку відмінність між термінами «підстава» та «угода» відсутня. Крім того,
межа між цими категоріями фактично не має теоретичного або практичного значення. Як
наслідок, основою в контексті цієї статті є важливим, і достатня умова, в якій існує явище.
Визначаючи підстави виникнення цивільної відповідальності ми погоджуємося з
використанням проектування правопорушення щодо характеристик цього юридичного
явища. Відповідальність боржника не настає у випадку порушення суб'єктивного цивільного
права, що підкреслює окремі дослідники, а лише за наявністю обставин, які визнаються
законом.
Отже, можна прийти до висновку, що по-перше, поняття цивільної відповідальності є
багатогранним і складним правовим явищем, тому дослідники не мають однаковості в оцінці
всіх аспектів. По-друге, залежно від підстав виникнення цивільно-правової відповідальності
розрізняють договірну та позадоговірну відповідальність. По-третє, зазвичай вважається, що
основна різниця між договірною та позадоговірною відповідальністю полягає в тому, що
договірна відповідальність настає не лише за обставин, передбачених законодавством, але
також виникає між сторонами договору. По-четверте, вивчивши та проаналізувавши цю тему
можна сказати, що на перший погляд вона здається легкою для дослідження та вже
вивченою, але під час написання більш глибокого аналізу відкриваються недоліки та
прогалини, які ще не досліджені науковцями і потребують вдосконалення.
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Кримінальне провадження враховує права та обов'язки кожного громадянина, отже,
спрямоване на їх захист з метою підтримання порядку та справедливості в Україні.
Конституція України стверджує, що права громадян є недоторканними, встановлює умови
надання правової допомоги та зазначає, що кожен має право на отримання допомоги. Однак
неповнолітні потребують спеціальної правової допомоги та захисту.
Неповнолітня особа відноситься до особи віком до 18 років, тобто до віку повної
дієздатності, передбаченого законом. Кримінальний кодекс України передбачає, що особи,
які до вчинення злочину досягли 16-річного віку, підлягатимуть кримінальній
відповідальності та покаранню. Лише за певні злочини, чітко передбачені законом,
кримінальна відповідальність може розпочатися з 14 років.
Згідно частини 2 статті 22 Кримінального кодексу України особи, що вчинили
злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній
відповідальності за: умисне вбивство; посягання на життя державного чи громадського діяча,
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного
засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя,
захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової
допомоги, представника іноземної держави; умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне
середньої тяжкості тілесне ушкодження; диверсію; бандитизм; терористичний акт;
захоплення заручників; зґвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом; крадіжку; грабіж; розбій; умисне знищення або пошкодження
майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів; угон або захоплення
залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, незаконне
заволодіння транспортним засобом; хуліганство.
Чинний кримінальний кодекс України передбачає окрему систему покарань, яка може
застосовуватися до засуджених неповнолітніх. Згідно зі статтею 98 Кримінального кодексу
України, до неповнолітніх, яких визнано вчиненими злочинними діями, можуть
застосовуватися такі основні покарання:
1. Штрафи застосовуються лише до неповнолітніх, які мають незалежний дохід,
власні кошти або майно, яке може бути експропрійовано. Розмір штрафу, включаючи
злочини, за які може бути накладено штраф у розмірі понад 3000 неоподатковуваних
мінімумів доходу, визначається судом виходячи з тяжкості злочину та враховуючи майно
неповнолітнього. Мінімум 500 неоподатковуваних доходів громадян. Неповнолітні, які не
мають самостійного доходу, власних коштів або майна, можуть бути засуджені та
оштрафовані на суму понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходу, а також можуть бути
засуджені до державного покарання, громадських робіт або виправних робіт.
2. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітнім у віці від 16 до 18 років
на період від 30 до 120 годин, включаючи вільний час неповнолітніх для роботи під час
навчання або основної роботи. Тривалість такого покарання не повинна перевищувати двох
годин на день.
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3. Неповнолітні у віці від 16 до 18 років можуть проводити виправні роботи на
робочому місці від двох місяців до одного року. Відрахування суми, визначеної рішенням
суду, з доходу неповнолітнього, засудженого до перевиховання за рахунок праці, може
зменшити дохід країни на 5-10%.
4. Арешт включає затримання підлітка, який на момент винесення вироку досяг 16
років, та утримання в спеціально пристосованому закладі на п’ятнадцять-сорок п’ять днів в
умовах ізоляції.
5. Тюремне ув'язнення. Якщо інше не передбачено пунктом 5 частини 3 цієї статті,
особи віком до 18 років можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк від шести
місяців до десяти років. Неповнолітні, засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання
у спеціальних навчальних закладах. Неповнолітній, який вперше вчинив незначне
правопорушення, не засуджується до позбавлення волі.
Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому:
По-перше, повторно вчинений проступок - термін не перевищує року та шести місяців
По-друге, помірний термін злочину, який не перевищує чотирьох років.
По-третє, тяжкий злочин – не більше семи років.
По-четверте, за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.
По-п’яте, за особливо тяжкі злочини плюс навмисне позбавлення життя до 15 років.
Також до неповнолітніх також можуть бути застосовані додаткові штрафи та їх
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
При призначенні вироку неповнолітньому суд, крім обставин, зазначених у статтях 65
- 67, також враховує умови його проживання та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку
неповнолітнього .
Отже, можна зробити висновок, що кримінальна відповідальність неповнолітніх має
свої особливості порівняно з особами, які не досягли 18-річного віку. Зокрема, можливість
звільнення від кримінальної відповідальності, наприклад, застосування заходів примусового
впливу, є коротшою, примусове виконання вироків та погашення, скасування судимостей,
більш пом'якшені умови звільнення від покарання, менша кількість видів покарань,
обмеження тривалості покарань та масштаб встановлених покарань.
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МЕДІАЦІЯ ЯК ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
КОМЕРЦІЙНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ
Новицький Владислав Миколайович
аспірант кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»
В сучасних умовах становлення та розвитку українського інформаційного суспільства
зростає роль і значення інформації як соціального блага і правового феномена. Аналіз
правової природи й сутності договірних моделей забезпечення реалізації інформаційних прав
суб’єктів, визначення їх особливості та аспектів договірного регулювання інформаційних
відносин набувають все більш актуального значення.
Принцип конфіденційності медіації є однією з основних переваг посередництва
порівняно з традиційним судовим розглядом. Це те, без чого медіативна діяльність
трансформується в суто консультаційну, а також та суттєва ознака, без якої і сама процедура
втрачає свою суть, свою змістовну сторону, оскільки довіра – це принциповий момент у
відносинах між сторонами правового спору та адвокатом-медіатором. У зв’язку з цим
дослідження питань, пов’язаних із дотриманням конфіденційності посередництва адвокатоммедіатором на належному рівні під час надання послуг з медіації, є надзвичайно важливим.
На сучасному етапі розвитку юриспруденції в Україні дотримання принципу
конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором не досліджено повною мірою.
Вітчизняні науковці лише починають проводити ґрунтовне дослідження та аналіз як
процедури медіації в цілому, так і особливостей участі адвоката в посередництві.
Вимога конфіденційності поширюється на всі відомості, які надаються медіатору
протягом примирної процедури. У зв’язку з цим необхідно точно визначити моменти
початку й закінчення процедури. Найбільш поширеним інструментом, який
використовується сторонами з метою забезпечення конфіденційності медіації, є
застереження про конфіденційність в угоді про проведення процедури медіації. Видається,
що при укладанні такої угоди медіатору слід роз’яснити сторонам правила конфіденційності
(в тому числі й ті, які стосуються індивідуального спілкування зі сторонами спору) і
з’ясувати, чи є які-небудь додаткові умови, які необхідно включити в угоду про проведення
процедури медіації. Це допоможе уникнути подальших розбіжностей з процедурних питань і
може розглядатися як додаткова гарантія дотримання прав і законних інтересів учасників
медіації.
Проте, така угода про проведення медіації із застереженням про конфіденційність
може забезпечити захист від розголошення інформації, яка стала відома під час проведення
медіації на внутрішньому рівні та лише частково – на зовнішньому рівні (перші три з
розглянутих вище позицій). Як зазначає С. І. Калашникова [2, с. 39]., крім цивільно-правових
механізмів (застереження про конфіденційність) законодавством повинні бути передбачені
відповідні процесуальні гарантії дотримання аналізованого принципу. До таких належать
насамперед: 1) надання імунітету свідків медіатору, співробітникам організацій, що
забезпечують проведення примирних процедур, а також особам, присутнім на медіації; 2)
неприпустимість використання відомостей, що стосуються медіації, як доказів при розгляді
даної або пов’язаної з нею справи в юрисдикційному порядку; 3) на законодавчому рівні
передбачити відповідальність медіатора та інших співробітників посередницької організації,
які мають доступ до інформації за розголошення конфіденційної інформації, яка стала їм
відома у зв’язку з наданням медіативних послуг [1, с. 248-249].
Нині в чинному законодавстві України лише формується система законодавчої
охорони суб’єктивних прав на комерційну таємницю, а особливості її правового режиму є
предметом окремих наукових досліджень у вітчизняній цивілістиці. Комерційна таємниця
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визнається чинним законодавством як об’єкт права інтелектуальної власності, проте за своєю
сутністю відомості, що становлять комерційну цінність і охороняються як таємна
інформація, не повинні обов’язково мати творчого характеру. Тому варто погодитися з
висловленою в юридичній літературі позицією щодо необхідності поширення на
регулювання відносин, пов’язаних із охороною комерційної таємниці, положень цивільного
законодавства про регулювання інформаційних відносин. Договір про конфіденційність є
одним із видів цивільно-правових зобов’язань, спрямованих на додержання встановленого
режиму доступу до такої комерційної таємної інформації. Зміст договору про
конфіденційність становлять права й обов’язки конфідента та конфіденціала з приводу
забезпечення й виконання режиму обмеженого доступу до інформації.
Основними правами конфідента є право вимагати від конфіденціала забезпечення й
виконання режиму конфіденційності інформації та право контролювати виконання ним
такого режиму. Обов’язків конфідент за договором може й не мати, оскільки договір про
конфіденційність може бути одностороннім. Проте в оплатних договорах про
конфіденційність на конфідентові лежить обов’язок здійснити зустрічне надання,
передбачене договором (сплатити конфіденціалові кошти, передати майно, виконати роботи
тощо).
Договір про конфіденційність стосується забезпечення певного режиму обмеженого
доступу до інформації. Тому в літературі висловлена позиція, що надання інформації або
надання доступу до інформації, яка є об’єктом договору про конфіденційність, не входить до
його змісту й не становить обов’язку конфідента за цим договором. Підстави, порядок та
умови надання такої інформації конфіденціалу перебувають поза договором про
конфіденійність і суттєвого значення для нього не мають [3, с. 74].
Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що саме діяльність, пов’язану з
медіацією, можна розглядати як специфічну форму конференційного договору для
подальшого вирішення спорів альтеративним, позасудовим шляхом. Не порушуючи, а
навпаки слідуючи особливостям комерційної таємниці як особливого об’єкту права
інтелектуальної власності в Україні.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ЛІДЕРІВ БІЗНЕСУ
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к.психол.н., доцент кафедри психології та соціальної роботі
ДУ «Одеська політехніка»
ID ORCID 0000-0002-3933-6949
Одним з найважливіших завдань держави під час нестабільної економічної ситуації в
країні є вдосконалення системи освіти в галузі економіки та управління. Ми маємо на увазі
формування у лідерів бізнесу професійної психологічної компетентності як важливої якості
особистості. Професійна компетентність керівників бізнесу, яка є складним особистісним
утворенням, що має інтегративну природу (оскільки включає багато складових), обов’язково
повинна включати досягнення психологічної науки та практики.
Однією з основних наук серед управлінських наук є управління персоналом. Історія
виникнення підрозділів, що займаються виконуванням тих чи інших функцій в області
управління людьми налічує сторіччя – ще Геродот пише про сто тисяч робітників, які були
зібрані для будівництва піраміди Хеопса. Реалізація подібного проекту вимагала вирішення
проблем зайнятості, розподілу робіт, робочого часу, забезпечення та оплати праці, санкцій за
проступки, тобто тих питань в області людських ресурсів, які є актуальними й донині.
В «Книзі правителя області Шан» викладається вчення Шан Яна (IV ст. до н.е.), де
особлива увага приділяється ефективної практиці управління людськими ресурсами (в
нашому сучасному розумінні).
Внесок у розвиток управлінської практики був зроблений в Вавилоні – це відноситься
до Кодексу Хаммуралі, в якому 4000 років тому були юридично оформлені багато питань
оплати праці, контролю і відповідальності. Всі ці зразки управлінської думки істотно
збагачували практику управління.
Велике значення для розвитку сучасної науки управління мало філософська спадщина
Давньої Греції. В Афінах ми знаходимо витоки демократії, а в Спарті – тоталітаризм і
способи управління, засновані на жорсткій дисципліні, підпорядкуванні та систематичному
терорі. Стандарти вищої організації отримали своє продовження в Стародавньому Римі.
Кожний із князів Київської Русі (Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир
Мономах) являв собою образ мудрого, справедливого і майстерного керівника. Процвітання
могутньої держави в середні віки багато в чому пояснюється роллю цих особистостей.
Тобто тисячі років принципи управління передавалися як найцінніше таємне знання
від покоління до покоління правителів у династіях, які царювали. І до цього дня багато хто
вважає управління мистецтвом, досягнення вершин якого є можливим тільки одиницям.
Сучасні західні підручники починають відлік історії управління персоналом з
англійської середньовіччя, коли ремісники почали об'єднуватися в гільдії, які
використовували для поліпшення умов праці, вдосконалення взаємовідносин господарів і
робітників. А зародження служб управління людськими ресурсами часто пов'язують із
зародженням профспілкового руху. На думку У. Френча, часом появи сучасного відділу
кадрів є 1912 рік, коли відділ кадрів вперше виник в сучасному сенсі цього слова. У 1915 р. в
Дортмундському коледжі вперше був запропонований навчальний курс, призначений для
керівників найму. До початку 20-х років ця сфера управління отримала ясний статус у
вигляді відділу кадрів в більшості великих компаній і урядових установ [2].
На початку XX століття відбувається поширення аналітичних методів управління
персоналом. Що стосується сучасності, то цими питаннями займаються таки дисципліни як
організаційна психологія та психологія праці.
Однією з найважливіших змінних, від якої залежить трудова поведінка працівників
будь-якої організації – це мотив праці, так як задоволеність роботою і, в кінцевому підсумку
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її ефективність, багато в чому визначається особливостями мотивації персоналу. Тому
підвищення інтересу керівників до проблем розвитку мотивації співробітників є гарною
ознакою, яка допомагає відповісти на питання:
- Як мотивувати? (модель «батога і пряника» Ф. Тейлора»; модель «людських
відносин» Е. Мейо).
- Що викликає бажану поведінку? (теорія ієрархії потреб А. Маслоу; теорія «потреби
в досягненні» Мак-Клеланда і Д. Аткінсона).
- Як бажана поведінка породжується і розвивається? (теорія очікування В. Врума;
теорія справедливості С. Адамса; інтеграційна теорія Л. Портера і Е. Лоулера).
Керівник також повинен усвідомлювати і транслювати ті ідеї, погляди, цінності, які
лежать в основі корпоративної культури будь-якої організації і розділяються її членами. Це
ядро, що визначає все інше. З місії, цінностей, ідентичності організації витікають стилі
поведінки і спілкування.
Корпоративна культура – одне з найсильніших ефективних засобів залучення і
мотивації співробітників. Як тільки людина задовольняє потреби першого рівня
(матеріальні), у неї виникає потреба в іншому: досягти певного положення в колективі,
перебувати серед людей зі спільними цінностями, тобто потреба в нематеріальної мотивації.
І тут на перший план виходить корпоративна культура. Як показують опитування більш 2/3
співробітників воліють, щоб їх компанія чимось відрізнялася, мала свої традиції. Бажання
ідентифікувати себе з суспільством (колективом) – одна з найсильніших мотивацій людини,
якої не слід нехтувати.
До речі, Ч. Хандрі виділяє чотири типи організаційної культури, давши їм
метафоричні назви: силова – «культура Зевса»; рольова (бюрократична) – «культура
Аполлона»; особистісна – «культура Діоніса»; цільова – «культура Афіни». Причому він
підкреслює, що корпоративна культура не є статичною, а проходить всі ці стадії в процесі
свого формування.
На сьогоднішній день більшість українських підприємств, організацій, фірм вже
мають свою історію, традиції, культуру. Проте питання формування корпоративної культури
і досить є важливим для них.
Ініціатором і провідником корпоративної культури є керівник організації (бізнесу).
Успішний керівник, як правило, є носієм певних психологічних складових особистості.
Справа в тому, що закони ринкової економіки, багато в чому змінили психологію людей,
сформували нові погляди, типи відносин й установки у свідомості людей: іноді – вірні, а
іноді – ні. Прикладами помилкових установок, що склалися в період не стільки ринкових,
скільки базарних відносин, є наступні погляди на персонал: «Будуть боятися втратити
роботу – будуть добре працювати», «заплатиш (або пообіцяєш) побільше грошей – все що
завгодно виконають». Нажаль, в житті є цьому і підтвердження, де основний метод
управлінського впливу – це спекуляція на страху втратити роботу, а єдина і вкрай рідкісна
форма заохочення – матеріальна.
Але, в тих країнах, які пішли далеко вперед у становленні ринкових відносин, давно
прийшли до висновку, що саме людський фактор – головна зброя в конкурентній боротьбі.
Тобто грамотне психологічне управління персоналом здатне стати потужною продуктивною
силою, що приносить фінансовий прибуток.
Експерти з питань розвитку бізнесу схильні пояснювати невдачі саме психологією
людей, найчастіше ці причини пов’язані з «незадовільним керівництвом»,
«недалекоглядними менеджерами». І теоретики і практики сучасного управління доводять,
що саме людські ресурси є найважливішими і дорогими ресурсами.
Виходячи з психологічного змісту того кола завдань, що вирішують управлінці, в
якості визначального параметра «успішності-неуспішності», можна назвати соціальну
обдарованість, яка виступає як передумова високої успішності в професії «людина-людина».
Особистості успішного керівника притаманні: практичність розуму, афіліація,
глибина розуму, активність, ініціативність, наполегливість, самовладання, працездатність,
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спостережливість, організованість. Ці якості можуть не доходити високого рівня розвитку,
головне, щоб не переходили на противагу. Дуже корисними в роботі керівника будуть таки
специфічні якості, як: інтуїція, психологічна вибірковість, емпатія, психологічний такт;
здатність заражати людей ентузіазмом, вірою в успіх інших людей; здатність впливати на
них, домагаючись необхідних результатів; вимогливість, критичність (тобто здатність
аналізувати дії інших людей).
Серед зарубіжних теорій, в центрі яких стоять проблеми взаємозв’язку між
успішністю і психологічними якостями особистості, які сприяють успіху, найбільш відома
теорія самоактуалізації А. Маслоу. Особистостям, що самоактуалізуються властиво:
здатність бачити складну і заплутану реальність більш точно і правильно, ніж інші;
проблемно-центрованість (здатність направляти свою енергію на вирішення виробничих,
організаційних завдань, а не на задоволення запитів защемленого «Я»).
Класичним прикладом «від зворотного» є керівник з сильним комплексом
неповноцінності, який вирішує свої 410внутрішньо особистісні проблеми, принижуючи
співробітників, закриваючи їм можливості професійного росту, залякуючи можливістю
звільнення. І як результат – зацикленість на своїх проблемах замість вирішення професійних
завдань, руйнування колективу, втрата перспективних співробітників.
А. Маслоу говорить про демократичність саме як про рису характеру, а не про стиль
керівництва (тобто дружелюбність з кожним, незалежно від соціального статусу, освіти,
політичних переконань). Також він говорить про скромність, розглядаючи її як бажання
вчитися у будь-якої людини, ким би вона не була – лише було чому вчитися.
Дослідження показують, що керівники повинні володіти розвиненою здатністю до
стратегічного планування. На думку М. Бауера, саме невміле прийняття рішень, неправильні
стратегічні рішення і провали планування були пов’язані, перш за все, з відсутністю у
багатьох провідних керівників бізнесу вміння стратегічно мислити.
За твердженням С.У. Гончаренко, дуже важливим є питання психологічної культури
керівника і культури праці, тобто рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень
оволодіння якоюсь галуззю знань [1, 3]. Визначаючи сутність психологічної культури
керівника К. Ціолковський у роботі «Керівники людства» назвав творчо мислячих людей
«двигунами прогресу», що ведуть цивілізацію до щастя, радості й пізнання [4]. Саме така
діяльності завжди була притаманна майстрам своєї справи, інтелектуальним, науковим
лідерам людства.
Таким чином, психологічна освіченість та використання здобутків психологічної
науки у практиці, можуть виступати основою формування особистості керівників бізнесу та
як стимулюючі, розвиваючі, продуктивні, системоутворюючі та каталізуючі чинники
ефективності їх діяльності.
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Анотація. Сучасний етап становлення та розвитку більшості підприємств таки чи
інакше спирається на рівень ефективності застосування амортизаційної політики як
специфічного джерела фінансування відтворення основних засобів, що забезпечує головні
пріоритетні напрямки фінансово – економічного розвитку підприємств.
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Амортизаційна політика приводить в дію мікроекономічні важелі, що мають значний
вплив на ступінь оновлення основного капіталу підприємства, прискорення розвитку
науково – технічного прогресу та впровадження інновацій в виробничий процес,
забезпечення розвитку сприятливого інвестиційного клімату, покращення системи
оподаткування та, беззаперечно, збільшення рівня прибутковості. Незадовільне
використання її складових, як доволі дієвого та немісткого інструменту фінансового
забезпечення оновлення фондів підприємств, перш – за все, свідчить про наявність
негативної тенденції щодо зростання ступеня зношення основних засобів. Тому актуальним
залишається питання щодо вдосконалення системи формування даної політики щодо
забезпечення якнайкращого фінансового стану підприємств [1].
Амортизаційна політика підприємства має також відчутний вплив на величину
податкових платежів підприємства, а отже, і на фінансові результати його діяльності. Саме
тому підприємству необхідно впроваджувати таку амортизаційну політику, яка б дозволила
зменшити до мінімального значення податкові платежі, збільшити рівень рентабельності та,
таким чином, поліпшити його фінансовий стан [2].
Нарахована сума відрахувань по амортизації має також вплив на прибуток
підприємства. Чим вони вищі, тим нижчий прибуток підприємства, і навпаки. Зменшуючи
прибуток, підприємства, тим самим, сприяє зростанню амортизаційних відрахувань, що, в
свою чергу, призводить до зниження податку на прибуток та зростання власних фінансових
ресурсів [2].
Ефективність впровадження амортизаційної політики, беззаперечно, має суттєве
значення щодо формування інвестиційної привабливості підприємств, що, натомість, є
одним із основних напрямів упровадження дієвих джерел фінансування [3].
Чинна амортизаційна політика в Україні для сучасних підприємства, що формують
власну діяльність за сучасних умов господарювання повинна виконувати роль інструменту
відшкодування коштів, що вкладені у засоби праці, тому що одним із її призначень є
якнайповніше повернення капіталу, вкладеного у засоби праці через перенесення їх вартості
на вартість готової продукції підприємства [4].
Також вона виконує функцію акумуляції амортизаційних відрахувань у відповідному
фонді, створює сприятливі можливості щодо регулювання самим підприємством значення
величини сплачених податків, а для держави – створює додаткові можливості для реалізації
ефективної податкової політики. Дієвість даної політики, до того ж, полягає в її здатності
визначення витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства, що дозволяє
попереджувати та нівелювати негативні чинники розвитку фінансової кризи [4].
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Отже, формування ефективної амортизаційної політики підприємствами, яка б мала
значний вплив на обсяг витрат, що певним чином забезпечують реновацію основних засобів
виробництва, здатне забезпечити значне поліпшення технічного стану основних фондів.
Тому важливо розуміти, що достатність та сприятливе застосування амортизаційної
політики на підприємстві має вплив і на зростання продуктивності праці, поліпшення
фінансових результатів і, як наслідок, фінансового стану підприємства.
Амортизаційна політика в даному аспекті повинна всіма засобами сприяти
забезпеченню виваженого рівня оновлення фондів підприємства з дотриманням необхідних
умов відтворення і поточного стану ринкової кон’юнктури, які склалися на ринку, і тим
самим, підвищувати рівень конкурентоспроможності підприємства на ринках вітчизняної
продукції та формувати перспективи виходу його та світовий.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и в мире, следует
особое внимание уделить питанию населения. Правильное питание позволит улучшить
иммунитет. Нехватка необходимых веществ ослабляет его функции, позволяя вирусам, в том
числе и SARS-COV-2, стать сильнее и опаснее. Для укрепления и поддерживания
иммунитета необходим – здоровый сон, активный образ жизни, сбалансированное питание.
Правильное (здоровое) питание может активировать резервные силы организма,
способствовать профилактике заболеваний, повышать работоспособность.
Популярность сахарных кондитерских изделий по данным статистики всего мира
растет,
на
основании
этого
данный
сегмент
продукции
может
быть
носителемфункциональных ингредиентов, определяющих их направленное действие в
профилактике вирусных и иных массовых алиментарных заболеваний [1].
Следует уделить внимание подбору ингредиентов, на основе экстрактов растений,
витаминов, пробиотиков, укрепляющих иммунитет за счет улучшения биохимических
процессов в организме. Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают,
что добавление определенных витаминов, минералов, трав и других веществ в продукты
может улучшить иммунитет [2].
Научно обосновано [3, 4], что излишнее употребление сахара вредно, однако
полностью лишать организм глюкозы нельзя, она необходима, чтобы поддерживать
нормальный углеводный обмен. Поэтому при разработке сахарных кондитерских изделий в
частности мармелада и леденцов целесообразнее использовать в качестве основы фрукты и
ягоды т.к. они являются натуральными сахарозаменителями и природными
актиоксидантами. В качестве добавок для укрепления иммунной системы и для
профилактики дисбактериоза и связанных с ними заболеваний важны молочнокислые
микроорганизмы.
Молочнокислые микроорганизмы находят широкое применение в производстве
кефиров, йогуртов и других молочнокислых и мясных (сырокопченая колбаса) продуктов, в
консервировании мяса, рыбы и овощей, а также являются основой пробиотиков – препаратов
для восстановления микрофлоры кишечника: стимулируют перистальтику кишечника,
уменьшают газообразование, улучшают усвояемость кальция, фосфора и железа [5].
Молочнокислые микроорганизмы обладают
большим биотехнологическим
потенциалом, они сбраживают углеводы с образованием молочной кислоты, не разжижают
желатин, что очень важно при разработке мармеладов. Кроме того, молочнокислые
микроорганизмы обладают антимикробной активностью в отношении условно-патогенных и
патогенных микроорганизмов [6-8]. Анализ патентов и результатов исследований
показывают, что при разработке мармеладов на основе молочнокислых микроорганизмов
используются молочнокислые палочки Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus и другие. Однако сведений об
использовании молочнокислых стрептококков (Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus)

414

отсутствуют. Молочнокислые стрептококки в отличие от палочек образуют аромат,
усваивают цитраты и в комбинации образуют густоту [9-12].
Для роста и размножения стрептококков необходимы аминокислоты, витамины,
азотистые основания, а для палочек в основном аминокислоты. Учитывая данные
характеристики стрептококков возникла необходимость их использования в разработке
мармелада. Преимущество разработки предполагаемого продукта в получении мармелада с
содержанием живых клеток пробиотической культуры, замена химических веществподкислителей на молочную кислоту, образующуюся при ферментации молочной сыворотки
стрептококками, при этом для придания продукту вкуса и цвета будут использоваться
натуральные плоды и ягоды.
В связи с изложенным разработка сахарных кондитерских изделий, а именно
мармелада на основе плодов и ягод с использованием молочнокислых стрептококков
является актуальным и перспективным, т.к. создаваемый продукт будет натуральным,
диетическим, иммуностимулирующим ирасширит ассортимент кондитерских изделий.
Исследования проводятся в Алматинском технологическом университете, г. Алматы
Республики Казахстан в рамках проекта №AP09058293 «Разработка технологии
производства диетических иммуностимулирующих кондитерских изделий на основе
переработки местного растительного сырья», финансируемого Министерством образования
и науки Республики Казахстан
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АЛГОРИТМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ
ПІДГОТОВКИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ - ТУРИЗМ
Проценко С.М.
кандидат географічних наук,
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Територіальна організація туризму в сучасній системі територіального планування
займає провідну роль в просторовій організації суспільства. Якщо основною метою
територіального планування є підвищення ефективності використання містобудівного та
суспільно-економічного потенціалу з позицій досягнення сталого господарського розвитку,
то територіальна організація туризму насамперед передбачає збалансований,
пропорціональний розвиток, гармонізацію природного та антропогенного, еколандшафтного,
історико-архітектурного, естетично-культурного простору з точки зору потреб туристичної
галузі. Тобто, досягнення збалансованості в територіальному просторі його базових
середовищних елементів: природного антропогенного, архітектурного, соціальноекономічного, історико-культурного є основним результатом діяльності сфери туризму в
системі технічних та гуманітарно-природничих знань.
Емпіричним та науковим підгрунтям розроблення територіальних схем туризму на
регіональному, місцевому та об`єктному рівнях є науково-проектні, науково-методичні,
нормативно-правові дослідження в сфері містобудування, архітектурного проектування,
природно-географічних та соціально-психологічних знань.
Витоки науково-методичного та науково-проектного аспектів туристичного
планування як на територіальному, як регіональному так і на об`єктному рівнях
базуються:
теоретичній платформі системного планування (60-80 роки ХХ століття д.географічних наук Д.І.Богорад);
регіонального планування 90 роки ХХ століття (Ю.М.Білоконь, І.А.Фомін)
ландшафтного планування 2000 - до тепер: (КНУБА; кафедра ландшафтної та
туристичної рекреаційної архітектури ДП “Український державний науково-дослідний
інститут проектування міст “Дніпромісто” імені Ю.М.Білоконь)
В навчальній програмі підготовки спеціалістів з напрямку “Туризм” увага
акцентується на теоретичних засадах туризмології:
типологія класифікації туризму; моделювання туристичної діяльності
оцінка туристичного потенціалу
визначення пріоритетної функції
розроблення маршрутизації
З цих позицій експериментальні схеми територіальної організації туризму
розробляються на обласному, районному, локальному рівнях.
Експериментальні схеми туризму включають:
теоретичні засади туризму: встановлюється пріоритетний вид туризму;
значення у системі знань: просторових (містобудування, архітектура);
філософсько-психологічних (визначення попиту та структуризація об`єкту);
соціально-економічних
(інвестиційна
привабливість,
організаційне
забезпечення);
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просторових:
містобудування,
архітектурно-культурний
потенціал
(туристичний ресурс)
природно-географічні: природно-рекреаційний потенціал
інженерно-технологічний аспект (інженерна інфраструктура, об`єктнотуристичний ресурс, тощо)
філософсько-психологічний аспект (організація за сприйняттями різного
психотипу туриста)
соціально-економічний аспект (інвестиційна привабливість; затратні та
прибуткові елементи туристичного продукту)
як приклад наводимо експериментальну схему рамкового ландшафтного
планування;
“Релігійно-культурний туризм Київської області”
архітектурно-містобудівний потенціал
природно-географічні умови
маршрутизація
Ілюстрацію територіальної схеми туризму наведено на малюнку:
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ПРИНЦИПЫ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Раджабова С.Дж.
Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова
(Таджикистан)
Аннотация. В данной статье представлен опыт реализации компетентностного
подхода в формировании педагогической культуры будущих учителей естественных наук.
Принципы компетентностного подхода в формировании педагогической культуры будущих
учителей естественных наук рассматриваются в контексте развития ценностных,
мотивационных структур личности, ее интересов, установок, позиций, личностных смыслов
в овладении знаниями, умениями, способами педагогической деятельности. Особое
внимание уделяется основным принципам компетентностного подхода для формирования
профессиональной культуры у будущих учителей естественных наук.
Ключевые слова: формирование культуры, компетентностный подход, принципы
будущих учителей, мотивация
В современном образовании становится все более очевидным, что без коренного
изменения профессионального сознания учителей невозможно изменить образование. И
наоборот, изменения профессионального сознания педагогического сообщества должны
быть неразрывно связаны с коренными изменениями в системе воспроизводства
педагогического коллектива и изменением отношения всех классов общества к
педагогическому классу. Но сначала необходимо сформулировать национальную политику
по воспитанию нового поколения учителей с другим сознанием, другими ценностями и
профессиональными способностями с целью создания нового сообщества учителей как
новой общественной элиты.
Президент Республики Таджикистан, основоположник мира и национального
единства, лидер государства Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали
Рахмон в своем выступлении на парламенте отметил: «Для повышения и улучшения уровня
и качества обучения во всех звеньях образования мы должны создавать необходимые
условия и в этом процессе повышать ответственность родителей, общественности и
учителей».
В этом направлении на первый план выходят учреждения нового типа в период
независимости - президентские школы, средние школы и гимназии. Ежегодно более 97%
выпускников этих учреждений становятся студентами высших учебных заведений в стране и
за рубежом.
Для улучшения и повышения качества образования Министерству образования и
науки необходимо широко внедрять инициативы и опыт этих школ во всех учебных
заведениях по всей стране.
В целях дальнейшего повышения качества образования в Послании Президента
Маджлиси Оли 2020-2040 годы были объявлены «Годами исследований и разработок в
области математических, точных и естественных наук в науке и образовании», для
осуществления этого Правительство страны приняло план действий на 2020-2025 годы [5].
Педагогическая культура учителей естествознания - системное образование.
В. Ягупов считает, что основными составляющими педагогической культуры
являются: педагогическая направленность, психология и педагогические знания, гармония
развитого интеллекта и моральных качеств, высокие педагогические навыки и
организованность, а также умение эффективно совмещать преподавательскую,
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образовательную и исследовательскую деятельность, единство профессиональных качеств:
обучение, общение и поведение, а также постоянное самосовершенствование. [2, с. 3]
В основе концепции педагогической культуры будущих учителей естествознания
лежит общее представление о культуре, присущей человеку в разные исторические периоды.
Современные учителя - одна из ключевых фигур, которые передают культурные ценности из
поколения в поколение и превращают культуру в воспитание и образование. Эта
деятельность неразрывно связана и должна быть обусловлена наличием высокой
педагогической культуры, которая считается основной характеристикой личности будущих
учителей естествознания.
Педагогическая культура будущих учителей естествознания - это не только
всестороннее качество людей, но и способ деятельности будущих учителей, качественная
«включенность» во все сферы общественной жизни.
Педагогическая культура будущих учителей естествознания - это динамическое
явление, которое меняется в процессе общественного развития, отражая их потребности,
интересы, идеалы и ценности.
Формирование профессиональной культуры будущих учителей естественных наук
начинается в университетах, но учебные заведения обычно не рассматривают это как
целевую функцию. Профессиональная культура будущего учителя естествознания будет и
дальше развиваться в его образовательной и педагогической деятельности, но практика
показывает, что этот процесс идет очень медленно и не всегда эффективно. В связи с этим,
для ускорения процесса, принципу компетентностного метода отведена особая роль, что дает
огромные возможности для целенаправленного формирования профессиональной культуры
у будущих учителей естественных наук.
Среди будущих учителей естественных наук принцип методики формирования
профессиональной культуры на основе способностей провозглашается одним из важных
понятий и положений для обновления содержания образования и повышения качества
образования. В основе концепции этого метода лежит идеология объяснения содержания
образования, формируемого «от результата». Метод, основанный на способностях,
представляет собой комплекс структурных элементов методологии и парадигмы, целью
которого является формирование у будущих учителей естественных наук способностей,
умений и профессиональной культуры на основе наилучшего баланса теоретических знаний,
навыков, умений, профессиональной значимости и личностной значимости. Культура
обеспечивает эффективную подготовку профессиональных специалистов и характеризуется
адекватным знанием профессиональной деятельности.
Ведущие ученые в области педагогики (А.Г. Бермус, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя,
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.) отмечали, что способности учителя это комплексные черты личности, включающие не только познание (знания) и методы
работы (навыки, опыт, практика), но также включают в себя его мотивационную,
моральную, социальную и поведенческую составляющие [3, с.10].
Среди будущих учителей естественных наук основными принципами использования
компетентностных методов для формирования профессиональной культуры являются:
- принцип развития творческого потенциала личности (предполагается, что
творчество должно быть максимизировано в образовательной деятельности учителей
естественных наук в будущем; стремясь сформировать потребность в творческой
деятельности);
- принцип профессиональной мобильности (обеспечить будущих учителей
естественных наук подготовкой и умением быстро осваивать технические средства,
технологические процессы, а также способствовать постоянному повышению их
образовательного уровня и квалификации);
- модульный принцип профессионального обучения (основан на том, что будущий
учитель естественных наук может самостоятельно взаимодействовать с предоставленным
ему персональным планом обучения, включая информацию и методические указания для
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достижения поставленных целей профессионального обучения; разделен на модули образовательный модуль, включенный в учебный блок, может обеспечить целостность
содержания учебных материалов, развить анализ и всестороннее мышление среди будущих
учителей естественных наук, способствовать текущему и итоговому контролю и более
успешно реализовать принципы трансверсальности);
- профессионально-ориентированные принципы обучения (типы взаимоотношений в
структуре образования, в том числе жизненный опыт, строятся с целью формирования
духовной ориентации как ключевой черты личности, а также социальных и технических
аспектов; регулирует взаимосвязь между общим и частным соотношением, общим и
профессиональным, при изучении фундаментальных и естественных наук; между
профессиональной деятельностью будущих учителей естественных наук и образованием и
практикой; его важнейшее достоинство - формировать профессиональную культуру будущих
учителей естественных наук);
- принцип моделирования профессиональной деятельности в образовательном
процессе (обеспечение условий для выполнения упражнений, имитирующих будущую
профессиональную деятельность. С помощью моделирования будущие учителя
естествознания разовьют свое понимание проблемной профессиональной деятельности
путем постановки целей и определения целей, содержания, методов и форм этой
деятельности. Данный принцип реализован на всех уровнях образования, потому что он не
только помогает прогнозировать ситуацию по будущей профессиональной деятельности, но
и готовит будущих учителей естественных наук к более осознанной подготовке к работе.
- принцип непрерывного образования (основная идеологическая система, которая
должна быть реализована в процессе создания системы образовательного учреждения, в
сопровождении будущих учителей естественных наук в разные периоды их жизни, в том
числе:
а) добиваться успехов в формировании и обогащении личного творчества
преподавателей;
б) вертикальная и горизонтальная целостность образовательного процесса;
в) совмещение обучения и практической деятельности;
г) учитывать особенности структуры и «резервировать свои образовательные
потребности на всех этапах жизненного цикла»;
д) значимая преемственность восходящих ступеней образовательной лестницы;
е) унификация профессионального, общего и естественнонаучного образования;
ж) самообразование между всеми этапами организованной образовательной
деятельности;
з) интегрировать формальные, неформальные и неформальные компоненты процесса
непрерывного образования);
-принцип адаптации профессионального образования к меняющимся рыночным
условиям и социальным потребностям.
Следовательно, это означает, что в процессе обучения в вузе перед будущими
учителями естественных наук встанут новые задачи в процессе формирования культуры
обучения:
- научить учиться. Необходимо научить будущих учителей естественных наук решать
задачи в учебной деятельности, то есть правильно выбирать источник информации, ставить
цели познавательной деятельности, находить и осуществлять реализацию поставленных
целей, организовывать деятельность, уметь оценивать полученные результаты и
сотрудничать с другими студентами;
- научить находить способ решения ключевых проблем современной жизни:
политики, окружающей среды, межкультурных, то есть решать аналитические задачи;
- при использовании необходимых научных методов для решения когнитивных
проблем, объяснения и реализации существующих явлений, причин, сущности и
взаимосвязей реальности.
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- научить решать аксиологические задачи, то есть ориентироваться в мире духовных
ценностей, отражающих разные мировоззрения и культуры;
- учить находить способы решения проблем, связанных с определенными
социальными ролями (граждане, избиратели, пациенты, потребители, члены семьи,
организаторы и т. д.);
- научить решать проблемы, общие для разных видов профессий и другой
деятельности (поиск и анализ информации, принятие решений, организация совместной
деятельности и т. д.);
- научить решать задачи, связанные с развитием профессиональной деятельности и
подготовиться к дальнейшему обучению в образовательных учреждениях.
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відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Проблема інтеграції науки, освіти і бізнесу завжди буде мати високу актуальність в
українських умовах економічного розвитку, оскільки оптимізація процесів виникнення нових
знань, їх трансферу, впровадження нових технологій та ін., в цей час є вкрай необхідними в
будь-якій сфері діяльності, особливо в такій динамічній сфері, як інноватика. Інтеграційні
процеси, які відбуваються в багатьох країнах світу, довели свою ефективність не тільки як
успішна модель підготовки конкурентоспроможних фахівців, а й як канал впровадження
інновацій у економіку країни, що забезпечує розвиток регіонів та пріоритетних галузей
виробництва [1].
Однак, різні історичні умови, традиції, культура та соціально-економічний розвиток
країн світу породили виникнення типів інтеграційних моделей освіти, науки та бізнесу.
Науковці розрізняють три типи моделей інтеграції: американський, японський та змішаний.
Так, за американським типом інтеграції ключову роль відіграє безпосередньо
дослідницький університет, який виступає її ядром. За цім типом інтегруються освіта, наука
та бізнес у США і Великобританія, а також країни, які історично перебували під їх впливом,
а саме Канада і Австралія. Дослідний університет виконує функції з реалізації та
впровадження інновацій, налагодження зв'язків з бізнес-середовищем, трансферу знань та
нових технологій, залучення державних грантів, поліпшення якості освіти тощо. Усі
стратегічні рішення приймаються дослідницьким університетом, який є вільним від
зобов'язань перед державою (за винятком є виконання соціального замовлення). Університет
забезпечує якісну освіту з дотриманням державних стандартів, які можуть варіюватися від
університету до університету, але тільки в бік збільшення навчального та дослідницького
навантаження, підвищення рівня наукових знань і розширення предметної області, а також
виконання умов за виграними грантам (державним замовленням). Навантаження
американського професора складається з викладацької діяльності, яка займає 43% часу,
дослідницької діяльності - 31%, виконання адміністративних і громадських обов'язків - 26%.
Крім того, американська модель інтеграції має два види: Силіконова долина
(Університету ім. Стенфорда) та «Дорога 128» (Бостон).
Особливістю виду американської інтеграційної моделі «Силіконова долина» є
створення науково-дослідних парків і бізнес-інкубаторів для малих венчурних фірм в
кампусі дослідницьких університетів завдяки ініціативі його адміністрації. Так, приміщення,
які належать університету, здаються в оренду на пільгових умовах (іноді за чисто символічну
плату) малим фірмам, що пов'язано зі очікуваним доходом університету від діяльності малої
інноваційної фірми. Крім того, такі фірми мають так звані податкові канікули протягом
трьох, а іноді і п'яти років, що стимулює їх розвиток. Також, вони мають доступ до новітніх
наукових університетських розробок, отримують юридичні, економічні консультації,
консультації з менеджменту та стратегічного розвитку компанії та ін. Серед малих фірм, які
пізніше виросли до гігантських компаній, були такі, як «Eastman Kodak», «Google», «HewlettPackard» та ін.
Особливістю американської інтеграційної моделі «Дорога 128» є розташування малих
фірм поблизу від університету, що дає їм більшу самостійність. У цій структурі немає центру
управління в особі адміністрації університету. Бостонський університет активно залучає до
співпраці такі фірми, надаючи їм наукові послуги, а також численні консультації. Виникає
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взаємовигідний тандем між університетом та малими інноваційними фірмами, що дозволяє
венчурним компаніям реалізовувати свій потенціал, а університетам - розвивати сферу
досліджень та розробок. Однак фірми такого плану, як правило, отримують підтримку від
великих компаній. Вигодою університету від такої співпраці є отримання частини доходів
від використання патентів, які він надає фірмі-винахіднику [2].
Інтеграційні моделі за американським типом сприяють працевлаштуванню
випускників, їх підприємницькій та інноваційній діяльності, що стимулює соціальноекономічний розвиток регіону. Завдяки відділам технічного ліцензування при університеті
випускники можуть оформити патент на власні винаходи і надалі отримувати від нього
доходи.
Японський тип інтеграції передбачає, що ключову роль у взаємодії між освітою,
наукою та бізнесом відіграє держава. Держава бере на себе функції регулювання наукової та
виробничої діяльності, інноваційним дослідженням. Саме держава виступає головним
замовником нових знань та технологій. Японський тип являє собою процес штучного
акумулювання всіх складових інтегративної моделі. Цей тип інтеграційної моделі зародився
в Японії і був активно запозичений такими країнами, як Китай, Гонконг, Південна Корея,
Бразилія, Індія та ін.
Ця форма інтегрування науки, освіти та бізнесу отримала найменування «технополіс»,
а саме площа, де на фінансові кошти уряду створюються наукові лабораторії, дослідницькі
центри, розвинена інфраструктура, необхідна для підтримки повноцінного функціонування.
Тут існують власні перукарні, магазини, кінотеатри, навіть аеропорти. Іноді будуються нові
кампуси університетів. Створюється місто, куди з'їжджаються науковці та викладачі з усієї
країни. Основну частку дослідницької діяльності виконують національні лабораторії, тоді як
університетам відведено освітню функцію Національні лабораторії і дослідні інститути
отримують гранти від уряду або великого бізнесу на розробку нових знань та технологій.
Варто зазначити, що схожа форма організації науки існувала і в СРСР у вигляді
наукоградов, але їх відмітною особливістю був «закритий академізм» - дослідні центри не
виконували функції поширення знань, в них не отримували вищої освіти студенти. Єдиним
замовником була держава, в той час як в Японії замовником прикладних розробок можуть
виступати приватні корпорації.
У змішаному типі інтеграції ключову роль, як правило, грають технопаркові
структури (технологічні або науково-дослідні парки, технополіси). Держава бере на себе
роль замовника інновацій, як й приватний бізнес, а також створює пільгові умови для
існування та розвитку таких об’єднань. Університети у цьому типі інтеграції (за винятком
Великобританії) найчастіше, як і в випадку з японським типом, виконують освітню функцію,
не ставлячи на чільне місце виробничі та технологічні розробки та їх комерціалізацію, проте
активно залучають у наукові структури до співпраці. Іноді центри технічного трансферу
займаються отриманням замовлень від комерційних фірм на розробку певного продукту, у
створенні якого беруть участь студенти, поєднуючи навчання з практикою. Існують і
варіанти відкриття спеціалізованих наукових центрів або дослідних лабораторій при
університетах на кошти держави. Університети в такому типі інтеграції менш задіяні в якості
адміністраторів наукової діяльності. Цей тип інтеграції поширений в європейських країнах:
Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Фінляндії та ін.
Таким чином, зарубіжний досвід показує, що інституційна структура національних
науково-освітніх комплексів та їх взаємозв’язки з бізнесом помітно залежить від
особливостей державного устрою. Так, в США відповідальність за розвиток науковоосвітнього комплексу покладено на федеральну владу, яка здійснює єдину національну
політику в цій сфері, направляє в неї значні бюджетні кошти і контролює їх розподіл. У
Німеччині цей процес здійснюється на рівні окремих земель, кожна з яких реалізує власну
(регіональну) політику, а також пропонує комплекс конкретних заходів щодо фінансової та
інших видів підтримки науково-освітніх структур [2].
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Зрозуміло, участь держави та великого бізнесу в процесі інтеграції науки, освіти і
бізнесу відіграє важливу роль, але без участі університету обійтися категорично неможливо.
Саме тому багато наукових центрів, які працюють відірвано від освітніх центрів і бізнесу,
часто не так ефективні. Історичний досвід показує, що навіть Японія, винайшовши власний
тип інтеграції, на сьогоднішньому етапі поступово переходить до американського типу,
намагаючись дбайливо зберегти і власні традиції. Цей форсований тип інтеграції є часто
необхідним для більшості країн, «що постають на шлях» розвитку науки, але він обмежений
відомими рамками. Європейські досвід показує, також демонструє, що намагаючись
синтезувати обидва типи, враховуючи при цьому особливості, що виникають завдяки
соціально-економічної і культурно-історичної ситуації, яка склалася в їхньому регіоні, все
більшої популярності здобуває американський тип інтеграції. Отже, як показує аналіз
практичного досвіду інтеграції науки, освіти та бізнесу, найбільш успішною формою
інтеграції залишається дослідницький університет. Це пояснюється такими причинами: у
структуру дослідницького університету входять науково-дослідні центри або лабораторії, що
підвищує доступність науки для студентів; втручання держави обмежується створенням
умов для розвитку, в той час, як процеси генерації знань, їх передачі в освіту, їх доповнення
та подальше впровадження у виробництво залежить від університетів та бізнесу;
забезпечується ефективне залучення молоді до винахідницької та інноваційної діяльності,
збільшується їх вмотивованість. Це в кінцевому рахунку забезпечує соціально-економічну
стимуляцію регіону і, як наслідок, економіки країни в цілому [3].
У процесі дослідження було виявлено, що процес інтеграції освіти, науки та бізнесу
здійснюється на основі наступних загальних принципів: 1) принципу симбіозу (грец.
Symbiosis - з'єднання), спрямованого на дослідження і посилення взаємозв'язків між освітою,
наукою та бізнесом з метою розвитку їх взаємодії і формування системної цілісності; 2)
принципу взаємності розвитку освіти, науки і бізнесу, що забезпечує доцільність змін їх
структурно-ізоморфних складових; 3) принципу релевантності (англ. Relevant - суттєвий), що
допускає формування і розвиток інтеграційних форм взаємодії соціальних інститутів освіти,
науки і бізнесу за допомогою об'єднання в єдине ціле раніше різнорідних частин і елементів;
4) принципу функціональності, який передбачає формування системної цілісності «освітанаука-бізнес» при одночасному поділі між ними функцій; 5) принципу комутації (лат.
Сommutatio - зміна), що означає, що зміни в освітній, науковій або виробничої діяльності
впливають на трансформацію системної цілісності «освіта-наука-бізнес»; 6) принципу
сумісності, відповідно до якого формується нова єдність освітньої, наукової та виробничої
діяльності на основі інформаційних обмінів з метою розвитку інновацій в країні чи регіоні.
Таким чином, досвід країн-лідерів світової економіки свідчить про те, що необхідною
умовою успішного розвитку освіти, науки та бізнесу є наявність продуктивного діалогу між
владою і науково-освітньою спільнотою. Зі зрозумілих причин (через низькі можливості до
фінансування та конкуренцію за фінансові ресурси) цей діалог в Україні ще йде дуже
повільно. Але, стан соціально-економічного розвитку країни, а також світові тенденції у
науково-освітньому ландшафті вимагають суттєвої перебудови існуючого механізма
взаємодії між освітою, наукою та бізнесом.
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Дошкольный возраст можно условно разделить на три этапа:
- младший дошкольный возраст (3-4 года);
- средний дошкольный возраст (4-5 года );
- старший дошкольный возраст (5-7 лет ).
В данной работе мне интересен промежуток и характеристика социальнопсихологической адаптации детей старшего дошкольного возраста.
Детей старшего дошкольного возраста.
Дошкольный возраст – это, такой период жизни ребенка, когда происходят большие
изменения в его психическом развитии. Этот период можно охарактеризовать как
возрастанием познавательной активности у ребенка. То есть именно в этот период
происходит развитие восприятия, наглядного мышления, появляются зачатки логического
мышления.
В этот период у ребенка появляются первые этические инстанции (моральное
сознание, оценка, регуляция поведения, социальные и нравственные чувства), важными в
оценивании критериев являются соблюдение правил и норм; у детей появляются такие
чувства как чувства взаимопомощи, сравнивание себя с другими сверстниками, любимые
литературные герои; появляется самосознание и самопознание, притом они взаимосвязаны.
В этот период появляются такие чувства как чувства собственной индивидуальности;
ребенок начинает оценочно, объективно относиться к себе и к другим, что рождает
регулярное самоутверждение, умение показывать свои достоинства и аргументировать их. В
то же время могут возникнуть определенные проблемы различных форм межличностных
отношений (неуверенность в себе, повышенная конфликтность, агрессивность,
застенчивость). Этот период можно назвать, периодом содержательного
развития
дошкольника. Дошкольника можно характеризовать как открытого в общении, внутренне
раскованного, правдивого, искреннего в выражении чувств. Происходит социальнопсихологическая адаптация старшего дошкольника к условиям среды. Появляется кризис 7ми лет. Но нужно отметить, что в последнее время можно сказать о том, что этот кризис
наступает уже чуть по – раньше (6,5 лет).
Этот кризисный период характеризуется манерностью, нарочитостью, вертлявостью,
кривлянием, клоунадой. Основу этих внутренних и внешних изменений Л.С.Выготский
охарактеризовал как утрату детской непосредственности: очень часто ребенок хочет
показать то, чего нет на самом деле. Здесь играет роль симбиоз между внутренними
(переживаниями) и внешними (поведенческими) действиями. В детских учреждениях
ребенок может рассуждать как взрослый. Ребенок в этот промежуток своей жизни
стремиться подражать взрослым. Для них мир взрослых является интересным и заманчивым.
Если в этот период не помогать детям, то можно сказать о том, что ребенок уходит в себя и
развивается в своих фантазиях. В этот период самым обидным для ребенка является
выражение со стороны взрослых: «Ты маленький». В ответ, на это высказывание,
дошкольник может, нарушив нормы, принятые в мире взрослых, сказать: «Я не маленький».
К концу кризисного периода старшего дошкольника
можно характеризовать как
ориентацию на идеальный предмет-норму. Повзрослев физически, к сожалению, ребенок
может оставаться маленьким в психологическом отношении. Когда мы учимся

427

контролировать свои желания и чувства, мы достигаем психологической зрелости. Будучи
взрослыми, мы уже не плачем по пустякам, но многие все-таки сохраняют склонность к
инфантильным реакциям: сердятся на замечания родителей, жаждут похвалы со стороны
окружающих и т. п.
Родители просто обязаны помочь своему ребенку в социально-психологической
адаптации. Для этого они должны помнить о том, что их собственная психологическая
зрелость является наиважнейшим фактором. Если родители будут реагировать на каприз
ребенка капризом, то покажут ему пример, которому следует подражать.
Допущение неправильного подхода при формировании определенных жизненных
навыков (питание, сон и т.д.) может увеличить трудности развития психологической
зрелости.
Родители бывают часто не удовлетворены развитием своих детей. Многие из них
полагают, что дети взрослеют, потому что родители объяснили им, что им нужно делать. Мы
можем всего лишь помогать правильному развитию наших детей одобрением и поощрением.
Родители должны не требовать от них многого, а стремиться вызывать и воспитывать у них
такие чувства, при которых у них возникло б желание измениться и расти. Старший
дошкольник развивается психически, если у него появляется возможности по-разному
познавать себя. Если же он постоянно пробывает под строгим контролем взрослых, то мало
вероятно, что он сможет удачно адаптироваться к окружающей среде. Нужно дать больше
возможностей старшему дошкольнику проявить себя.
Ребенок понимает, что скоро наступит период его вступления в мир взрослых. То
есть он станет школьником. В этот период нужно отметить, что для старшего дошкольника
очень значима референтная группа. Для старшего дошкольника эта семья, детский сад.
Ребенок принимает все нормы и морали этих референтных групп, старается развиваться в
этих группах. Именно включенность в эти референтные группы развивают ребенка как
личность, адаптируют его с социально-психологической точки зрения. Для этих групп
характерна, безусловно, своя деятельность и свой стиль общения. Войдя в эти стабильные
группы, старший дошкольник приспосабливается, то есть адаптируется к ней: учится
определенным нормам, действиям, которыми владеют члены групп, куда входит старший
дошкольник. Для этого периода для него важно стать таким, как все.
Этот период становления личности, адаптации старшего дошкольника можно назвать
первой фазой. Конечно, здесь можно сказать о том , что ребенок может в это время потерять
свои индивидуальные черты.
Интеграцией ребенка в группу можно назвать второй фазой. Здесь начинается период
индивидуализации. В этот период старший дошкольник ищет способы выражения своей
индивидуальности в группе сверстников.
Третью фазу можно характеризовать как процесс интеграции личности в группе.
Здесь старший дошкольник стремиться сохранить лишь те индивидуальные качества и
черты, которые «принимаются группой», отвечают групповым интересам, считаются
ценными группой. Нужно отметить, что трудности социально-психологической адаптации с
которыми сталкивается старший дошкольник в этот период, может привести к процессу
дезадаптации. Любить своих детей и вместе с тем с любовью и уважением относиться к
окружающим людям – это самое лучшее, что мы можем сделать для правильного
психического здоровья свих детей. Для этого периода важным является проявления любви со
стороны взрослых. А именно родителей. Поэтому дети, посещая детские учреждения,
группы, могут пристально смотреть в глаза своей мамы и спросить у нее: «ты меня
любишь?» положительный ответ для ребенка является важным. После получения этого
ответа ребенок спокойно идет в группу, понимая, что в той референтной группе, откуда он
пришел, его любят и ценят. Для старшего дошкольника это очень важно, чувствовать свою
значимость. В этот период велика потребность ребенка в общении. Поэтому, некоторые дети
старшего дошкольного периода хорошо адаптируются, а есть те дети, у которых, скажем
проблемы, внутри семейного характера, адаптируются очень сложно. Детей старшего
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дошкольного возраста с различиями потребностей общения, условно можно разделить на
три группы.
Первая группа – это дети, для которых важным является преобладание общения с
близкими взрослыми, только от них они ждут внимание, ласку, доброту, сведения об
окружающем мире.
Вторая группа – эта дети, у которых уже сформированы потребности в общении не
только с родными и близкими людьми, но и с другими представителями взрослого мира. Для
них не представляет никакой сложности получать сведения об окружающем мире от
совершенно чужих взрослых людей.
Третья группа – эта дети , у которых преобладает потребность в активных
самостоятельных действиях.
Рассматривая условия и характеристики социально-психологической адаптации детей
старшего дошкольного возраста нужно отметить, что все эти факторы должны быть учтены в
работе, в общении с этими детьми.
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В нашем исследовании предпринята попытка изучить гражданско-правовые
обязательства, опосредующие отношения между коммерческими организациями по продаже
и продвижению товара производителя на трансграничных товарных рынках (на примере
общего рынка ЕАЭС). Автором высказывается позиция о том, что сегодня для успешного
извлечения прибыли из своей деятельности производителю уже недостаточно лишь
произвести нужный товар: необходимо поставить его на рынок, а также поддерживать товар
в конкурентоспособном состоянии, повышая его привлекательность для потенциальных
покупателей среди группы аналогичных товаров. Одним из экономических (торговых)
механизмов, позволяющих добиться желаемого результата, является дистрибьюция, которая
опосредует реализацию товаров на иностранном рынке, сопряженную с их параллельным
продвижением на этом рынке, а также сопровождается созданием необходимых для этих
целей товаропроводящих сетей (ТПС). Автором обоснована значимость института
дистрибьюции для общественнополезных и экономических интересов Республики Беларусь:
основополагающие факторы – это особенности национальной экономической модели и
участие Беларуси в крупном международном экономическом образовании (ЕАЭС), основной
целью которого является формирование общего рынка государств-участников.
Главным вопрос заключается в выборе наиболее приемлемого вида гражданскоправового обязательства, которое должно возникнуть между производителем и лицом,
осуществляющим продвижение товара производителя (и соответствующего договора,
являющегося основанием для возникновения обязательства).
Природа искомого обязательства заключается в следующем: производитель вступает с
иностранным лицом, осуществляющим продвижение товара производителя, в сложные
правоотношения, которые включают в себя не только правоотношения непосредственной
купли-продажи (реализации) предоставляемого национальным производителем товара, но и
правоотношения, связанные с его постоянным маркетингом на территории (или же рынке)
другой страны; при этом ситуация может быть и реверсивной – с участием иностранного
производителя и национального «агента».
Исходя из совокупности договорных конструкций, предлагаемых международной
торговой практикой для регламентации подобных сложных обязательств [1], автором было
определено, что допустимыми в данном случае являются следующие: договор франчайзинга,
договор коммерческой концессии, договор дилерства, договор дистрибьюции.
Примечательно, что большинство из перечисленных договорных конструкций
легально не закреплены в правовой системе Республики Беларусь (в частности, поименован
лишь договор франчайзинга).
Дальнейшее исследование конструкций показало, что договор франчайзинга и
договор коммерческой концессии являются основанием для возникновения одного и того же
вида гражданско-правового обязательства (исходя из природы такого обязательства).
Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с нормами белорусского
гражданского законодательства правовая природа договора, а также возникшего на его
основе обязательства определяется не по наименованию договора, но исходя из включенных
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в такой договор условий [2], автором допускается возможность заключения между
сторонами любого из двух названных договоров (коммерческой концессии или
франчайзинга), если основная цель сторон – вступление в конкретное обязательство с
определенным «содержанием».
Дальнейшее исследование позволяет установить, что договоры дилерства и
дистрибьюции хотя и не являются тождественными по отношению к договорам
коммерческой концессии и франчайзинга, однако зачастую могут рассматриваться в качестве
тождественных по отношению друг к другу – как влекущие возникновение одного и того же
обязательства.
Вместе с тем, европейская практика торгово-посреднических отношений [3], а также
понимание дилера и дистрибьютора, как субъектов товаропроводящей сети, отечественным
законодателем [4] позволяют автору утверждать, что в отличие от дистрибьютора дилер:
а) действует преимущественно от своего имени и за свой счет, б) является розничным
перепродавцом (в то время как дистрибьютор – оптовым), в) имеет меньшую территорию для
осуществления своей деятельности; а значит указанные договоры и возникающие на их
основе обязательства не тождественны.
В заключение исследования рассматривается вопрос о возможности заключения
между сторонами договора дилерства или договора дистрибьюции с учетом
«непоименованности» данных договоров в отечественной правовой системе.
Отвечая на поставленный вопрос, автор не усматривает существенных препятствий к
этому, поскольку: а) в праве Республики Беларусь закреплен принцип свободы договора и
б) в праве Республики Беларусь закреплено понятие смешанного договора, в соответствии с
которыми в случае, если некий договор не поименован в законодательстве Республики
Беларусь, однако он содержит элементы различных договоров, которые по отдельности
предусмотрены названным законодательством, то к такому договору в соответствующих
частях применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в нем [5]. В данном
случае в качестве подобных «структурных частей» могут выступать, например, элементы
договоров купли-продажи (поставки) и комиссии.
Анализ действующей юридической практики также позволяет утверждать, что иным
возможным вариантом для легального возникновения соответствующего обязательства
между сторонами является заключение договора дилерства или договора дистрибьюции в
качестве т.н. рамочного (или же «организационного») договора [1], [6, с. 31].
На основании проведенного исследования, а также в целях устранения существующих
пробелов правового регулирования автором сформулировано предложение по закреплению в
Республике Беларусь на законодательном уровне легальных определений договоров
дилерства и дистрибьюции, а также их дальнейшему развитию наравне с договором
франчайзинга.
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Одним із провідних принципів сучасного українського й зарубіжного мовознавства є
антропоцентризм і розуміння літературного тексту як художнього дискурсу. Це включає в
себе прагматичні, соціокультурні, психолінгвістичні та інші фактори, а разом із тим
активізує пізнавальні процеси людської свідомості у сприйнятті дійсності. Саме тому під час
аналізу дискурсу повинні бути враховані дві його функції: комунікативна й когнітивна. У
цьому судженні ми спираємося на положення, сформульоване О.С. Кубряковою, про те, що
«кожне мовне явище може вважатися адекватно описаним і роз’ясненим тільки в тих
випадках, якщо воно розглянуто на перехресті когніції та комунікації» [4, c. 11].
Для текстової комунікації визначальним є обмін інформацією, тобто отримання нових
даних про об’єкти, явища, відносини, події навколишньої дійсності. Термін «інформація»
широко використовується як в когнітивній лінгвістиці, так і в теорії тексту.
Своєрідність художнього дискурсу як комунікативно спрямованого вербального
твору, що володіє естетичною цінністю, полягає в його антропоцентричності,
культурологічній значущості й здатності втілювати в образній формі особливу художню
картину світу, яку моделює автор. У цьому плані художній дискурс розуміється як продукт
одного з найскладніших видів комунікації – художньо-літературної, суб’єктами якої стають
не тільки автор і читач, але й персонажі.
Саме художній дискурс є носієм соціокультурної, естетичної та емоційної інформації.
Слід зазначити, що культурна інформація, що міститься в художньому тексті, має
градуальний характер і по-різному представлена в різних типах тексту. Найбільш важливими
є тексти, що відображають інтелектуальну й духовну сфери людської діяльності, в яких
об’єктивні характеристики тісно переплітаються з авторськими судженнями, поглядами й
оцінками. Інтерпретація таких текстів вимагає культурологічної компетенції читача, знань
національних культурних цінностей і пріоритетів.
Поняття концептуальної і мовної картини світу міцно увійшли в термінологічний
апарат мовознавчих розвідок з когнітивної лінгвістики й лінгвокультурології. Репрезентація
концептуальної картини світу в дискурсі здійснюється системою всіх мовних засобів, проте
переважну роль виконують мовні одиниці лінгвокультурологічного характеру.
Лінгвокультурема – базове поняття в лінгвокультурології, яке визначається як «комплексна,
міжрівнева одиниця, що представляє собою діалектичну єдність лінгвістичного й
екстралінгвістичного (позамовного культурного сенсу)» [1, c. 45].
Джерелом культурної інформації в лінгвокультуремі стають специфічні для тої чи тої
культури явища, серед яких видатні постаті, історичні події, міфи, символи, забобони,
ритуали, звичаї, традиції тощо. Характерною особливістю функціонування лінгвокультурем
у тексті є їхня здатність до взаємодії в межах єдиного лінгвокультурологічного поля.
Можемо дійти висновків, що вивчення дискурсу з позицій антропоцентризму виявляє
тісні зв’язки між лінгвістикою тексту, комунікативною лінгвістикою, когнітивною
лінгвістикою та лінгвокультурологією; вивчення дискурсу з позицій когнітивної лінгвістики
виявляє складну когнітивну структуру цього явища, в основі побудови й інтерпретації якого
закладені певні когнітивні принципи розподілу інформації, а також процеси її
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концептуалізації та категоризації; аналіз дискурсу в лінгвокультурологічному аспекті
передбачає виявлення системи лінгвокультурологічних одиниць, які формують своєрідне
лінгвокультурологічне поле тексту, дослідження культурних концептів як змістовнотематичних домінант тексту, розгляд дискурсу як індивідуально-авторської мовної картини
світу, що відображає широкий спектр концептуальних смислів загальнолюдського,
національно-специфічного й індивідуально-особистісного характеру.
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д-р
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Исключительно важный фактор в обучении и образовании детей – это Учитель.
„Креативные ученики получают более высокие оценки, если их учителя тоже креативные.“
[1, с.62] Он (учитель) – это человек знающий, могущий, умный, сильный (особенно в
дошкольном и начальном школьном возрасте). Он является проводником знаний для детей,
примером поведения, воспитания и эрудиции. Он ежеминутно играет определенную роль,
которую должен представить детям. „Когда изображаешь кого-то другого, твоя личность
может себе позволить выйти за ограничения, наложенные твоим собственным
представлением о себе.“ [2, с.29] Артистический показ знаний в определенной дисциплине (в
том числе и в искусстве), с предварительно обдуманными акцентами и провокационными
формами и методами выражения и демонстрации, знание детской психики с ее
специфическими потребностями, умение объединять и мотивировать группу – вот это
качества, умения и компетентности, гарантирующие стимулирование детской фантазии и
воображение. Все это провоцирует у детей уверенность в своих возможностях, желание
расширить периметр творческих экспериментов.
В настоящем материале исследуется восприятие музыки студентами, изучающими
дошкольную и начальную школьную педагогику. Музыка является частью обучения
будущих учителей, наряду с литературой и изобразительным искусством. Знания в области
искусства являются необходимой основой для развития, усвоения и совершенствования
совокупности культуры, интеллекта, информации, логики, чувствительности, воображения и
творчества у молодых людей.
Обучение будущих преподавателей в детском саду и в начальной школе объемный и
разносторонний процесс. Он связан как с обучением, образованием и воспитанием, так и со
средствами достижения и усвоения необходимых знаний и практических умений. Это
постепенный, продолжительный, последовательный, целенаправленный процесс. В этой
связи
подготовка будущих учителей требует базы знаний и умений в изучаемых
дисциплинах; широкого жизненного, научного и общекультурного кругозора; набора средств
представления знаний, преподнесенных подходящим и доступным для обучаемых способом.
Слушание музыки и ее мысленная или вербальная интерпретация связаны с личностным
настроем, мотивацией, желанием и стремлением обучаемых развивать свои
интеллектуальные и образные представления и умения касательно толкования и осмысления
музыкального языка. Одновременно с этим интеллектуальная и эмоциональная возможность
интерпретировать музыкальное содержание может явиться вызовом и способом накопления
когнитивных умений, а также осмысления собственной чувственной и духовной сущности.
„Творчество – это синоним „дивергентного мышления“, т.е. оно способно непрерывно рвать
схемы опыта.“[3, с.191] Согласно Басату, креативные личности чередуют воображение и
фантазию, с одной стороны, со стойким чувством реальности, с другой. [4, с.33]
Янкова отмечает, что информационная культура учителя музыки особенно важна для
адаптации музыки к условиям современного образования. Помочь ученикам
ориентироваться в звуковой среде, формировать критерии оценки музыкальных явлений и
событий на основе усвоения знаний о музыке и накопленного музыкального опыта – все это
приведет к формированию у детей собственного вкуса и выбора в музыке, обладающей
определенной художественной значимости. [5, с.62]
По мнению Феттера, профессиональная деятельность учителя музыки – это процесс
рефлексивного мышления на основе комплекса многогранных (философских, общенаучных,
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специфически научных) знаний, направленных на идентификацию и понимание
существенных связей между методологическим обучением и практической деятельностью и
трансформацией (объективной или субъективной) явлений и процессов. [6, с.29]
В обобщение добавим, что роль учителя в жизни и в мире учеников значительна. Эта
роль включает в себя личностное, иногда харизматическое, присутствие преподавателя, и
богатство его знаний, преподнесенных подходящим и интригующим для аудитории
способом, а также его творческие инвенции, стимулирующие полет мысли и фантазии детей.
Поэтому работа учителя музыки требует и развивает у ищущих личностей комплексные
познания, умения, творческое вдохновение и гибкость в их практическом применении.
В резюме вышеизложенного позволим себе закончить кратким стихотворением
русского музыковеда Марка Арановского. [7, с.423]
Внимать поэзии.
Пить терпкий сок стихов.
Искать созвездия звуков, смыслов.
И видеть, как за гранью слов
Восходит мир в кристаллах мысли.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ КОМП’ЮТЕРНОГО
ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АРХІТЕКТУРИ
МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ
Старостенко К.М.
асистент
Бердянський державний педагогічний університет
starostenko.km.bdpu@gmail.com
ORCID iD 0000-0001-7853-0675
Нові виклики сьогодення пов’язані з всесвітньою пандемією, а саме: спроможність
забезпечити доступність і якість освіти в умовах карантинних обмежень, забезпечити
неперервність освітнього процесу, необхідність розвитку дистанційної форми здобуття
освіти, створення нових освітніх технологій.
Таким чином сучасні завдання освіти - розвиток інтелектуальних здібностей, фізичної
і психологічної стійкості людини в суспільстві і природі; технологічна зміна світу.
Інформатизація суспільства вимагає постійного вдосконалення електроннообчислювальної техніки, створення нових потужніших ЕОМ, що забезпечують
автоматизацію збору, зберігання, обробки і передачі інформації. Схемотехніка є науковотехнічною дисципліною. Вона служить теоретичною базою, на основі якої розробляються
нові методи аналізу і синтезу систем електронних обчислювальних машин і способи їх
технічної реалізації. Схемотехніка широко використовуються при підготовці фахівців у
галузі експлуатації, проектування і створення апаратного і програмного забезпечення
обчислювальної техніки, а також автоматизації різноманітних науково-технічних систем.
Тому розробка науково-методичних основ використання інформаційно-комп'ютерних
технологій та засобів імітаційного моделювання у навчанні студентів інженернопедагогічного профілю, як засіб досягнення завдань, поставлених у програмних документах
розвитку системи освіти, є актуальною проблемою теорії й методології вищої професійної
освіти. При підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю однією з
базових дисциплін є "Архітектура мікропроцесорної техніки". Вона є фундаментом для
подальшого вивчення особливостей будь-яких мікропроцесорних систем та основ їх
програмування. Тому успішне засвоєння знань з даної дисципліни необхідне для якісного
вивчення суміжних дисциплін при подальшому навчанні.
Враховуючи предметну цілеспрямованість цієї дисципліни головну увагу потрібно
направити на придбання студентами навиків практичної роботи із сучасними
мікропроцесорними комплектами. Бажано, щоб лабораторні стенди включали стандартні
функціональні пристрої, які випускаються промисловістю, а зміст лабораторних робіт був
направлений на вивчення апаратно-програмного комплексу на рівні структурно-логічних
схем (елементів) для вивчення алгоритмів функціонування і знаходження основних
характеристик мікропроцесорних комплексів. Так як мікропроцесорні комплекси постійно
вдосконалюються, то в першу чергу потрібно оновлювати матеріал з апаратно-програмного
комплексу , що базується на різних типах мікропроцесорних систем.
Виходячи з того, що методика навчання «Архітектури мікропроцесорної техніки»
розробляється для майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, засіб формування
професійних компетентностей
з Архітектури мікропроцесорної техніки доцільно
реалізувати в комп’ютерному середовищі. Персональний комп’ютер є універсальним
засобом навчання, тому що його можливо використовувати на різних за змістом та
організацією навчальних аудиторних та позааудиторних заняттях з різних дисциплін.
Універсальний засіб навчання Архітектурі мікропроцесорної техніки повинен
працювати у повній відповідності з людськими можливостями сприйняття інформації (не
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дуже швидко, наглядно, повно та з зупинками, з паралельністю, покроково, з можливістю
зміни швидкості перегляду будь-якого ланцюга елементів).
Одним з перспективних напрямків використання персонального комп'ютера при
підготовці інженера-педагога є метод комп'ютерного імітаційного моделювання, що може
застосовуватися при вивченні студентами різних дисциплін.
Важливим елементом професійної діяльності фахівця з програмування
мікропроцесорної техніки є демонстрація за процесами у об’єкті дослідження, а також
порядок і методи роботи з ним. Комп’ютерне імітаційне моделювання допомагає ефективно
вирішити цю проблему, паралельно з цим відбувається краще розуміння певних розділів з
архітектури мікропроцесорної техніки.
Для вивчення Архітектури мікропроцесорної техніки майбутніми інженерамипедагогами комп’ютерного профілю доцільно використовувати такі методи навчання як:
словесні методи, наочні, практичні, пояснювально-ілюстративний метод, дослідницький
метод, методи контролю й самоконтролю та методи проблемно-розвиваючого навчання.
Тільки поєднання та раціональне використання цих методів навчання дозволять студентам
зрозуміти прихованість протікання фізичних процесів, не повнота сприйняття й
неприступність сприйняття процесів, що відбуваються, складність і розгалуженість
матеріалу, паралельність протікання процесів швидкоплинність протікання сигналів в
електронних елементах системи,
недостатність почуттєвого сприйняття матеріалу,
багатоярусність і багатоканальність протікання процесів, необхідність одночасного вивчення
сигналів у різних електронних елементах системи.
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УДК 657
СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ
МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ КУМУЛЯТИВНИМ МЕТОДОМ
Сук Петро
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”,
м. Ніжин, Україна
Щоб забезпечити процес простого і розширеного відтворення капіталу підприємство
повинне мати необоротні активи. В бухгалтерському обліку необоротні активи включають
основні засоби і малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА). МНМА –
необоротні активи, що мають очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і мають вартість
менше 20000 грн.
Навідміну від інших необоротних активів МНМА мають вартість меншу за
встановлену межу. Згідно П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємства самостійно
встановлюють таку вартісну межу [1]. Податковим кодексом України вартісна межа
встановлена у розмірі 20000 грн [2]. По МНМА, як і по основних засобах строк використання
становить більше дванадцяти місяців з дати балансу або операційного циклу, якщо він
довший за дванадцять місяців, тому по МНМА подібно до основних засобів потрібно
розраховувати амортизацію.
По МНМА П(С)БО 7 “Основні засоби” передбачено два методи амортизації: 1)
нарахування амортизації здійснюється в розмірі 50% вартості об’єктів при видачі їх в
експлуатацію, а решту 50 % вартості – при списанні об’єктів; 2) нарахування амортизації
здійснюється в розмірі 100% вартості об’єктів при видачі їх в експлуатацію [1]. Проте
МНМА є особливим видом необоротних активів. Тому по МНМА можна нараховувати
амортизацію за методами, передбаченими для необоротних активів.
В світовій практиці для нарахування амортизації необоротних активів
використовують прямий і обернений види методу суми років [3; 4; 5]. В Україні він має
назву кумулятивний метод, а законодавчо передбачено використовувати лише прямий його
вид [1].
За оберненим кумулятивним методом річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта (річної норми амортизації). Він
розраховується як різниця кількості років корисного використання і кількості років, що
залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, збільшена
на 1 і поділена на суму числа років його корисного використання.
Визначення суми амортизації за оберненим кумулятивним методом здійснюється за
формулами:
РСА = (ПВ –ЛВ) х КК;
КК = (СКВО – КРКВО + 1) : СРКВО,
де СКВО – строк корисного використання об’єкта; КРКВО – кількість років, що
залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта; СРКВО – сума числа років
корисного використання об’єкта.
Річна норма амортизації розраховується шляхом множення кумулятивного
коефіцієнта на 100%.
Амортизацію за оберненим кумулятивним методом можна розрахувати по-іншому.
Потрібно визначити норму амортизації за прямим кумулятивним методом і взяти навпаки:
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поставити останній рік за прямим кумулятивним методом першим за оберненим, а перший
рік за оберненим буде останнім за прямим.
За оберненим кумулятивним методом амортизацію необоротних активів
розраховують із їх первісної вартості, що передбачено Інструкцією про порядок нарахування
амортизації основних засобів і нематеріальних активів в Білорусі [5]. Можна визначати
амортизацію за оберненим кумулятивним методом також із балансової (залишкової) вартості
необоротних активів. Отже, є два способи оберненого кумулятивного методу: 1) від
початкової вартості необоротних активів; 2) від залишкової (балансової) вартості
необоротних активів. На прикладі розглянемо застосування двох способів оберненого
кумулятивного методу для МНМА.
Приклад. Первісна вартість МНМА – 10000 грн. Строк їх експлуатації – 4 роки,
ліквідаційна вартість – 2000 грн, а вартість, що амортизується, становить 8000 грн (10000 грн
– 2000 грн = 8000 грн).
Сума числа років використання за оберненим кумулятивним методом – 10 (1 + 2 + 3 +
4 = 10). Визначимо річну норму амортизації: за перший рік – 10% ((4 – 4 + 1) : 10 х 100 =
10%), за другий рік – 20% ((4 – 3 + 1) : 10 х 100 = 20%), за третій рік – 30% ((4 – 2 + 1) : 10 х
100 = 30%), за четвертий рік – 40% ((4 – 1 + 1) : 10 х 100 = 40%).
Відобразимо суму амортизації МНМА за оберненим кумулятивним методом від
початкової вартості необоротних активів (1-й спосіб) в таблиці 1.
Таблиця 1
Розрахунок суми амортизації за оберненим кумулятивним методом за 1-м способом
(від початкової вартості необоротних активів)
Рік
Кількість
Вартість, що
Річна норма
Річна сума
використання
років викоамортизується, грн
амортизації, %
амортизації,
ристання
грн
1
1
8000
10
800
2
2
8000
20
1600
3
3
8000
30
2400
4
4
8000
40
3200
Разом
10
х
100
8000
Як видно з таблиці 1, в перший рік нарахована найменша сума амортизації – 800 грн
(або 10%), а найбільша сума амортизації в останній рік – 3200 грн (або 40%).
Розглянемо застосування оберненого кумулятивного методу амортизації МНМА від
залишкової (балансової) вартості необоротних активів (1-й спосіб) в таблиці 2.
Таблиця 2
Розрахунок суми амортизації за оберненим кумулятивним методом за 2-м способом
(від залишкової (балансової) вартості необоротних активів)
Рік
Кількість
Вартість, що
Річна норма
Річна сума
використання
років викоамортизується, грн
амортизації, %
амортизації,
ристання
грн
1
1
8000
10
800
2
2
7200
20
1440
3
3
5760
30
1728
4
4
4032
40
4032
Разом
10
х
100
8000
Як видно з таблиці 2, при використанні способу розрахунку амортизації за оберненим
кумулятивним методом від залишкової (балансової) вартості необоротних активів (2-й
спосіб), в останній рік залишається значна недоамортизована сума необоротних активів.
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Отже, для обчислення амортизації МНМА можна використовувати обернений
кумулятивний метод. Він законодавчо в Україні не передбачений, тому підприємство може
його використовувати в управлінському обліку. Також можна застосовувати два його
способи: 1) від початкової вартості необоротних активів; 2) від залишкової (балансової)
вартості необоротних активів.
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ЗАХИСТ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ
Султанлі Саїда Ісмет гізі
доктор філософії географії, доцент
Азербайджанський Державний Економічний Університет
електронна адреса: seidesultanli3@gmail.com
Анотація. У статті обговорюється той факт, що глобальні зміни клімату, поряд із
змінами у майбутньому розподілі іноземних видів та землекористуванні, обмежать
можливості міграції деяких видів та прискорять їх зникнення. Зміна клімату також негативно
впливає на внутрішні водні екосистеми, які є важливим джерелом їжі, доходу та засобів до
існування. Таким чином, за останні 10 років понад 20 відсотків риб у світі або вимерли, або
зникали, або рідкісні. Морські екосистеми також дуже чутливі до кліматичних змін.
Надмірне використання худоби на пасовищах також призводить до деградації земель. Зміна
клімату також залишає негативні сліди в сільському господарстві, створює умови для
розповсюдження шкідників та хвороб та впливає на продуктивність сільськогосподарських
культур. Водночас навколишнє середовище серйозно пошкоджено внаслідок зміни режиму
опадів, більш інтенсивного вимивання поживних речовин із ґрунту під час сильних дощів,
посилення вітру та збільшення кількості випадкових лісових пожеж у більш сухих районах.
Словом, зміна клімату загрожує біорізноманіттю. Як би трагічно це не було, на
початку 21 століття людство стикається зі зміною клімату. Тому нинішня ситуація вимагає
серйозних заходів щодо збереження та сталого використання біорізноманіття.
Ключові слова: збереження біорізноманіття, зміна клімату, охорона навколишнього
середовища, екологічні проблеми, національний парк
В результаті неконтрольованої діяльності галузей промисловості відходи та спалені
хімікати потрапляють у навколишнє середовище, спричинюючи численні зміни на Землі та в
нижчих шарах атмосфери. Дослідження показало, що в 1980 р. Середня вага самця білого
ведмедя в західних районах Гудзонової затоки (Канада) становила 295,5 кг, а в 2004 р. - 230,5
кг. Можна припустити, що зменшення середньої ваги білих ведмедів відбувається за рахунок
танення морського льоду в Арктиці. Виснаження морського льоду призвело до 50відсоткового зменшення популяції навіть пінгвінів. Зміна клімату вже робить серйозний
вплив на життя арктичних народів, заважаючи їм займатися риболовлею та полюванням.
Відомо, що зміна клімату є основною причиною втрати біорізноманіття. Вчені
вважають, що глобальні зміни клімату, поряд із змінами у майбутньому розподілі
чужорідних видів та змінами у землекористуванні, обмежать можливості міграції деяких
видів та прискорять їх вимирання. Зміна клімату також негативно впливає на внутрішні
водні екосистеми, які є важливим джерелом їжі, доходу та засобів до існування. Таким
чином, за останні 10 років понад 20 відсотків риб у світі або вимерли, або зникали, або
рідкісні. Морські екосистеми також дуже чутливі до кліматичних змін. Надмірне
використання худоби на пасовищах також призводить до деградації земель. Зміна клімату
також залишає негативні сліди в сільському господарстві, створює умови для
розповсюдження шкідників та хвороб та впливає на продуктивність сільськогосподарських
культур. Водночас навколишнє середовище серйозно пошкоджено внаслідок зміни режиму
опадів, більш інтенсивного вимивання поживних речовин із ґрунту під час сильних дощів,
посилення вітру та збільшення кількості випадкових лісових пожеж у більш сухих районах.
Словом, зміна клімату загрожує біорізноманіттю. Як би трагічно це не було, на
початку 21 століття людство стикається зі зміною клімату. Тому нинішня ситуація вимагає
серйозних заходів щодо збереження та сталого використання біорізноманіття.
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Збереження природи, ефективне використання ресурсів, особливо охорона унікальних
видів - це національні та людські проблеми. Азербайджанська Республіка приєдналася до
Конвенції Генеральної Асамблеї ООН про біорізноманіття в 2000 році. Відповідно до
Конвенції за останній період було вжито низку заходів для захисту біологічного різноманіття
в країні.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів, на сьогодні в країні 892546,49
га особливо охоронюваних природних територій, у тому числі 9 національних парків, 11
державних заповідників і 24 державні заповідники. Загалом особливо охоронювані природні
території складають 10,3% території країни, у тому числі 3,7% національних парків.
Ми можемо з гордістю сказати, що Азербайджан є однією з країн світу з багатою
фауною та флорою. Налічується 18 000 видів фауни, 97 видів ссавців, 357 видів птахів,
близько 100 видів риб, 67 видів і підвидів земноводних і плазунів, близько 15 000 видів
комах. Наша країна відома на Землі як регіон унікального та класичного розвитку грязьових
вулканів. У світі налічується 7 видів платанів. В Азербайджані росте лише один вид східний платан. Враховуючи багатогранне значення східного платану, його низьку
поширеність у світі, його рідкісність та значний спад в останні століття, його назва внесено
до «Червоної книги» Азербайджану. Тим не менше, проблеми, пов'язані зі збереженням
біорізноманіття, не обійшли нашу країну. Серед основних екологічних проблем
Азербайджану - виснаження біорізноманіття, скорочення лісових ресурсів, особливо фауни.
Це, в свою чергу, робить необхідним збереження біорізноманіття. У зв'язку з цим
Азербайджан також приділяє велику увагу вирішенню проблем охорони навколишнього
середовища та ефективного використання природних ресурсів. Гейдар Алієв, який поновив
своє президентство в Азербайджані на прохання народу в 1993 році, вжив низку заходів
щодо захисту навколишнього середовища та біорізноманіття. Гейдар Алієв, який ставиться
до природи з великою обережністю та чуйністю, сказав: «Гуманне ставлення до
навколишнього середовища та збереження біорізноманіття дуже важливі для нашого
майбутнього. Ми не можемо жити ізольовано від природи », - сказав він.
Сьогодні збереження біорізноманіття є основою екологічної політики, заснованої
Гейдаром Алієвим.
Прикладом цього є Національна стратегія та План дій (березень 2006 р.), Прийняті
Указом Президента про захист та стале використання біологічного різноманіття в
Азербайджані. Крім того, протягом останніх років проводились міжнародні та місцеві
експедиції для вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку біорізноманіття, а також
збору генетичних ресурсів для ефективного використання та реінтродукції. У 2004 році була
підготовлена Перша національна доповідь про біологічне різноманіття в Азербайджані, а в
2006 році - Друга національна доповідь, що відображає стан продовольчих та генетичних
ресурсів рослинництва. Ці важливі документи міжнародного значення детально описують
реальний стан біорізноманіття та його генетичних ресурсів, очікувані загрози та заходи,
пріоритети та потреби, які необхідно вжити для пом'якшення наслідків цих загроз.
Збільшення кількості заповідних територій, розширення їх територій, а також підвищення їх
статусу, створення нових національних парків, заповідників і заповідників за указами
президента Ільхама Алієва в останні роки є дуже важливими кроками, зробленими в
Азербайджані для вирішення стратегічних і тактичних питань відновлення та захист
біорізноманіття на основі концептуальних положень Біологічної конвенції.
У 2014 році на адміністративну територію Самухської області було випущено 12
газелей в рамках реалізованого 24 грудня 2010 року проекту «Охорона, реінтродукція та
відновлення історичних місць існування газелей на території Азербайджанської Республіки».
Таким чином, кількість повторно запроваджених газелей досягла 150.
Були вжиті відповідні заходи із зарубіжними експертами, призначеними для
створення першого в історії країни біосферного заповідника в регіоні Загатала-Балакан,
підготовлено документ попередньої оцінки та підписано Протокол про наміри. В даний час
триває робота з інтерналізації Спеціального протоколу до проекту.
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З метою розширення території Державного природного заповідника Кизилагач та
створення Приморського національного парку Кизилагач Кабінет Міністрів видав
розпорядження від 7 липня 2014 року «Між урядом Азербайджанської Республіки та
Програмою розвитку ООН Було схвалено проектний документ "Удосконалення управління
прибережними екосистемами в особливо охоронюваних природних зонах Азербайджану" та
проведено перше засідання для презентації проекту.
Протягом року було складено 927 актів та 237 протоколів на винуватців порушень,
зареєстрованих на особливо охоронюваних природних територіях. Відповідно до актів та
протоколів було накладено штраф у розмірі 154 550 манат, а шкода природі визначена у
розмірі 67 667,80 маната.
У минулому році кількість туристів, які відвідали національні парки, становила 2313
(з них 340 іноземців, 1977 місцевих громадян), а сума виручки від продажу квитків склала
3665 манат.
Кавказький саміт з питань біорізноманіття, який відбувся в Центрі Гейдара Алієва за
ініціативою Громадської спілки IDEA, є одним із найбільш успішних кроків у галузі захисту
біорізноманіття.
Лейла Алієва, віце-президент Фонду Гейдара Алієва, засновник і глава Громадської
спілки IDEA, у своєму виступі на саміті сказала: «Наше географічне положення вплинуло не
тільки на нашу культуру, але і на нашу природу. Таким чином, 9 із 11 кліматичних поясів у
світі розташовані в Азербайджані, що забезпечує наше біорізноманіття. Прагнучи захистити
навколишнє середовище не лише в нашій країні, а й у всьому світі, IDEA реалізувала низку
проектів, пов’язаних із захистом екології, флори та фауни в Азербайджані та в цілому в
регіоні. Особливе значення має проект «Велика п’ятірка Кавказу», який передбачає захист
п’яти видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення - бурого ведмедя,
імператорського орла, сірого вовка, газелі та кавказького леопарда, що символізують регіон.
Наша головна мета - досягти відновлення та захисту зникаючих видів у світі. У цьому плані
ми працюємо з низкою міжнародних організацій. Відрадно, що Азербайджан вже є членом
Міжнародної організації з охорони навколишнього середовища ".
За словами Лейли Алієвої, в рамках реалізованих проектів в Азербайджані висаджено
понад 3 мільйони дерев, водночас у навчальних закладах створено класи з охорони
навколишнього середовища.
Як бачимо, в результаті сталої екологічної політики, що проводиться в нашій країні,
дбають про особливо охоронювані території для захисту біологічного різноманіття. Робота,
яка проводиться в нашій країні щодо сертифікації, збору, відновлення, відтворення
рослинних генетичних ресурсів, виявлення стійких, високопродуктивних, якісних зразків та
їх залучення до селекційної роботи, є подібною.
Sultanli S.İ.
BIODIVERSITY PROTECTION IN AZERBAIJAN
Abstract. The article discusses the fact that global climate change, along with future changes
in the distribution of foreign species and land use, will limit the migration opportunities of some
species and accelerate their extinction. Climate change is also having a negative impact on inland
aquatic ecosystems, which are an important source of food, income and livelihoods. Thus, in the
last 10 years, more than 20 percent of the world's fish are either extinct, endangered or rare. Marine
ecosystems are also very sensitive to climate change. Excessive use of livestock pastures also
results in land degradation. Climate change also leaves negative traces in agriculture, creates
conditions for the spread of pests and diseases, and affects crop productivity. At the same time, the
environment is seriously damaged as a result of changing rainfall patterns, more intensive leaching
of nutrients from the soil during heavy rains, increased winds and an increase in the number of
occasional forest fires in drier areas.
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In short, climate change threatens biodiversity. As tragic as it may be, at the beginning of the
21st century, mankind is facing climate change. Therefore, the current situation requires serious
measures for the conservation and sustainable use of biodiversity.
Keywords: biodiversity conservation, climate change, environmental protection,
environmental issues, national park.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ У БОЛЬНЫХ COVID 19
Тодорова Милена Милкова
Медицинский университет „Проф. д–р Параскев Стоянов” – Варна, Филиал г. Шумен
Аннотация: Пандемия COVID-19 затронула многие страны мира, а также Болгарию.
COVID-19 - очень заразное заболевание. Защита и охрана здоровья населения и
благополучия граждан является ключевым приоритетом в политике здравоохранения.
Пандемия COVID-19 оказалась вызовом новой эпохи для систем здравоохранения каждой из
пострадавших стран.
Ключевые слова: COVID - 19, пациент, восстанавливающая плазма.
Цель. Целью настоящего исследования является изучение и анализ использования
плазмы
восстановленных
пациентов
с
COVID-19
в
Шуменской
области,
госпитализированных в первом квартале 2021 года.
Материалы и методы. Исследование проводилось собственными силами. Анкета для
пациента COVID - 19, содержащая 18 вопросов, из которых 15 закрытых и 3 открытых.
Анкета для медсестер, участвующих в процессе предоставления и применения плазмы
восстановленных пациентов, с 16 вопросами, 3 из которых являются открытыми. Участвуют
люди, которые переболели COVID – 19, в возрасте от 18 до 63 лет в Шуменской области (n =
175). Опрошенные медсестры работают в структурах здравоохранения Шуменского района,
которые используют реконвалесцентную плазму для лечения пациентов с коронавирусом (n
= 106). Респонденты дали информированное согласие на участие в опросе. Изучена
медицинская документация пациентов, которым в первом квартале 2021 года применялась
восстанавливающая плазма. (п 276).
Исследование проводилось в период 10.06.2021 г. - 02.08.2021 г.
Полученные данные обрабатывались с помощью статистического пакета SPSS for
Windows версии 19.0.0. Для создания диаграмм использовался Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и обсуждение.
В ходе исследования мы обнаружили, что 1/3
респондентов (33%) получали реконвалесцентную плазму как терапию. Плазму вводят в
разное время в течение болезни, чаще всего это 8-й и 9-й день появления клинических
симптомов. У пациентов, без сопутствующих заболеваний, исход госпитализации в
большинстве случаев не ограничивает физическую активность пациента, тогда как у
пациентов с сопутствующими заболеваниями часто наступает смерть.
Теоретические основы проблемы.
COVID 19 - пандемическое заболевание, обнаруженное в конце 2019 года в Китае.
Это заболевание, по которому до сих пор нет убедительных данных как по происхождению,
так и по инкубационному периоду и успешному лечению. Инфекция передается в основном
через респираторные капли, инкубационный период составляет 1-14 дней (в среднем ~ 5
дней). Заболевание может протекать с развитием клинических симптомов воспаления
дыхательных путей, с лихорадкой или без нее, а также бессимптомно. Каждый пациент
реагирует на болезнь по разному - от бессимптомного до прогрессирующего клинического
проявления и смерти [4].
Пандемия, вызванная вирусом COVID 19, определяется как величайшая медицинская,
социальная и экономическая проблема в современной истории человечества. Наблюдаемые
потери - это огромные человеческие жертвы и значительные личные, социальные и
финансово-экономические. Предстоит подробное исследование пандемии как научного
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медицинского события, поскольку информация расходится и часто противоречит. У ученых
нет однозначных данных об эпидемическом процессе из-за разнообразной формы
клинических проявлений, затрудняющих диагностику и лечение заболевания [2].
При лечении госпитализированных пациентов с COVID 19 используется плазма
восстановившихся пациентов, которая находится в испытательном клиническом периоде, и
нет четкого мнения о ее эффекте. Использование плазмы пациента, ставшего донором - это
метод передачи антител для защиты или лечения. Результаты небольшой серии случаев во
время предыдущих эпидемий коронавируса MERS и SARS позволяют предположить, что
этот метод безопасен и может обеспечить клинические преимущества, включая более
быстрое выведение вируса, особенно при применении на ранних стадиях заболевания. У
большинства пациентов, выздоравливающих от COVID-19, в течение одной-трех недель
после заражения вырабатываются циркулирующие антитела к различным белкам SARS-CoV2 [3].
Результаты и обсуждение: Заболеваемость пациентов с COVID 19 резко возрастает
во время пандемии. По данным Национального центра инфекционных и паразитарных
заболеваний Болгарии за первый квартал 2021 года количество больных - 136 008 [5].
В Шуменской области за аналогичный период с 01.012021 г. - до 31.03.2021 г было
3940 пациентов с COVID 19, 835 из которых были госпитализированы [6].
Из медицинской документации в структурах больницы, где лечатся пациенты,
установлено, что в 276 из них применяемая терапия включает переливание
восстанавливающей плазмы. Наибольшая доля пациентов, получавших реконвалесцентную
плазму, приходилась на возрастную группу от 51 до 60 лет (28%) и от 61 до 70 лет (27%).
Получатели в возрасте от 41 до 50 лет имеют равную долю. 71 - 80 (17%). Почти 5% - это
переливаемые пациенты старше 80 лет, а также в возрасте 31-40 лет. Пациентов в возрасте
18–30 лет, которым применялась реконвалесцентная плазма, очень мало (0,7%)
Для настоящего исследования было важно определить, сколько пациентов имели
сопутствующие заболевания. У значительной части зарегистрированы сопутствующие
заболевания (70,7%). Время переливания было разным, но большая часть реципиентов
получала плазму на 8-й день (12,7%) и 9-й день (12%). На 6-й и 12-й день переливали 9,8%,
на 10-й день - 9,1%. Доля пациентов, получавших восстанавливающую плазму на 2-й и 3-й
день (0,4%) клинического проявления заболевания, была незначительной.
Результаты по исходу госпитализации определяются по классификации ВОЗ, и
полученные данные очень близки. 36,6% пациентов госпитализированы без физических
ограничений, 33% с физическими ограничениями, и летальность была зарегистрирована у
30,4% пациентов, получавших плазму выздоравливающих. Значительная часть пациентов,
без сопутствующих заболеваний, была выписана без ограничения физических нагрузок
(75%), летальность составила 16%.
У 2/3 пациентов с 5 и 6 сопутствующими заболеваниями, несмотря на лечение, исход
госпитализации - смерть. При этом доля лиц с 5 сопутствующими заболеваниями,
выписанных с ограничением физических нагрузок, и лиц с 6 сопутствующими
заболеваниями, выписанных без ограничений физических нагрузок, одинакова.
Выводы:
1. В Шуменском районе реконвалесцентная плазма активно используется для лечения
пациентов с COVID 19.
2. Наибольшая доля пациентов, получающих плазму восстановившихся, приходится
на возрастную группу от 51 до 60 лет (28%) и от 61 до 70 лет (27%).
3. Плазма доноров вводилась на разных стадиях клинического проявления
заболевания, чаще всего на 8-е сутки (у 12,7% реципиентов) и на 9-е сутки (12%). На 6-е и
12-е сутки переливали 9,8% пациентов, на 10-е сутки - 9,1% пациентов.
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4. У 2/3 пациентов без сопутствующих заболеваний, получавших восстанавливающую
плазму, исход лечения не ограничивался физической подвижностью.
5. Смертность высока у пациентов с 5 и 6 сопутствующими заболеваниями, несмотря
на переливание восстанавливающей плазмы.
Список литературы:
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ
ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ТЕМПЕРАТУРНИХ СТРЕСІВ
Фурманець О.А.
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Національний університет водного господарства та природокористування
В сучасних економічних умовах популярність озимого ріпаку як виробничої культури
зростає, при цьому вкрай актуальною лишається задача пошуку оптимальних технологічних
рішень, зокрема для умов Поліської зони.
Основним джерелом суттєвого підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку озимого
є сортові ресурси, які забезпечують впровадження нових більш продуктивних генотипів з
високою адаптивною здатністю до конкретних агроекологічних умов вирощування [1].
Швидке та якісне розмноження насіння та його пропозиція на ринку дозволяють
виробництву використовувати переваги нових гібридів: підвищену потенційну
продуктивність, високу стабільність та пластичність, стійкість до біотичних, стресових
факторів, споживчі та технологічні властивості [2].
Добір високопродуктивних нових гібридів ріпаку озимого (вітчизняної та іноземної
селекції) і вміле пристосування біологічних особливостей виду до конкретних ґрунтовокліматичних умов вирощування не лише підвищує урожайність (потенційну продуктивність
ріпаку озимого), а й поліпшує його якість [3].
Сучасні гібриди ріпаку озимого володіють досить високим генетичним потенціалом
продуктивності та якісними показниками насіння, мають кращу здатність до гілкування, що
робить можливим зменшення густоти розташування рослин.
Однак в умовах Західного Полісся, де переважають малопродуктивні дерновопідзолисті грунти із періодично промивним водним режимом забезпечити оптимальні умови
для росту рослин ріпаку озимого не завжди можливо, тому на перший план виходить пошук
гібридів із високою пластичністю до умов вирощування.
З цією метою впродовж 2020-2021 років на території Костопільського району
Рівненської області (зона Західного Полісся України) на дерново-підзолистих супіщаних
грунтах була закладена низка виробничих апробацій.
Дослідження охоплювало 49 гібридів семи різних оригінаторів (Syngenta, KWS,
Limagrain, Saatbau, BASF, NPZ, Euralis). Перелік гібридів наведений на схемі.
Попередньо були проведені фенологічні спостереження за розвитком, оскільки
стресові умови весняного періоду 2020 року зумовили сильні відхилення та аномалії в
розвитку, в тому числі редукцію та абортацію стручків внаслідок посухи та заморозків (-12
градусів 07.04) в період бутонізації, а в 2021 році впродовж всього періоду достигання
трималися температури вище 30 градусів, в тому числі вище 35 градусів, що неминуче
вплинуло на продуктивність гібридів.
Як показали дані обліків, всі гібриди в 2020 сезоні характеризувалися малою висотою,
однак частина із них (Андерсон, Атора, Технік) були найнижчими внаслідок того, що
постраждали від весняних стресів найбільше. В 2021 році переважна кількість гібридів
сформували високорослі рослини за рахунок хорошого волого забезпечення у весняний
період.
Не зважаючи на загалом велику закладку стручків в обох сезонах, у 2020 році значна
частина рослин характеризувалась їх сильною редукцією, частковою абортацією, що було
зумовлено дією низьких температур в період бутонізації.
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Рис 1. Перелік гібридів, що проходив випробування
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На рисунку у відсотковому відношенні показана частка нормально розвинених
стручків (зелений колір), стручків із зменшеною кількістю насінин, частково деформованих
стручків (помаранчевий) та повністю абортованих (пустоцвіття) стручків (жовтий колір).

Рис. 2. Співвідношення нормально розвинений та пошкоджених стручків 2020 році
За будь-яких умов інтегральним показником придатності гібриду до вирощування в
конкретних умовах є його врожайність. Збирання гібридів в 2020 році проводилось 31.07, в
2021 році – 01.08 що є достатньо пізніми строками для грунтово-кліматичної зони, і є
логічним наслідком тривалих холодних весняних періодів. Спосіб збору – пряме
комбайнування без десикації, вологість гібридів на момент збору 7-9%.
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За показниками врожайності лідируючі позиції в середньому за два роки зайняли
гібриди Савео, Марк, Inv1165, тоді як найкращі показники якості насіння за параметрами
маси тисячі зерен та натури зерна показали гібриди Ритмо, Альваро, Inv1066.
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА
Чупир Тетяна Іванівна
майстер виробничого навчання I кваліфікаційної категорії,
Маріупольське вище металургійне професійне училище,
Україна, м. Маріуполь
«Виживає не сильніший і не розумніший,
а той, хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються»
Гордон Драйден
У сучасну епоху динамічних змін, інноваційного типу прогресу і тотальної
інформатизації освіта дорослих є важливою складовою освіти впродовж життя. Освіта
дорослих є одним з найважливіших чинників впливу на життєдіяльність соціуму, засобом
регулювання соціальної поведінки і соціального контролю, інструментом стабілізації
соціокультурної ситуації. Без перебільшення можна стверджувати, що освіта дорослих є
нагальною потребою сучасності, а привернення уваги до проблеми освіти впродовж життя,
чітка національна позиція в цій сфері сприятимуть перетворенню України на сучасну
цивілізовану демократичну державу, в якій інтереси і потреби кожного громадянина є
предметом турботи держави і суспільства, де створено найкращі умови для саморозвитку і
самореалізації кожної людини.
Щоб підготувати людину до життя в нинішньому столітті, слід сповна усвідомити
сутність змін, що привносить новий час, зорієнтувати суспільство і державу на свідоме,
послідовне й динамічне їх сприйняття. І, безумовно, – готувати людину до життя й
діяльності в нових умовах. Це – завдання всього суспільства, а особливо освіти [2, с.11-23].
Зміни, що відбулися в розвиту цивілізації в кінці XX – на початку XXI століть,
глобальне прискорення суспільного розвитку, збільшення тривалості життя суттєво
вплинули на усвідомлення ролі освіти дорослих у сучасному соціумі. Очевидна і визнана
успішність якісного життя стала необхідним навчанням впродовж нього.
На початку ХХІ століття якість життя визначається безперервністю і доступністю
освіти як духовної потреби, творчого процесу та незаперечної гуманітарної цінності.
Університети, урядові та неурядові організації у всьому світі беруть активну участь в
обговоренні питань реалізації принципів освіти протягом всього життя.
В Україні освіта дорослих здійснюється в законодавчих межах, визначених Основним
законом, Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими документами, які певною
мірою стосуються й освіти («Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність») та нормативно-правовими актами, що регламентують освіту працездатного
зайнятого і незайнятого населення. У цих та інших законодавчих актах, прийнятих за останні
десятиліття, декларуються й унормовуються ідеї, спрямовані на розвиток, самореалізацію
особистості впродовж життя.
Управління освітою як державною й водночас особистісною цінністю, що мотивує
людину до самовдосконалення впродовж усього життя, має цілеспрямований вплив на
процеси розвитку суспільства. Державними органами управління освітою в Україні є
Міністерство освіти і науки України, Вища атестаційна комісія України, Державна
акредитаційна комісія.
Останнім часом Україна здійснила важливі кроки щодо законодавчого забезпечення
освіти дорослих. По-перше, у Законі «Про освіту» (від 05.09.2017 р.) додали Ст. 18 «Освіта
для дорослих» і, по-друге, прийняли рішення про необхідність підготовки окремого Закону
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України «Про освіту дорослих». У МОН України створено робочу групу, члени якої активно
працюють над законопроектом.
Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект закону «Про освіту
дорослих», метою якого є реалізація права повнолітніх осіб на безперервне навчання з
урахуванням особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку й запитів ринку.
Проект Закону України «Про освіту дорослих» був відкритий для громадського
обговорення.
Таким чином, розвиток освіти дорослих є об’єктивним процесом, що сприяє
зміцненню громадянського суспільства. Шлях суспільної модернізації, який обрала Україна,
передбачає пошук і інтенсивне залучення нових ресурсів, зокрема такого, як неперервна
освіта дорослих. Чому?
1) Освіта дорослих як одна із найбільш важливих підсистем соціальної сфери держави
є ресурсом, винятковість якого визначається ефективністю, відносно низькою собівартістю,
здатністю гнучко і оперативно реагувати на мінливий попит на ринку праці.
2) Освіта дорослих забезпечує набуття знань, умінь і навичок з метою особистісного
розвитку та професійного зростання, підвищує індивідуальну професійну компетентність,
професійну кваліфікацію, можливості працевлаштування на ринку праці.
3) Освіта дорослих координує соціальну і просторову мобільність, підвищує
культурний рівень, розвиває творчі сили і самостійність особистості. Це особливо важливо в
умовах трансформацій, що відбуваються в Україні, коли у період реформ з виробництва, на
жаль, часто виключаються активні, динамічні і високоосвічені кадри, гостро стоять проблеми
маргіналізації суспільства.
Які є складові освіти дорослих?
Згідно із Законом України «Про освіту», складниками освіти дорослих є:

післядипломна освіта;

професійне навчання працівників;

курси перепідготовки та підвищення кваліфікації;

безперервний професійний розвиток;

будь-які інші складники, передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом
освітньої діяльності або самостійно визначені особою.
У проекті пропонують дещо ширший перелік складників. Окрім зазначених, до них
належать:

професійна підготовка;

здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього ступеня за іншою
спеціальністю;

стажування;

інформальна освіта (самоосвіта);

формальна освіта.
Освіта дорослих може здійснюватися за різними видами освітніх програм, за очною,
дистанційною, дуальною, змішаною, індивідуальною формами. Формами організації
освітнього процесу у сфері освіти дорослих є курси, семінари, тренінги, практикуми,
майстер-класи з особистісного й професійного розвитку різних категорій дорослих,
консультації та інші форми.
Висновки. Людина, яка ще вчора вважалася освіченою, за сучасними критеріями є
носієм застарілої інформації й слабко пристосована до умов існування, а вже завтра буде
повністю непридатна до повноцінного життя внаслідок функціональної неграмотності. Тож у
суспільстві знань освіта дорослих як складник неперервної освіти впродовж життя
входитиме до життєвої парадигми особистості, забезпечуватиме підготовку особистості до
успішної життєдіяльності в особистому й професійному аспектах в умовах
трансформаційних змін. Аби не відстати від прогресивних змін, людина має формуватися як
така, для якої знання є основою життя й діяльності, методологією пошуку й ухвалення
рішень. Мало побороти відстань між засвоєними знаннями й діяльністю людини, треба
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зробити знання основою всієї її поведінки і життя у будь-якій сфері, її сутнісною основою.
Для такої людини навчання, отримання нової інформації має стати суттєвою рисою способу
життя. Людина розумна у ХХІ ст. – це людина, яка постійно навчається.
Освіта дорослих – це складова освіти впродовж життя, яка спрямована на реалізацію
права кожної повнолітньої (дорослої) особи на безперервне навчання з урахуванням її
особистісних запитів, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.
Для
досягнення успіху в галузі освіти дорослих потрібні скоординовані зусилля й послідовні дії
всього суспільства упродовж тривалого часу. Освіта дорослих є важливим питанням для
сучасного українського суспільства.
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НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФОРМ
ПРЯМЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
В данной статье автор предлагает несколько правил для более лёгкого и быстрого
нахождения пределов, содержащих прямые тригонометрические функции с использованием
эквивалентных форм этих функций.
𝑠𝑖𝑛𝑥
Сначала рассмотрим сам первый замечательный предел: lim 𝑥 = 1.
𝑥→0

Известно, что предел отношении функций равен отношению пределов этих функций:
lim 𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥→0

lim 𝑥

= 1, или

, то есть в бесконечно малой окрестности точки х=0

sin 𝑥 ~𝑥

𝑥→0

функции y=𝑠𝑖𝑛 𝑥 и 𝑦 = 𝑥 эквивалентны. Это значит, что если при вычислении предела
аргумент функции y=𝑠𝑖𝑛 𝑥 стремится к нулю, то саму функцию sin 𝑥 можно просто заменить
на его аргумент x.
Затем рассмотрим косинусное следствие первого замечательного предела:
1 − с𝑜𝑠𝑥 1
lim
=
.
𝑥→0
𝑥2
2
lim (1−с𝑜𝑠𝑥)
lim 1−lim с𝑜𝑠𝑥
1
1
1
𝑥→0
Имеем: 𝑥→0lim 𝑥 2 = 2 => 𝑥→0 lim
= 2 => lim1 − lim с𝑜𝑠𝑥 = 2 lim 𝑥 2 =>
𝑥2
𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

1

𝑥→0

1

2

𝑥→0

2

lim1 − 2 lim 𝑥 = limс𝑜𝑠𝑥 => lim1 − lim(2 𝑥 ) = limс𝑜𝑠𝑥, так как постоянный

=>

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

множитель можно внести под знак предела =>

1

𝑥→0

2

lim (1 − 2 𝑥 ) = limс𝑜𝑠𝑥, так как разность

𝑥→0

пределов функции равна пределу разности этих функций =>

𝑥→0
lim с𝑜𝑠𝑥

𝑥→0

1

1
2

lim (1− 𝑥 2 )

𝑥→0

= 1, или

cos x ~ 1 − 2 𝑥 2 , то есть в бесконечно малой окрестности точки x=0 функции y=𝑐𝑜𝑠𝑥
1

и y=1 − 2 𝑥 2 эквивалентны. Это значит, что если при вычислении предела аргумент функции
1

y=cos x стремится к нулю, то саму функцию можно просто заменить на (1 − 2 𝑥 2 ), где x аргумент косинуса.
Далее рассмотрим тангенсное следствие первого замечательного предела:
𝑡𝑔𝑥
lim
=1 .
𝑥→0 𝑥
lim 𝑡𝑔𝑥
Имеем: 𝑥→0
= 1, или lim 𝑡𝑔𝑥 = lim𝑥, или t𝑔 𝑥 ~𝑥 , то есть в бесконечно малой
lim 𝑥

𝑥→0

𝑥→0

𝑥→0

окрестности точки x=0 функции y=tg x и y=x эквивалентны. Это значит, что если при
вычислении предела аргумент функции y=tg x стремится к нулю, то саму функцию можно
просто заменить на его аргумент x.
Наконец рассмотрим котангенсное следствие первого замечательного предела:
lim(𝑥 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝑥) = 1 .
𝑥→0

Перепишем выражение под знаком предела в следующем виде:
lim

𝑥→0

с𝑡𝑔𝑥
1
𝑥

= 1 =>

lim с𝑡𝑔𝑥

𝑥→0

1
lim
𝑥→0𝑥

= 1, так как предел отношении двух функций равен
1

отношению пределов этих функций => ct𝑔 𝑥 ~ 𝑥 , то есть в бесконечно малой окрестности
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точки x=0 функции y=ctg x и y=𝑥 эквивалентны. Это значит, что если при вычислении
предела аргумент функции y=ctg x стремится к нулю, то саму функцию ctg x можно просто
1
заменить на 𝑥, где x - аргумент котангенса.
Итак, при нахождении пределов, содержащих прямые тригонометрические
функции, можно воспользоваться следующими правилами, которые намного облегчают и
ускоряют нахождение таких пределов:
Правило 1. Если при нахождении предела аргумент синуса по условию стремится к
нулю, то при этом знак синуса смело можно отбросить.
Правило 2. Если при нахождении предела аргумент косинуса по условию стремится к
1
нулю, то при этом сам косинус смело можно заменить на выражение (1-2 𝑥 2 ), где х аргумент косинуса.
Правило 3. Если при нахождении предела аргумент тангенса по условию стремится к
нулю, то при этом знак тангенса смело можно отбросить.
Правило 4. Если при нахождении предела аргумент котангенса по условию стремится
1
к нулю, то при этом сам котангенс смело можно заменить на выражение 𝑥, где x - аргумент
котангенса.
Применим эти правила к конкретным примерам.
𝑐𝑜𝑠6𝑥−𝑐𝑜𝑥8𝑥
Пример 1. Найдите предел lim sin2 5𝑥 .
𝑥→0

0

Решение. Это - неопределённость типа 0. Аргументы косинусов 6x и 8x, а также
аргумент синуса 5х стремятся к нулю, поэтому можно применить соответствующие
эквивалентные формы:
(6𝑥)2
(8𝑥)2
36𝑥 2
64𝑥 2
)
−
(1
−
)
1
−
−
1
+
−18𝑥 2 + 32𝑥 2
2
2
2
2
lim
= lim
= lim
𝑥→0
𝑥→0
𝑥→0
(𝑠𝑖𝑛5𝑥)2
(5𝑥)2
25𝑥 2
2
14𝑥
14 14
= lim
=
lim
=
.
𝑥→0 25𝑥 2
𝑥→0 25
25
𝑡𝑔(𝑥+2)
Пример 2. Найдите предел: lim 𝑥 2 +2𝑥
(1 −

𝑥→−2

0

Решение. Это - неопределённость типа 0. Аргумент тангенса (x+2) стремится к
нулю, поэтому можно применить соответствующую эквивалентную форму:
lim

𝑥+2

𝑥→−−2 𝑥 2 +2𝑥

= lim

𝑥+2

𝑥→−−2 𝑥(𝑥+2)

= lim

1

𝑥→−−2 𝑥

Пример 3. Найдите предел: lim

𝑥
1

𝑥→∞ 𝑐𝑡𝑔𝑥

1

1

= −2 = − 2.
.

Решение. Это неопределённость типа

∞
∞

. Аргумент котангенса

1
𝑥

поэтому можно применить соответствующую эквивалентную форму: lim

𝑥→−∞

= lim 1 = 1.
𝑥→∞

стремится к нулю,
𝑥
1
1
𝑥

= lim

𝑥

𝑥→−∞ 𝑥

=
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БОЛЬШОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛНОЙ ПИРАМИДЫ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
При решении правильной полной пирамиды с использованием бокового ребра автор
данной статьи считает, что нет необходимости чертить всю пирамиду, и вместо этого
предлагает рассмотреть так называемый большой характеристический треугольник, который
содержит в себе все необходимые параметры, полностью характеризующие данную
пирамиду
Напомним, что правильная полная пирамида - это такая пирамида, в которой
1) основанием является правильный многоугольник и
2) высота, проведённая из вершины пирамиды на основание, падает в геометрический
центр основания, являющийся одновременно и центром окружности, описанной около
основания, и центром окружности, вписанной в основание. Тем самым все боковые рёбра
будут равными и одновременно одинаково наклонёнными к основанию правильной
пирамиды. Однако равные и одновременно одинаково наклонённые к основанию пирамиды
боковые рёбра могут также быть и у полных пирамид с неправильными основаниями, около
которых можно описать окружности.
Упомянутый большой характеристический треугольник является прямоугольным
треугольником, чья гипотенуза есть боковое ребро пирамиды, вертикальный катет - это
высота самой пирамиды, которая по определению падает в геометрический центр основания
пирамиды, являющегося правильным многоугольником. Известно, что центр правильного
многоугольника и есть центр описанной около этого многоугольника окружности, поэтому
горизонтальным катетом вышеупомянутого большого характеристического треугольника
является радиус описанной около основания окружности.
Итак, большой характеристический треугольник правильной полной пирамиды имеет
следующий вид:

, где
S - вершина пирамиды;
O - центр окружности, описанной около основания пирамиды;
A - одна из вершины основания пирамиды;
l - боковое ребро пирамиды;
H - высота пирамиды;
R - радиус окружности, описанной около основания пирамиды;
𝛼 - угол наклона бокового ребра к основанию пирамиды.
В частности, большой характеристический треугольник правильной полной
четырёхугольной пирамиды - это ровно половина диагонального сечения этой пирамиды.
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Таким образом, решив только большой характеристический треугольник, можно тем
самым решить задачу на правильную полную пирамиду с участием бокового ребра.
Примечание. Большой характеристический треугольник можно применять не только к
правильной полной пирамиде, но и к неправильной полной пирамиде с равными боковыми
рёбрами и одновременно с одинаково наклонёнными боковыми рёбрами. Тогда в основании
такой пирамиды будет лежать неправильный многоугольник, около которого можно описать
окружность. В частности, основанием такой неправильной полной четырёхугольной
пирамиды может быть только прямоугольник или равнобокая трапеция.
Наконец рассмотрим примеры на решение правильной полной пирамиды, а также
неправильной полной пирамиды с равными и одновременно с одинаково наклонёнными
боковыми рёбрами с применением большого характеристического треугольника при участии
бокового ребра рассматриваемой пирамиды.
Пример 1. Найдите высоту правильного тетраэдра с ребром 2√3.
Решение. Напомним, что правильный тетраэдр - это четырёхгранник, всеми гранями
которого являются равные между собой равносторонние треугольнике, и одновременно - это
правильная треугольная пирамида, у которой боковые рёбра равны сторонам основания. По
условию l = 2√3 и a = 2√3. Высота основания h =
2

𝑎√3
2

=

2√3∙√3
2

2

= 3. Тогда R = 3 ℎ =

= 3 ∙ 3=2. Данная пирамида является правильной, и поэтому можно применить её
большой характеристический треугольник:

По теореме Пифагора имеем: H=√𝑙 2 − 𝑅 2 = √(2√3)2 − 22 = √12 − 4 = √8 = 2√2.
Пример 2. Конец перпендикуляра, восстановленного к плоскости прямоугольника,
равноудалён от его вершин на 13. Найдите длину этого перпендикуляра, если стороны
прямоугольника равны 6 и 8.
Решение. Если конец упомянутого перпендикуляра соединить с вершинами
прямоугольника, то получится пирамида с равными боковыми рёбрами: l = 13.
𝑑
Диагональ прямоугольника равна d = √𝑎2 + 𝑏 2 = √62 + 82 = 10. Отсюда R = 2 = 5.
Данная пирамида является неправильной, но с равными боковыми рёбрами, и поэтому
можно применить её большой характеристический треугольник:

Длина искомого перпендикуляра есть высота построенной пирамиды.
По теореме Пифагора имеем H=√𝑙 2 − 𝑅 2 = √132 − 52 = 12.
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Пример 3. Основанием пирамиды является прямоугольный треугольник с катетами 3
и 4, а все боковые ребра наклонены к плоскости основания под углом 60°. Найдите боковое
ребро пирамиды.
Решение. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна: с = √𝑎2 + 𝑏 2 =
√32 + 42 = 5.
𝑐
5
Тогда R=2 = 2 = 2.5
Данная пирамида является неправильной, но с одинаково наклонёнными боковыми
рёбрами, и поэтому можно применить её большой характеристический треугольник:

𝑅
1
= 𝑐𝑜𝑠60° = => 𝑙 = 2𝑅 = 2 ∙ 2.5 = 5.
𝑙
2
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𝑎𝑥+𝑏

Сначала рассмотрим простую дробно-линейную функцию f(x)=𝑐𝑥+𝑑 , где a, b, c, d постоянные коэффициенты.
Найдём производную этой функции по правилу дифференцирования отношения
функций:
𝑎𝑥+𝑏 ′

𝑓 ′ (x)=(𝑐𝑥+𝑑 ) =

(𝑎𝑥+𝑏)′ (cx+d)−(ax+b)(cx+d)′
(𝑐𝑥+𝑑)2

=

𝑎(𝑐𝑥+𝑑)−(𝑎𝑥+𝑏)∙𝑐
(𝑐𝑥+𝑑)2

=

𝑎𝑐𝑥+𝑎𝑑−𝑎𝑐𝑥−𝑏𝑐
(𝑐𝑥+𝑑)2

𝑎𝑑−𝑏𝑐

= (𝑐𝑥+𝑑)2 .

Итак, имеем:
𝑎
|

𝑎𝑥+𝑏 ′

𝑏

|

𝑐 𝑑
(𝑐𝑥+𝑑 ) = (𝑐𝑥+𝑑)
2

, где

𝑎 𝑏
|
| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 есть определитель второго порядка,
𝑐 𝑑
коэффициентов дробно-линейной функции.
1
Пример 1. Найдите производную функции 𝑓(𝑥) = 10−3𝑥.
Решение. Воспользуемся предложенной формулой:
f(x) =

0∙𝑥+1
(−3)∙𝑥+10

=> f

′ (x)

=

0
1
|
−3 10
((−3)∙𝑥+10)2
|

=

0∙10−(−3)∙1
(−3𝑥+10)2

0+3

составленный

из

3

= (10−3𝑥)2 = (3𝑥−10)2 .
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

Затем рассмотрим сложную дробно-линейную функцию f(x)=𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑 , где a, b, c, d -

снова постоянные коэффициенты; y(x) - некоторая другая функция. Найдём производную
этой функции, применяя правило дифференцирования отношения функций:
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

𝑓 ′ (x) =(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑 )′=

(𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏)′ ∙(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)−(𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏)∙(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)′

𝑎∙(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)∙𝑦(𝑥)′ −𝑐∙(𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏)∙𝑦(𝑥)′
(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)2

=

𝑎∙𝑦(𝑥)′ ∙(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)−(𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏)∙𝑐∙𝑦(𝑥)′

(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)2
(𝑎∙𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑎𝑑−𝑎∙𝑐∙𝑦(𝑥)−𝑏𝑐)∙𝑦(𝑥)′

=

(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)2

=

(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)2
(𝑎𝑑−𝑏𝑐)∙𝑦 ′ (𝑥)
(𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑)2

=

.

Итак, имеем:
𝑎 𝑏
′
|
| ∙ 𝑦′(𝑥)
𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏
(
) = 𝑐 𝑑
𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑
(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2

.

𝑐𝑜𝑠𝑥+𝑠𝑖𝑛𝑥

Пример 2. Найдите производную функции 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥.

1+𝑡𝑔𝑥

1∙𝑡𝑔𝑥+1

Решение. Воспользуемся второй предложенной формулой:𝑓(𝑥) = 1−𝑡𝑔𝑥 = (−1)∙𝑡𝑔𝑥+1 =
>𝑓

′ (𝑥)

=

1 1
|
|∙(𝑡𝑔𝑥)′
−1 1
((−1)∙𝑡𝑔𝑥+1)2

=

1
𝑐𝑜𝑠2 𝑥
(−𝑡𝑔𝑥+1)2

(1∙1−(−1)∙1)∙

=

1
𝑐𝑜𝑠2 𝑥
(1−𝑡𝑔𝑥)2 ∙𝑐𝑜𝑠2 𝑥

(1+1)∙

2

2

= ((1−𝑡𝑔𝑥)∙𝑐𝑜𝑠𝑥)2 = (𝑐𝑜𝑠𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥)2 .

Как видно, с помощью предложенных автором формул можно быстро и легко найти
производные дробно-линейных функций. Следует отметить, что вышеуказанные формулы
производных дробно-линейных функций в широкой математической литературе
отсутствуют.
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ФОРМУЛА ПЛОЩАДИ КРУГОВОГО СЕГМЕНТА В РАДИАННОЙ ФОРМЕ
Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет
Сначала дадим следующее определение, не встречающееся в математической
литературе.
Определение. Центральный треугольник - это треугольник, одна из вершин которого
находится в центре окружности, а две другие вершины лежат на окружности, то есть это
такой треугольник, сторонами которого являются два радиуса и хорда, на которую
опираются эти радиусы. Итак, центральный треугольник – это равнобедренный треугольник,
боковыми сторонами которого являются радиусы, основанием – хорда, а вершиной - центр
окружности:

Площадь центрального треугольника можно определить по формуле:
1
𝑆центр.△ = 2 𝑅 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 , где
R - радиус окружности;
α - центральный угол окружности, а также угловая мера дуги, стягиваемой
соответствующей хордой - основанием центрального треугольника.
Затем воспользуемся формулой площади кругового сектора в радианной форме:
𝛼
𝛼
𝑆сектора = 𝑆круга ∙
= 𝜋𝑅 2 ∙ .
2𝜋
2𝜋
1 2
Итак, имеем: 𝑆сектора = 2 𝑅 ∙ 𝛼 , где 𝛼 - радианная мера дуги сектора.
Далее рассмотрим случай, когда угловая мера дуги кругового сегмента меньше
развёрнутого угла, то есть 0 < 𝛼 < 𝜋.

1

1

1

В этом случае 𝑆сегмента = 𝑆сектора − 𝑆центр.△ = 2 𝑅 2 ∙ 𝛼 − 2 𝑅 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 2 𝑅 2 (𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼).
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Наконец рассмотрим случай, когда угловая мера дуги кругового сегмента больше
развёрнутого угла, то есть 𝜋 < 𝛼 < 2𝜋. Тогда угол при вершине центрального треугольника
равен (2𝜋 − 𝛼).

1

1

В этом же случае 𝑆сегмента = 𝑆сектора + 𝑆центр.△ = 𝑅 2 ∙ 𝛼 + 𝑅 2 ∙ sin(2 𝜋 − 𝛼) =
2
2
1 2
1 2
1 2
= 𝑅 (𝛼 + sin(2 𝜋 − 𝛼)) = 𝑅 (𝛼 + 𝑠𝑖𝑛(−𝛼)) = 𝑅 (𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼).
2
2
2
Опять получается та же формула, что и в предыдущем случае.
Итак, в любом случае имеем единую форму площади кругового сегмента в радианной
форме.
Таким образом, автором предлагается простая и удобная формула площади кругового
сегмента в радианной форме:
1

𝑆 сегмента = 2 𝑅 2 (𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼) , где
𝛼 - радианная мера дуги кругового сегмента.
Примечание. Если угловая мера дуги кругового сегмента дается в градусах, то перед
применением предлагаемой формулы надо градусы перевести в радианы.
Полученная формула площади кругового сегмента в широкой математической
литературе не встречается. Эта формула достаточно проста, доступна и легко запоминается.
Другими авторами чаще всего предлагаются формулы, где 𝛼 является градусной мерой дуги,
и эти формулы условны и трудно запоминаются, а иногда и ошибочны.
В конце подтвердим правильность выведенной формулы применением к частным случаям:
1
1
1
𝛼 = 0 => 𝑆сегмента = 2 𝑅 2 (0 − 𝑠𝑖𝑛0) = 2 𝑅 2 (0 − 0) = 2 𝑅 2 ∙ 0 = 0;
1

1

1

𝛼 = 𝜋 => 𝑆сегмента = 2 𝑅 2 (𝜋 − 𝑠𝑖𝑛𝜋) = 2 𝑅 2 (𝜋 − 0) = 2 𝑅 2 ∙ 𝜋 =
1

1

1

𝜋𝑅 2
2

- это площадь полукруга;
2𝜋𝑅 2

𝛼 = 2𝜋 => 𝑆сегмента = 2 𝑅 2 (2𝜋 − 𝑠𝑖𝑛2𝜋) = 2 𝑅 2 (2𝜋 − 0) = 2 𝑅 2 ∙ 2𝜋 = 2 = 𝜋𝑅 2 - это
площадь всего круга.
Пример. Вычислите площадь кругового сегмента с радиусом R=2√3 и градусной
мерой дуги 𝛼 = 330°.
𝜋
11𝜋
Решение. Предварительно переведем градусы в радианы: 𝛼 = 330° ∙ 180° = 6 .
1
11𝜋
11𝜋
1
11𝜋
𝜋
2
𝑆сегмента = ∙ (2√3) ∙ (
− 𝑠𝑖𝑛
) = ∙ 12 ∙ (
− sin (2𝜋 − ))
2
6
6
2
6
6
11𝜋
𝜋
11𝜋
𝜋
11𝜋 1
=6∙(
− sin (− )) = 6 ∙ (
+ sin ) = 6 ∙ (
+ ) = 11𝜋 + 3.
6
6
6
6
6
2
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На сьогодні проблема корекції проблемної харчової поведінки та ваги тіла є
міждисциплінарною, і, переважно, розглядається фахівцями наступних напрямів: біологічного
(А. М. Вейн, М. М. Гінзбург, А. В. Володькіна, Л. Єфімова, Н. М. Зубар, М.І. Кузін,
О. М. Лобикіна, І. В. Терещенко та ін.) та психологічного (Т. Г. Вознесенська, М. А. Гаврилов,
Н. Ю. Краснопьорова, І. Г. Малікіна-Пих, Н. М. Платонова, А.В. Пріленська, А. В. Ротов,
В. А. Сафонова, І. І. Федорова та ін.). Біологічний напрям корекції ХП та ваги тіла включає
«медичні способи», а саме: фармакотерапію (М.І. Кузін, І. В. Терещенко, P. Vinai, J. Е. Mitchell
та ін.), хірургічні методи (М. М. Романов, В. М. Полонський, М. А. Трунін, A. Song та ін.), а
також «способи образу життя», які поєднують розробки численних дієт, різноманітних
способів корекції форми тіла та гігієни харчування. Зокрема, відзначимо комплексний підхід
до корекції надлишкової ваги Д. Г. Бессесен та Р. Кушнер, корекції форм тіла
А. В. Володькіної та ін., дієтологічний супровід програм корекції фігури Л. Єфімової та основ
гігієни харчування Н. М. Зубар. Ми поділяємо думку низки науковців (М. А. Гаврилова,
Н. Ю. Краснопьорової, О. М. Лобикіної, А. В. Пріленської, А. В. Ротова, І. І. Федорової,
M. N. Silva, D. A. Markland, C. S. Minderico та ін.), щодо існуючих певних переваг біологічного
напряму та вважаємо, що у тому випадку коли задля корекції ХП та ваги тіла застосовуються
тільки способи біологічного напряму (фармакотерапія, дієтотерапія, лікувальне голодування,
хірургічні методи), то на другий план відсуваються особистісні особливості та взаємини
клієнта, без зміни або корекції яких неможливо досягти стійкого позитивного результату. На
нашу думку корекція ХП та ваги тіла вимагає системного підходу з обов'язковою корекцією
наступних сфер особистості: когнітивної, емоційно-вольової, поведінкової та духовної.
У попередніх публікаціях нами докладно розглянуто сучасні психотерапевтичні підходи
щодо корекції проблемної харчової поведінки [1; 2; 3; 4; 5]. Наведемо ті, які більшістю авторів
визнані найефективнішими.
Сугестивна терапія – презентована різноманітними методами, в основі яких, провідним
фактором випливу є лікувальне навіювання: у стані пильнування, гіпнотичного та наркотичного
сну; окремо описуються методи самонавіювання (А. О. Александров, Л. Ф. Бурлачук,
О. С. Кочарян, М. Є. Жидко, В. М. М’ясищев, Б. Д. Карвасарський, M. Barabasz та ін.).
Аутогенне тренування. Методи аутогенної релаксації (самостійного лікування
клієнтами) можуть використовуватися як додаткові до основного психотерапевтичного методу
(наприклад, гештальт-терапії, тілесно-орієнтованої, когнітивно-поведінкової терапії тощо).
Символдрама. Близька до АТ-2 символдрама або кататимно-імагінативна терапія
X. Лейнера – виявилася клінічно високоефективною при лікуванні неврозів та
психосоматичних захворювань (М. В. Маркова, Н. Ф. Шевченко, А. І. Шевченко та ін.).
Професійна психологічна допомога хворій особистості полягає, насамперед, у застосуванні
різних технік немедичної психотерапії та емоційній, смисловій і екзистенціальній підтримці
особистості у складному життєвому випробуванні.
Більшість сучасних лікувально-реабілітаційних програм для людей з проблемною
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харчовою поведінкою містять у собі прийоми й методи поведінкової, когнітивної та
раціональної психотерапії (W. S.Agras, G. G. Faiburn, G. Wilson et al.). У працях
H. Ю. Краснопьорової, І. І. Федорової, О. О. Маркова, М. Е. Connors, К. Tchanturia et al,
G.T. Wilson et al. підкреслюється значення «дидактичних інструкцій» (інформування,
роз'яснення) задля корекції когнітивних перекручених уявлень про зовнішність та
харчування, що характерно при розладах харчової поведінки. Клієнтам пропонують ведення
щоденника спостережень за проявами власної харчової поведінки, фіксуючи кількість, об’єм
та час прийняття їжі, моменти відчуття голоду, ситості та інше (J. Е. Mitchell, G. Т. Wilson et
al.). Автори підкреслюють значення інструктивно-інформативних матеріалів для подолання
перекручених уявлень клієнтів про вагу та способи її регуляції, принципи раціонального
харчування.
Психодинамічна психотерапевтична робота з особами з проблемною ХП зумовлена
необхідністю вирішення конфліктної ситуації, яка зумовлена неусвідомлюваними потягами;
складної комбінації доедипальних та едипальних конфліктів, а також низької самооцінки, що
виникає внаслідок порушень самостійності (self) (Н. Kohut), та /або нарцисичних проблем (L.
Wurmser). Дослідження, проведені задля перевірки ефективності застосування психодинамічної
терапії щодо проблемної ХП, показали достатньо значущі результати (D. М. Garner et al, J. Yager,
R. Savitt, Н. Bruch et al.).
Психотерапія міжособистісних відносин. Питання групового психотерапевтичного
лікування хворих з порушеннями ХП розглядаються у працях Н. Ю. Краснопьорової,
І. І. Федорової, Р. Ю. Шипачова, J. E. Mitchell et al. Більшість програм групової терапії
спрямовані на створення можливості клієнтам поділитися з іншими своїми думками,
тривогами,
переживаннями
та
на
оптимізацію
міжособистісних
стосунків
(Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова та ін.).
Сімейній психотерапії ХП присвячені публікації багатьох авторів (П. Пепп, В. Сатир,
G.Paulson-Karlsson, L. Rutherford, J. Couturier, P. К. Keel, A. Haedt, G. Paulson-Karlsson et al.).
Цей метод психотерапії може бути показаний при лікуванні різних форм порушеної харчової
поведінки.
Тілесно-орієнтована психотерапія – один із методів цілісного підходу до розуміння
природи та функціонування людини. Тілесні техніки розширюють активну або спрямовану уяву,
яка охоплює не тільки образи, але й усвідомлення людиною тілесних відчуттів, вивчення і
переробку різних тілесних станів потреб, бажань і почуттів, що з’являються. Усі методи тілесної
терапії спрямовані на забезпечення умов, у яких людина зможе пережити свій досвід як
взаємозв’язок психічного і тілесного, прийняти себе в цій якості і тим самим отримати
можливість для поліпшення свого функціонування.
Підхід групової тілесно-орієнтованої психотерапії з диференційованими програмами
для основних груп клієнтів з порушеннями харчової поведінки розроблений у межах
короткострокової та довгострокової психотерапії. Кожна програма має чітку структуру та
припускає усвідомлення і переживання (І. І. Федорова) [409].
Трансперсональна психотерапія виходить із гуманістичного напряму психології
(В. В. Майков) і базується на твердженні, що трансперсональні переживання є особливими
явищами, заснованими на глибинних структурах несвідомого з областей, не охоплених
класичним фрейдівським психоаналізом (С. Гроф, В.В. Майков, В. В. Козлов). Серед сучасних
психотехнік, які допомагають людині позитивно трансформувати свідомість як цілісну модель
людини та надають можливість роботи на всіх рівнях її структурної організації,
використовуючи змінені стани свідомості, виділяють: холодинаміку (В.Вульф, США), тілесноорієнтовану психотерапію (Т. Браунінг (США), В. Ю. Баскаков (РФ) тощо), дихальні техніки:
ребефінг (Л. Орр, США), холотропне дихання (С. Гроф, США).
Екзистенціально-феноменологічний напрям зосереджений не на вивченні виявів психіки
людини, а на самому її житті в нерозривному зв'язку зі світом та іншими людьми. На думку
F. Strasser, А. Strasser мета терапії полягає в тому, щоб спрямовувати клієнта до прийняття своєї
поведінки як шкідливої або дисфункціональної, а також допомогти в здійсненні бажання його
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зміни. Е. Spinelli стверджує, що будь-яка однобічна спроба терапевта змінити поведінку клієнта
є антитерапевтичною.
Гештальт-підхід спрямований на навчання усвідомлення поточних психічних процесів
та границь особистісної відповідальності, присвоєння й асиміляцію досвіду, заохочення до
автономії й особистісного вибору, у тому числі і у міжособистісних стосунках. Застосування
гештальт-підходу може бути рекомендоване для клієнтів з невротичними розладами – як з
високим, так і з недостатнім особистісним контролем, і, отже, може успішно застосовуватися
для нормалізації харчової поведінки, зниження або набору ваги (залежно від бажання клієнта).
Отже, використання тих чи інших засобів, методів, технік надання психотерапевтичної
допомоги при корекції проблемної харчової поведінки має базуватися на механізмах розвитку
проблемної харчової поведінки та відповідних методах нормалізації харчової поведінки або
відновлення гармонізації тілесності. Це вимагає розробки системного комплексного підходу до
психотерапевтичної корекції.
На нашу думку корекція проблемної ХП та ваги тіла вимагає системного підходу з
обов'язковою корекцією наступних сфер особистості: когнітивної, емоційно-вольової,
поведінкової та духовної. Векторами психотерапевтичної корекції харчової поведінки з метою її
нормалізації є порушення: а) контакту з тілом, яке проявляється у відчуженні тіла; б) «відносин з
їжею», які приховують різноманітні нерозв’язані психологічні причини, що виникають під
впливом перекручених психологічних смислів, якими суб’єкт наділяє їжу; в) образу «Я», що
виявляється через неприйняття свого тіла та знецінення себе як особистості; г) гармонійності
стосунків зі значущими «Іншими», що виявляється надмірною прихильністю до Інших та
готовності постійно жертвувати власними інтересами заради допомоги іншим з близького (та
навіть віддаленого) оточення [3; 4]. Результатом психокорекційної програми та авторських
методів нормалізації харчової поведінки є гармонізація контакту із власним тілом, нормалізація
ставлення до їжі та власного образу «Я», баланс між турботою про себе та турботою про
«Інших», що дозволяє особистості осягнути автентичні екзистенції та свідомо обрати шлях
оптимального функціонування з метою творчого життєздійснення.
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Эйюбова Арзу Азиз кызы
кандидат медицинских наук, доцент
доцент кафедры биохимии Азербайджанского Медицинского Университета
Гусейнова Эллада Эльдар кызы
кандидат биологических наук
ассистент кафедры биохимии Азербайджанского Медицинского Университета
Багирова Самира Ариф кызы
кандидат медицинских наук
старший преподаватель кафедры биохимии
Азербайджанского Медицинского Университета
Одним из основных регуляторов метаболизма костной ткани, как известно, является
витамин D. Хроническая печеночная недостаточность может привести к нарушению
функционирования витамина D в организме вследствие снижения образования активного
кальцитриола из витамина D под действием соответствующей гидроксилазы. Это, в свою
очередь, будет сопровождаться нарушением регуляции метаболизма костной ткани с
развитием вторичного остеопороза.
Исходя из вышесказанного, целью настояще работы явилось исследования уровня
витамина D в сыворотке крови больных с хронической печеночной недостаточностью. Для
этого в данной работе были использованы образцы крови 30 больных в возрасте 33-50 лет с
хронической печеночной недостаточностью развившейся на фоне гепатита С, и 8 здоровых
лиц в возрасте 30-50 лет. Количество витамина D определяли иммуноферментным методом с
помощью набора реактивов «immunodiaqnostik» (Германия).
Результаты проведенной работы свидетельствуют о значительном снижении
содержания витамина D в крови больных с хроническим гепатита С по сравнению с
контролем. Так было показано что содержание витамина D в крови больных с хронической
печеночной недостаточностью (11,7 ± 0,55 нг/мл) на 71% ниже по сравнению с контрольной
группой (40,7 ± 2,2 нг/мл). Это может быть одной из причин, приводящих к развитию
вторичного остеопороза у таких больных.
Таким образом, полученные данные могут помочь в ранней диагностике и терапии
нарушений метаболизма костной ткани у больных с хронической печеночной
недостаточностью.
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The experience of developed countries shows that the establishment and development of
specialized leasing companies providing services such as marketing of the international technology
market, selection of optimal equipment, their delivery, commissioning and repair is a new effective
approach to modernizing the economy.
From the first days of independence to the present day, the issue of modernization of the
economy has been one of the priorities of our government and society, in which the credit
mechanism that is a traditional way of investing, serves as the main financial support for
modernization of equipment.
Modernization, technical and technological re-equipment of the economy, as one of the most
important factors in the socio-economic development of the country is the effective use of leasing
services, which are modern methods of investing in the further development of small business and
private entrepreneurship. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On
measures to further develop leasing services” No. 199 [1] and the existence of several pieces of
legislation, such as amendments to it, are also showing results. It is obvious that the issue of
development of leasing services is very relevant today.
Today, the development of the leasing market has had a significant impact on the economy
of the country, and by 2020 the volume of new leasing agreements will reach 1.85 trillion sums.
The total portfolio of leasing operations amounted to 5.67 trillion sums. At the same time, the share
of leasing companies accounts for 79% of the total portfolio of leasing transactions, the remaining
21% - the share of banks [2].
In 2020, the leasing market in Uzbekistan, like all sectors of the economy, felt the impact of
the COVID-19 pandemic. In most leasing segments, declining demand, deteriorating financial
condition of lessees, and a number of other risk factors for the industry are noted. At the end of
2020, the volume of new leasing operations decreased by 33.7%, which is 943.2 billion sums less
than in the same period last year and amounted to 1,852.7 billion sums [2].
However, the structural diversification of the international equipment and technology
market, the production of many new, advanced equipment in a short period of time requires a new
approach to technical and technological modernization of economic sectors.
In conditions such as increased competition in the leasing market, market saturation,
marketing is one of the main tools for the development and competitiveness of a leasing company.
Marketing is the process of planning and implementing the concept, pricing, promotion, and
distribution of your ideas, goods, or services to meet the needs of individual consumers or
organizations. In leasing companies, marketing is also an important tool for successful marketing of
services, identification of needs, competitive advantage, attracting new customers and establishing
permanent contacts.
Marketing is a crucial aspect of the business and requires research, time, planning and
appropriate budget allocations. Planning a marketing strategy includes researching the company’s
market opportunities, allocating resources to make the most of those opportunities, and the results
of the company’s market and financial performance.
The marketing planning process begins with an analysis of the external environment, and
then the next step is to set marketing goals and evaluate internal resources. By examining the
external and internal state of the enterprise, it is possible to choose a strategy that suits the
marketing goals of the planning organization.
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For example, with 7 PS of Marketing, if an enterprise can choose the right combination of
marketing in terms of marketing, product, price, advertising, people, process, and physical
evidence, the chances of a marketing strategy succeeding are high.
First, a well-developed marketing strategy will help you achieve your business goals and
increase your product reputation. In doing so, you can increase awareness of your products and
services in determining the goals of the enterprise, sell more products from a particular supplier,
reach a new segment of the customer.
Second, hire the best marketing strategy services to help direct people most likely to buy
them. Usually this awareness and sales for the company, including the creation of one or two strong
ideas.
Leasing market research is also an important part of marketing strategy. The growth of the
leasing market, for example, about the size, you need to gather data on social trends, such as
statistics. Be aware of any changes that occur through the observation of the market that determines
the relevance of the marketing strategy.
In conclusion, the continuous improvement of leasing relations, modernization, technical
renewal and diversification of production in our country will serve to increase the role of leasing
relations in the widespread introduction of innovative technologies. The implementation of
marketing strategies in the development of leasing relationships is a means to achieve the main
goals of the market today. The more leasing companies we have, the more the economy will grow.
Implementing marketing strategies in their activities will help them achieve their clear goals for the
future.
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Національного університету «Острозька академія»
Життя і діяльність людини постійно утверджує свої стосунки з буттям, істиною і
добром. Творець має особливе відношення до краси. Правомірно сказати, що краса є
покликанням, яким творець обдарував людину, наділяючи її талантами. Відомий польський
поет Ципріян Норвоз писав, що «краса надихає нас на працю, а праця окриляє нас» [5, с. 33]. У
певному сенсі краса є видимою формою добра. Так само як добро є метафізичною умовою
краси. З цього приводу Платон пише: «Сила добра знайшла притулок у природі гарного» [4, с.
100]. Оспівуючи красу ми оспівуємо не лише частину нашого життя, а й гармонію і прагнення
до неї.
Маючи за основу вікове визнання і потреби тисячі людей, релігія дає не лише базу
певних законів і ідей наслідування, а й містить тисячі прикладів із життя пересічної людини, що
є прикладом для наслідування. Будучи моральним законом, вона несе невичерпний багаж
знань, розумінь, уявлень, що не лише допомагають віруючій, релігійній людині, а й є
показовими для всіх людей. Тисячолітнє існування релігійних уявлень зробило важливий
внесок у розуміння світу, його законів та самої людини, що не лишило байдужим навіть людей,
які свято вірять у свою нерелігійність. Постійний синтез різних сфер життєдіяльності людства
сприяв взаємопроникненню одних явищ у інші. Таким чином, Святе Письмо стало свого роду
“словником” та “іконографічним атласом”, з якого черпають і християнська культура, і
мистецтво. Старий Завіт, прочитаний у світлі Нового, постачає безмежний потік натхнення. Він
оповідає про створення і гріх, події книги Виходу і багато інших епізодів та постатей з історії
спасіння біблійні тексти полонили уяву художників, поетів, музикантів, драматургів та
режисерів. Наприклад, одна лише особа Йова, з його незгодами і завжди слушним питанням
про страждання досі викликає не лише філософське зацікавлення, але й літературне та
мистецьке. А що вже говорити про Новий Завіт? Від Різдва до Голгофи від Преображення до
Воскресіння, від чудес до вчення Христа і далі до подій перерахованих у Діяннях Апостолів чи
передбачених в есхатологічному плані в Одкровенні біблійне слово у нескінчених випадках
ставало образом, музикою і поезією, виражаючи мовою мистецтва таїну Слова. Усе це творить
цінний розділ віри і краси в історії культури людства. Віруючі передусім скористали з цього у
своєму молитовному досвіді і християнському способі життя. Справді, для багатьох у часи,
коли лише дехто вмів читати і писати, Біблійні твердження були конкретним способом
катехизи. Та для кожного, віруючого чи ні, твори мистецтва, натхненні Святим Письмом
залишаються відображенням незбагненної таїни, яка живе у світі й заполонила його [3].
У художній творчості образ є засобом і формою відображення життя, за допомогою ж
сакрального образу релігійна свідомість конкретизує ідею присутності священного (на відміну
профанного) і надає сприйняттю сакральної предметності. В ньому ідея сакрального
перетворюється в чуттєво доступні предметні форми. Для митців кожної епохи релігійна тема
була однією з тих, до яких вони зверталися найчастіше. При розкритті смислу Євангельської
благовісти та розумінні її безпосереднього застосування у житті християнської спільноти
Церква завжди притягувала їхні творчі потуги. Така співпраця стала джерелом спільного
духовного збагачення. Врешті вона була і є великою благодаттю, яка дає розуміння людини,
автентичного образу та істинної особи. І врешті-решт, людина – творіння Боже, яке наділене
рисами і здібностями свого творця завжди перебуває у пошуку ідилії і гармонії у будь-якому
творінні. Це закладено у середині нас, це є невідʼємна частина нашого життя і навіть
найбільший наш бунт не може розділити ту суть, яка закладена в нас від народження.
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«Творчість є справа богоподібної свободи людини, розкриття в ній образу Творця» [1].
Як діти наслідують своїх батьків, так і люди, прагнемо наслідувати щось вище, ідеальне,
духовне, те, що дозволяє осягнути всю повноту життя і його різнобічність. Виростаючи на
життєвих прикладах, людство завжди прагнемо досягнути ще вищих висот, хоча б у власному
світі. Досягаючи духовної гармонії, людина отримує не лише умиротворення, а й простір для
подальшого розвитку, свободу вибору без наявної свободи простору. Осягаючи всесвітній Дух,
вона не лише розчиняється у ньому, а й розуміє власні поривання. «Де Дух, там і свобода, там і
творчість» [1]. Осягаючи абсолют у будь-якому його прояві, людина прагне віднайти не лише
відповіді та допомогу, а й свободу: від оточення та від самої себе. Втікаючи від буденної
реальності, творці прагнуть не лише віднайти і донести до інших щось нове, а й зрозуміти
цілісність і симбіоз різних проявів буття.
Творчість – це не тільки боротьба зі злом, буденністю та стандартністю, вона створює
інший світ, продовжує справу творіння. «У творчості сама людина розкриває в собі образ і
подобу Божу, виявляє вкладену в неї божествеяву потужність» [2]. Творчість повинна
виправдовувати життя. Як Бог піклується про власне творіння – світ, так і творці намагаються
досягти межі досконалості та всезрозумілості, що б відкрило для їхніх творінь дорогу у
вічність. Творчість – не допускається і не виправдовується релігією, творчість – сама деякою
мірою релігія. Творчий досвід – особливий релігійний досвід і шлях, він самобутній, у нього
своє бездонно глибоке коріння, він непохідний. Християнство виправдовувало творчість, але
ніколи не допускало думки, що не творчість повинна виправдовуватись, а творчістю повинно
виправдовувати життя. Творчість по своїй суті рівносильна і рівноцінна спокутуванню. У
творчому акті повинне бути внутрішнє самовиправдання, а зовнішнє його виправдання безсиле
і принизливе. Людина виправдовує себе перед Творцем не тільки спокутуванням, але і
творчістю. У таємниці спокутування відкривається нескінченна любов Творця до людини і
виливається нескінченна добрість Його. У таємниці творчості відкривається нескінченна
природа самої людини і здійснюється його вище призначення. Любов – не тільки благодать, але
і активність людини. Сам Бог, що віддав на розтерзання свого единородного Сина, спокутує
гріх людини, і чекає Він, що людина, залучена до містерії спокутування, зробить вільний
подвиг творчості, здійснить своє позитивне призначення. Людська природа – творча, тому що
вона є образ і подоба Бога-Творця. Людська природа остаточно виправдовується перед Творцем
своїм творчим виразом.
Отже, взаємодіючи, релігійность та мистецтво, створюють не лише поле для нових ідей,
сюжетів, тем; створюють не лише сферу “недосяжності” для невіруючих, а й відображають
істинні глибинні поривання людини – творця, що є безпосереднім плодом їх взаємодії. Творець
наділений найбільшим даром – здатністю творити, що дозволяє не лише розкривати і творити
власну душу, а й творити світ інших, розкриваючи для них все набагато простішим. Творчі
люди перебувають у постійному пошуку прихованого значення речей, їхні муки полягають у
тому, щоб зуміти виразити світ невидимого. Оцінюючи світ за допомогою палітри фарб, слів чи
нот митеці відтворює не лише власне розуміння оточуючої дійсності, а й віковічне досягнення
людства, його релігійність, духовність, моральність, що формувалася на рівні з розвитком його
особистості.
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