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The region's economy is developing in an environment exposed to different changes in the 

medium and long term.The analysisand study of these effects is important to prevent the problems 

caused by change and at the same time to take advantage of the opportunities it provides. 

The risk of unforeseen processes and the global trend are the first signs of their impact on 

the global economy for decades to come. These are 4 of these effects [1, p. 308]:  

1. Global economic centers are shifting in this direction due to the emergence of new 

markets in Asia; 

2. Significant effects of innovations, including technological innovations;  

3. Change of geopolitical configuration;  

4. Changes in oil and gas prices worldwide.  

The process of sustainable development is developed in each country in different areas, the 

most profitable of which is industrial sector.The research work explores the role and importance of 

sustainable development of industry in the regional economy and analyzes institutional frameworks 

that ensure the economic security of sustainable development of the regional industry[2, p. 101]. 

Sustainable development in the industry promotes and strengthens economic growth and 

diversification in a socially inclusive and environmentally sound manner, guided by four basic 

principles: 

1. When benefiting from industrial growth, no one is left behind, that is, because it creates 

the wealth needed to meet the critical social and humanitarian needs of industry, prosperity is 

distributed among all sections of society in countries. 

2. Each country can achieve higher industrialization in its economy, and goods and services 

in the industry benefit from the globalization of the market. 

3. In an ecologically sustainable framework, wider economic and social promotion is 

supported. 

4. To maximize the impact of development, all knowledge and resources must be combined. 

Regional socio-economic interests, threats and threshold values of indicators should take 

into account the specifics of the economy and social sphere of the region [3]. However, the 

indicators of the economic security of the country and the regions cannot be the same. At present, 

the issue of determining the indicators of the level of the country's economic security is more or less 

worked out, although there is still no single system of indicators. Different scholars offer different 

criteria. 
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To assess the level of economic security, scientists are currently using various methods, 

which can be presented in the form of five groups: 

1. Observing the main macroeconomic indicators and comparing them with threshold 

values. 

2. Expert assessment method for ranking territories by threat level. 

3. Assessment of the country's economic growth rates by the main macroeconomic 

indicators and the dynamics of their change. 

4. Methods of applied mathematics, such as multivariate statistical analysis. 

5. Using economic instruments in assessing the consequences of security threats through 

quantifying damage. 

Analysis of the dynamics of the main indicators of the industrial complex of the region on 

the example of the Republic of Azerbaijan (Table 1) showed the trend of their growth. This shows 

the need to expand research and practical work to ensure economic security. 

 

Table 1. Indices of the main macroeconomic indicators as a percentage 

 of the previous year 

       

Based on the results of the analysis, a certain inertia was revealed, as well as a slowdown in 

activity in the activities of enterprises, which in the medium term can increase the likelihood of the 

emergence and expansion of the range of threats and reduce economic security.To identify the 

impact of industrial policy on the level of economic security of the region, we have developed and 

proposed for use as a tool for assessing a set of indicators. Indicators threshold (safe) values and 

their quantitative parameters were formed by an expert method and a logical analysis of the actually 

achieved results of socio-economic development of regions in which a safe economic state is 

ensured. 

In the next stage, the threshold (safe) values were compared with the actual indicators 

determined by the calculations (Table 2). 

It turned out that in the Republic of Azerbaijan the indicators "share in the industrial 

production of the manufacturing industry", "expenditures on scientific research on turnover", "the 

degree of wear of fixed assets" do not correspond to the threshold values from the selected criteria. 

To determine the indicator of the real economic security of the region, we propose to use not 

threshold values, but a functional analysis of the security of the territory, which is based on an 

assessment of the probability of the onset of certain negative events and the probable amount of 

damage. Then the economic security of the region will be defined as an assessment of the prevented 

damage. This technique is relevant, in our opinion, only at the level of a separate municipality or 

region. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gross domestic product 102,8 101,1 96,9 100,2 101,5 102,5 95,7 

Population income 105,1 105,8 108,7 108,4 108,0 106,9 98,2 

Average monthly nominal wages 104,6 105,0 107,0 105,7 103,0 116,6 111,4 

State budget revenues 94,4 95,1 100,0 94,4 136,3 108,4 106,9 

DState budget expenditures 97,7 95,1 99,8 99,1 129,2 107,5 108,2 

Household deposits in banks 112,4 131,8 78,6 101,5 110,8 103,1 94,7 

Increase in fixed assets (at the 

end of the year), in percent 

 

108,5 

 

112.0 

 

136,4 

 

108,1 

 

108,8 

 

114,2 

 

103,1 

Credit investments in the 

economy 

 

120,2 

 

117,2 

 

75,7 

 

71,5 

 

110,7 

 

117,5 

 

95,0 

Population (end of year) 101,2 101,2 101,1 100,9 100,8 100,9 100,5 

Consumer price index 101,4 104,0 112,4 112,9 102,3 102,6 102,8 

Change in investment in the 

economy, percent 

 

101,2 

 

91,6 

 

113,2 

 

107,8 

 

105,8 

 

96,6 

 

90,1 
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Table 2. Indicators of the impact of industrial policy on the economic security of the region 

 

We propose to use the "assessment of factors (point)" to assess the level of security of the 

regions: 

Er = α Ea 

where, Er–indicator of the real economic security of the region; Ea–actual indicators safe 

values; α - coefficient assessment of factors (point). α = [0;1] with an interval of positive values 

[0,9;1,0]. The main parameters and their significance in points are given by us in Table 3. 

 

Table 3. Indicator of the real economic security of the region 

         

For this set of indicators, the analysis of the state of the regions (ranking), the assessment of 

"bottlenecks" and factors is carried out. Further, scenarios for overcoming the crisis are developed, 

depending on the chosen approach with risk assessment. 

 

References: 
1. Akhundov V.C., Aliyev E.H., "Assessment of the impact of economic processes in the 

region on the economy of Azerbaijan", Institute of Economics of ANAS, "Scientific Works"series, 

№ 5, Baku, 2019, p. 306-313  

2. Chistnikova, I. V., Antonova, M. V.,Yakimchuk, S. V., Glotova, A. S. and Dynnikov Y. 

A., “Indicators and a mechanism to ensure economic security of the regions”, Regional Science 

Inquiry, IX, (1), 2017, p. 97-105. 

3. Cimoli, M., Dosi, G. and Stiglitz, J., Industrial Policy and Development: The Political 

Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford, UK. 2009. 

 

Indicators Threshold 

(safe) values 

Actual data on 

Azerbaijan 

 

Share in industrial production of the manufacturing industry,% > 70 30,1 

Investment volume to turnover, % > 25 19,7 

Growth rates of investments in fixed assets of industrial enterprises,% > 15 9,0 

Research expenses to turnover, % > 2 0,07 

The degree of wear of fixed assets,% < 60 40 

The rate of renewal of fixed assets of industrial enterprises,% > 15 34,4 

Personnel outflow in industry, % < 10 6,5 

The level of tax burden of industrial enterprises,% < 42 8,9 

Share of innovatively active enterprises,% > 10 11,5 

Indicators Assessment of 

factors (point) 

Indicator of the 

real economic 

security of the 

region (α Ea) 

 

Share in industrial production of the manufacturing industry,% 0,6 18,06 

Investment volume to turnover,% 0,8 15,76 

Growth rates of investments in fixed assets of industrial 

enterprises,% 

0,9 8,1 

Research expenses to turnover,% 0,5 0,035 

The degree of wear of fixed assets,% 0,7 28 

The rate of renewal of fixed assets of industrial enterprises,% 1,0 34,4 

Personnel outflow in industry,% 0,5 3,25 

The level of tax burden of industrial enterprises,% 0,7 6,23 

Share of innovatively active enterprises,% 1,0 11,5 
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 In the Kyrgyz Republic, the development of digital technologies is constrained not only by 

the lack of available funds in the budget, but also by the weakness of the innovation sector. The 

slowdown in the transformation process is due to the poverty of the population, the conservative 

thinking of citizens and prejudice towards everything new and the problems of personnel shortages. 

For the digital economy, bureaucratization of technical processes is unacceptable; this makes it 

impossible to automate similar processes. To eliminate such a barrier, it will be necessary to amend 

the legal framework in all areas of activity. 

To do this, one can use the experience of Germany and concentrate efforts on reforming the 

cluster system, which will combine the interests of private business and the scientific community. 

The transformation should also affect technological processes - to optimize them, it is 

planned to create a system of technoparks throughout the country. It is necessary to point out the 

fact that the process of developing regulatory documents in the field of the digital economy lags 

behind the practical results of their application and functioning. It is possible only through practical 

efforts to introduce elements of the digital economy and the results obtained to outstrip the 

regulatory framework of the specified program, proving that practice is higher not only theoretical 

knowledge, but also the process of approving the relevant documentation on the specified problem. 

The lag of the education system from the needs of the digital economy. 

The standardization of the educational process, on the one hand, ensures the unification of 

educational programs and the training of specialists with a predictable set of knowledge, skills and 

abilities. On the other hand, the education system remains extremely inertial, unable to respond to 

constant and significant changes caused by digitalization and other results of scientific and 

technological progress. There is a need for a transition to a more flexible system of personnel 

training, adaptation of educational programs to the modern realities of the rapidly transforming 

labor market. 

The gap between the needs of employers and the possibilities of the domestic education 

system is partly bridged already during labor activity, as well as through additional professional 

education. This is a positive fact, since in the knowledge economy, education should be a part of a 

person's life throughout his working life. Nevertheless, the elimination of the discrepancy between 

the knowledge and skills obtained at a university or college with the requirements of real labor 

activity requires additional costs from employees and employers. 

An important element in the training of young specialists should be the formation of their 

habits and needs for constant self-education, obtaining not only skills, but also knowledge, as well 

as readiness to change their profession during a long working life. One of the most valuable 

qualities is the employee's adaptability to rapidly changing working conditions. 

It is necessary to separate the Kyrgyz education system from science. This will make it 

possible to train personnel with a narrow specialization, the shortage of which is acutely felt in the 

economy. Such an approach brings up comprehensively developed workers, but the knowledge of 

such employees will be superficial, and this is not enough to conduct full-fledged scientific and 

research work. 

Conducting research work, in contrast to higher education, requires a narrow specialization, 

but erudite intellectuals are always needed. 

The most important task in increasing the efficiency of science and digitalization of the 

economy today is the need to eliminate unnecessary intermediaries in the chain from producer to 

consumer. For the development of the digital economy, an appropriate scientific, technological and 

socio-educational base is required. 
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Thus, the formation of the digital economy provides an opportunity for business and the 

state to gain new competitive advantages. In terms of the level of digital transformations, 

Kyrgyzstan lags behind the developed countries of the world, but there is still a chance to minimize 

the gap. 

ICT use is expanding rapidly in the Kyrgyz Republic, but some significant gender 

differences are expected to exist in ICT use. 

First, there is still a digital divide between urban and rural areas, especially in the 

geographically remote areas of Osh, Naryn, Talas, Issyk-Kul and Batken regions. Rural men, who 

often travel to large cities as labor migrants, are less affected by this gap; for low-income rural 

women who cannot travel due to family responsibilities, the digital divide between urban and rural 

areas is a major obstacle. 

Secondly, over 90% of ICT content in the Kyrgyz Republic is carried out in Russian and 

English. This language barrier affects women from rural areas of the country who do not speak 

Russian. 

Number of own websites in 2019 compared to 2015 increased, where the largest part 

(63.4%) functioned in urban settlements, the share of websites with Kyrgyz language content was 

27 percent in the country as a whole, of which about 61 percent in Bishkek. More than half of their 

own websites provide On-Line services. 

Third, due to traditional conservative values in many households in Osh, Batken and Jalal-

Abad regions, girls and young women can face significant barriers to accessing ICT services 

(including Internet cafes), as social norms often discourage women. take risks in cyberspace. 

In order to overcome the noted problems at the state level, it is necessary to create favorable 

conditions for the training and development of a talented young generation in the field of science, 

technology and innovation, while applying innovative forms of organizing educational, scientific 

and research activities. 

A feature of the development of the digital economy is the high possibility of monopolizing 

new markets, and the concentration of developing and reorganized companies in several states. 

Therefore, when implementing digitalization in Kyrgyzstan, it is necessary to cover all regions. To 

do this, it is necessary to identify the advantages of the country's regions in the implementation of 

the digitalization of economic sectors. 

When using regional infrastructure, potential segments for digital adoption should be 

considered. In the development of the digital economy, one can pay attention to the general level of 

development of agriculture. 

In the context of the development of the digital economy in agriculture, the term "E-

Agriculture" is actively spreading, it is understood as "e-agriculture" and implies the use of ICT and 

digital solutions in innovative ways to stimulate the agricultural sector, which provides a huge 

opportunity to improve the lives of rural communities, contribute to sustainable agriculture and 

stimulate social and economic development, while protecting the environment. 

E-agriculture has the potential to make tremendous contributions in the following areas: 

• increasing the profitability of agricultural products and services through improved logistics 

technologies, universal and globally connected ICT infrastructure, and increased market access; 

• reduction of individual risks of subjects of the agro-industrial complex; 

• improving the knowledge and skills of specialists and those employed in the field of 

animal husbandry, crop production, fisheries, and other producers and users of ICT; 

• improving institutional infrastructure, creating an enabling regulatory environment, and 

raising awareness and awareness in the sector. 

Now it is important to develop the digital economy, since the trend of globalization and its 

negative manifestations can be traced in all types of economic activity. In these conditions, in many 

countries strategies and plans for the formation of the digital economy are being developed and 

disseminated. Considering the above, the spread of elements of the digital economy in the 

production of agricultural products, i.e., consideration of the transition to digitalization of 

agriculture will provide a great opportunity for the development of regions. The results of the 
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assessment show that in recent years, progress has been made in the country in creating basic digital 

funds and adopting basic laws and regulations. 

However, furthering the digital transformation agenda requires an effective governance 

structure. Strong institutional and human capacities are needed to ensure a systematic, whole-of-

government approach in identifying and implementing appropriate projects and initiatives. More 

attention should be paid to existing digital platforms and tools, as well as electronic payment 

systems in terms of their security and capabilities that will be used by government agencies. 

Focusing on teaching basic digital competencies to the public and business will open access 

to a wide range of people with advanced digital professions, remotely popularize the provision of 

public services and increase the competitiveness of enterprises. The growing cybersecurity risks 

require immediate action from the government and the private sector. The analysis demonstrates the 

key challenges facing the government, the private and academic sectors in implementing programs 

to create a digital society and economy. 
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The World Health Organization declared the severe acute respiratory syndrome (SARS)-

coronavirus (CoV)-2 virus outbreak as a pandemic on May 27, 2020. Since then, more than 5 488 

825 cases across the world have been recorded at the time of revising this article. Governments 

around the world have imposed serious containment measures, meanwhile, the healthcare system is 

overburdened due to large increases in COVID-19 cases. However, no specific anti-SARS- CoV- 2 

virus drugs or vaccines have yet been shown to be effective to fight this causative virus of acute 

infectious pneumonia. The current review was conducted to look for potential natural and 

synthesized drugs for the treatment of COVID-19 patients. Previously published data in journals, 

textbooks, periodicals, websites, and sources, including data about the treatment of human 

coronavirus with natural and synthesized drugs, were taken from the online bibliographical 

databases. The results showed that syndic drugs approved for other human diseases have been used 

to improve the symptoms of patients infected with SARS-CoV- 2. Several clinical trials across the 

world evidenced beneficial effects of natural and synthesized drugs in the treatment of SARS-CoV- 

2 infections. On the other hand, many studies have provided a deep understanding of the therapeutic 

effects of conventional and traditional medicine in identifying naturally occurring drugs effective 

against the SARS-CoV- 2 virus. Both natural and synthesized drugs should come together to fight 

the SARS-CoV- 2 virus and other potential emerging dangerous viral diseases since they have 

shown promising findings in clinical trials conducted with COVID-19 patients. 

Keywords: coronavirus. SARS- CoV- 2 virus; synthesized drugs; natural drugs  
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Boycheva Maya Ognyanova  

Teacher / PhD  - University of Shumen “Episkop Konstantin Preslavski” 

Secondary school “Sava Dobroplodni” , Shumen, Bulgaria 

 

The impact of COVID - 19 Pandemic on development of modern world is a fact! Everybody 

change his way of life. Today “normal life” means “not normal life” before. COVID -19 Pandemic 

change our way to think what is normal and what is not normal. Today the question “where are the 

borders between people and countries” is not only with one answer. The impact of COVID – 19 

Pandemic is huge. All the people in the world realized that is important to be responsible. To keep 

yourself means to keep people around you! May be the most important change after COVID – 19 

Pandemic is the change of focus: to be alone at home doesn’t mean to be outsider! At home you 

create your personal life. You are close with your family, you could speak more with them, you 

could be more yourself. Therefore one of the most important opportunity of COVID – 19 Pandemic 

is to realize how important are you! To stay at home and to think (doesn’t matter about what) is 

opportunity to know better yourself.  

COVID – 19 Pandemic gives to us – teachers – chance to realize how important is to have 

good communication with our pupils. To speak with them even online is important for good 

education. When I speak to my pupils, I show to them how important are they for me. To be teacher 

is not just to give a knowledge. But more important is that my pupils could feel how worried I am 

about them. To teach them online means to speak more to them. The impact of COVID – 19 

Pandemic on development of modern world is to understand how important is to speak. This is the 

way to be social person. Good communication between teacher and his pupils means a trust. 

Effective communication is key for good relations between teacher and his pupils. Successful 

teaching require 50 per sent knowledge to 50 per sent  communication skills. As a result of COVID 

– 19 Pandemic to be successful teacher means to be more friendly with your pupils. And … it is not 

enough. To be good teacher in COVID – 19 Pandemic means to communicate with pupils, to 

communicate with parents, to communicate with colleagues. Therefore, effective communication 

between teacher and his pupils is very important.  Negative impact of COVID – 19 Pandemic is the 

difficult way to speak. It is easy just to turn off your device – mobile phone, computer and you will 

be alone. COVID – 19 Pandemic show to us how important is to communicate. We are social 

people.  

Finally – what could mean COVID – 19? 

C - create 

O - opportunities 

V-  visit 

I –  imagine world 

D – describe yourself 

19 – times per day 
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The emerging pandemic (COVID-19) is a threat to global health and has become one of the 

most powerful challenges to modern science and the organization of public life. According to 

experts, the modern pandemic is only at the beginning of its development, the growth of diseases is 

growing exponentially and we have to look for means and methods of protection, treatment and 

prevention, because vaccination, even with its high effectiveness, has a short-term effect and may 

depend on age and unknown features of the organism. 

Mankind was not ready to withstand the SARS-CoV-2 pandemic and this is due to a number 

of features. The virus spreads extremely fast unlike its predecessors - SARS-CoV-1 and MERS-

CoV, but has a lower mortality rate. The SARS-CoV-2 virus has a positively stranded single-

stranded RNA envelope that has 80% homologous sequences from SARS-CoV-1 and 50% from 

MERS- CoV.  

We believe that the primary problem of COVID-19 is the study of the mechanisms of 

formation of the appropriate response to the penetration and reproduction of SARS-CoV-2 in the 

organism. Knowing these features, the elimination of postcovid manifestations can be prevented 

and treatment for chronic pathologies that occur can be provided. It is impossible to achieve this 

without the development of new adequate experimental models on animals and the creation of new 

integrated methods for assessing the functional state of the organism, which this project is dedicated 

to.  

The idea of modeling postcovid effects was that, against the background of infection 

with SARS - CoV -2, degradation products of macromolecules with cytotoxic properties are 

formed. These components can induce the development of certain pathologies and this can be 

determined by the peculiarities of the "interaction" of the virus with the components of the 

cells. These "products" will not have species-specificity, and if they are introduced into the blood 

serum of experimental animals, they can induce and in them similar postcovid effects with those in 

patients. 

Methods. The blood serum obtained from postcovid patients was administered to 

experimental animals (Wistar rats) at a dose of 50 μl / 100 g of body weight three times daily. 24 

hours after the last administration of serum in these animals were determined by the parameters of 

the cellular link of immunity; phagocytic number, phagocytic index, number of active phagocytes, 

digestion index and acid-dependent phagocytosis in the NBT test. The control group of animals was 

not exposed to any influences. The third group of animals, before the administration of the serum of 

postcovid patients, received a biologically active drug developed by our laboratory - the per os mix 

factor at a dose of 0.05 ml / 100 g of body weight three times, after which they were also injected 

with the serum of postcovid patients. In this work, we investigated the possibility of modeling 

postcovid manifestations at the level of the cellular link of immunity in animals and the possibility 

of preventing these effects with the help of a biologically active additive - a mix factor.  
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Results 

After three times daily administration of blood serum to experimental rats from postcovid 

patients, the number of neutrophils involved in phagocytosis (phagocytic index - PI) was slightly 

reduced (by 15%) compared to the control values. At the same time, the average number of yeast 

cells captured by one phagocyte was 35% less, and the number of active phagocytes (the number of 

neutrophils containing at least one yeast cell was 2 times less than in the control). 

Consequently, the blood serum of patients with covid contains components that inhibit the 

phagocytic activity of neutrophils and these cytotoxic components are not species-specific. This fact 

suggests that rats can be used as an experimental model in the study of postcovid effects, at least at 

the level of the immune response. The results obtained allow us to understand the development of 

postcovid complications, which are induced by the resulting products of degradation of cellular 

structures. 

To confirm this, another series of experiments was carried out to determine the parameters 

of oxygen-dependent phagocytosis in these groups of animals. For this purpose, the NBT test was 

used. 

In the control group of experimental animals, only 16% of phagocytic cells are able to 

absorb nitro blue tetrazolium (NBT). To assess the potential capacity of oxygen-dependent 

phagocytosis, we used zymosan, which stimulates phagocytosis. It turned out that oxygen-

dependent phagocytosis in the control group increased by 4 times in comparison with the initial 

spontaneous level. 

If neutrophils were isolated from animals after three times injections of serum from post-

covid patients, their initial level corresponded to the stimulated level of control animals (65% ± 1.8 

stimulated by zymosan in the control and 60.6 ± 3.4 initial after immunization). In the event that 

neutrophils obtained from rats, after immunization with the serum of postcovid patients, were 

stimulated with zymosan, their activity increased only by 20% from the initial one. 

Consequently, the administration of the serum of postcovid patients to rats was accompanied 

by a pronounced stimulation of oxygen-dependent phagocytosis. In the case, the additional 

appearance of antigens (stimulants) did not lead to the activation of phagocytosis, i.e. phagocytic 

activity was at the limit of its functional resource. This fact explains the great vulnerability of 

bacterial infections in patients with covid. 

The most important task of biomedical research is the search for means and methods for 

eliminating postcovid manifestations, in particular, at the level of the cellular link of immunity. 

The work investigated the influence of a biologically active substance developed in our 

laboratory - a mix factor. It contains low molecular weight mushroom proteins, sugars, vitamins and 

trace elements. It was found that if, before the administration of the serum of postcovid patients to 

animals, they were injected three times daily with a mix factor at a dose of 0.05 ml / 100 g of body 

weight, then an increase in the phagocytic index was observed by 42% compared to postcovid 

serum without a mix factor. Their phagocytic number increased by 52% and corresponded to intact 

control. The phagocytosis activity was also increased by 57% and did not differ significantly from 

the intact control. 

The results obtained convincingly indicate the possibility of correcting the phagocytic link 

of immunity in postcovid patients. The well-pronounced effect of the mix factor influenced the 

regulation of oxygen-dependent phagocytosis in the NBT test. So, if before immunization with 

postcovid serum the animals received the mix factor three times, and after that the serum of 

postcovid patients, then the initial level did not differ from the intact control and was 2.5 times 

lower than in the group of postcovid animals. 

The results obtained suggest that the mix factor can be a promising biologically active 

compound in the prevention of postcovid complications.  

 

 

 

 



14 

Technical sciences 

 

EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON THE MATERIALS SCIENCE FIELD 

 

Cantaragiu Alina-Mihaela 
Lect. PhD. Eng., Dunarea de Jos University of Galati, Cross-border Faculty, 800008, Galati, 

Romania, E-mail: alina.cantaragiu@ugal.ro 

Stoica Dimitrie  
PhD. Student, Dunarea de Jos University of Galati, Faculty of Economics and Business 

Administration, 800001 Galati, Romania, E-mail: stoica_dimitrie2008@yahoo.com 

Ivan Angela Stela 
Assoc. Prof. PhD. Eng., Dunarea de Jos University of Galati, Cross-border Faculty, 800008, 

Galati, Romania, E-mail: Angela.Ivan@ugal.ro  

Stoica Maricica* 
Assoc. Prof. PhD. Eng., Dunarea de Jos University of Galati, Cross-border Faculty, 800008, 

Galati, Romania, E-mail: Maricica.Stoica@ugal.ro 

*Corresponding author 

 

Worldwide, the COVID-19 crisis, like other previous catastrophes, obligate us to minimize 

their socio-economic consequences on different activity sectors. Till now, a few studies do exist 

regarding the economical behaviour of society. After the crisis, a decrease of capital investment, but 

an increase of interest in human protection were observed [1, 2]. So, the global pandemic effects 

were impossible to predict and the people are not well prepared for the post-pandemic moments. 

For that purpose, the principle of consumership had depended on the quantity rather the quality of 

indispensable products, such as agroalimentary stuffs, medical articles, energy systems [3]. Also, 

from the beginning of the COVID-19 pandemic, the scientific research in the materials field was 

affected by general restrictions. During the lockdown period, almost 90% from respondents as 

material researchers have agreed the teleconferencing as communication tool, according to a study 

published by Sandhu et al. [4]. Among the undesirable effects of this type of activity (teleworking), 

the inability to use the research platforms, the tiredness, the changing of interpersonal interaction 

and the lack of human meeting can be mentioned. On the other hand, the global sanitary crisis was 

well-timed for researchers to write their scientific studies, to analyse the obtained experimental 

results, to share the scientific resources and skills, to reconsider the education and research 

methods, to reorganize their research areas. In these new conditions, as it were the limitation of 

employees number into the factory, the decrease in delivery of working materials (i.e. the 

semiconductor materials crisis [5]) the scientific community was able to adapt at these new 

challenges. For example, a new age of photovoltaic devices is prefigure by restricting the use of 

silicon despite the 2D phosphorene and perovskite nanomaterials, cheapest and efficient [6 – 8]. 

Materials from biomedical area have known a great development in the pandemic such as sensors 

made of functionalized nanostructures [9], functionalized gold nano-islands to detect SARS-CoV-2 

[10] or surfactants as polymer coatings with antibacterial properties [11, 12]. The crisis produced by 

COVID-19 has determined many changes in our society, at the same time creating the perspective 

to develop and to investigate the advanced materials and devices with functional properties and 

applications. 
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The purpose of this study is the further identification of different aspects of the further 

development of the Hospitality Industry in the context of new economical, psychological, and social 

conditions.  

It was found, that the real situation in Ukraine is much worse than official statistics available 

from national governments. All possible impact on the global economic environment will be much 

more sophisticated than only simple short-term reducing economic activity. Media are sending a 

strong message for potential clients and investors of the Hospitality Industry, and label it as “The 

danger’s territory”. 

Extrapolation and systematization risk factors were performed from different sources. It was 

concluded that the industry should begin developing a communicative strategy and informational 

company based on the behavioral psychology of pandemics with unification and standardization of 

all business processes for reducing risk factors. 

According to WHO disease outbreak is the occurrence of disease cases in excess of normal 

expectancy [12]. The significant resonance and public attention to this thread were grown 

exponentially from the beginning of 2020 year. Economically speaking the new coronavirus has 

become a short and long term factor, which in a worst-case scenario can trigger a global economic 

crisis, financial collapse, and large-scale bankruptcy. Although these negative perspectives are very 

serious and disturbing enough, we will focus our attention on the principal impact of such a 

pandemic on the Ukrainian national economic environment, the National Trade, and Hospitality 

Industry. 

From the perspectives of our further research we will consider the National Trade and 

Hospitality Industry affected by different factors of the epidemic in two oblivious ways:  

1. First is the direct impact of economical and much more material factors. These types of 

influences are historically predictable, reasonable, and understandable. Repeatedly using different 

economical and mathematical models with large-scale databases, scientists all over the World and 

different experts are making forecasts and analyzing different aspects of the National Trade and 

Hospitality Industry.  

2. Second factor’s family - clear reasonable and sometimes unreasonable behavioral 

psychological factors. We should declare, that under such factors we are understanding a non-

material and sometimes non-rational impact on National Trade and Hospitality Industry, such as 

mass panic or psychosis, phobias, and so on... 

From these perspectives, the main aim of our work is systematization and further 

improvement of some basic elements of psychological and economical communicative strategy in 

the National Trade and Hospitality Industry. 

As we can see, two of the represented groups of factors - economical and psychological are 

very similar by nature. For example, from the first one of point of view, production capacity is 

declining as people fall ill, self-isolate at home as a precautionary measure or at the request of the 

authorities, and the government closes bars, restaurants, theaters, sports and music facilities [11]. 



17 

But these factors can not simply be socially accepted by themselves as only an informational 

message. Why? Because people don’t have the ability to accept any information without an 

emotional signature. 

With this context, we consider as a very important factor of this cognition not only 

emotional perception but their cognitive distortions, assuming, what cognitive biases are systematic 

patterns of deviation from the norm and rationality in judgment. According to Wikipedia, they are 

often studied in psychology and behavioral economics.  

The infrastructure of Hospitality Industry (hotels halls and transportation units for example), 

often are closed and crowded. In these conditions sometimes are difficult and even impossible 

maintain social distance due to objective reasons. It is not an imaginable and absolutely real thread 

for health and even lives of travelers, guests and stuff of Hospitality Industry which are cosign deep 

psychological impact on potential clients of the Industry. “People who are highly anxious about 

being infected typically ho to great lengths to protect themselves. This may involve avoidance of 

infecton-related stimuli, including people, places, and things associated with disease ”; 

The guests of Hospitality Industry in such stress conditions as current pandemic situation 

can not evaluate properly and differentiate specific Hospitality Industry risks; 

The staff working in Hospitality Industry were not notified of factors that may increase the 

risk and outbreak and were not trained to work with such pandemic conditions. Working on the 

“first line” for this staff can cause psychotic experiences, be traumatizing and even contribute to 

symptoms of PTSD; 

The hole infrastructure of Hospitality Industry was not designed to the standards for 

isolation against infectious respiratory disease, nor are they equipped with special devices or 

equipment; 

It is difficult and sometimes impossible for clients (guests) to accept and cooperate with 

self-isolation measures for cutting off the respiratory infection route in time. 

As we can see, the general dynamic of the development of the National Trade and 

Hospitality Industry economical process with the synergic impact of all economical and 

psychological factors has simultaneously a very similar and very disturbing general trend.  

From different parts of the National Trade and Hospitality Industry process, using a recent 

set of publications, we are choose cognitive biases, that can trigger the general process. 

These mental phenomena need a scientific explanation. 

Pandemic Agent detection is the inclination to presume the purposeful intervention of a 

sentient or intelligent agent in situations that may or may not involve one. As result, we can have 

social actions (Anti-quarantine actions ) and deepening negative trends. 

Proposed actions - explanation of the probabilistic nature of the pandemic 

The ambiguity effect The effect implies that people tend to select options for which 

the probability of a favorable outcome is known, over an option for which the probability of a 

favorable outcome is unknown.  

Proposed actions - cluster analysis of a set of probabilities all kinds of possible risk factors 

for different pandemic scenarios and educational work in this direction. 

A big pool of Availability biases The availability heuristic operates on the notion that if 

something can be recalled, it must be important, or at least more important than alternative solutions 

that are not as readily recalled. 

Confirmation bias is the tendency to search for, interpret, favor, and recall information in a 

way that confirms or supports one's prior beliefs or values. 

Extension neglect is a type of cognitive bias that occurs when the mind tends to ignore the 

size of the set during an evaluation in which the size of the set is logically relevant. 

Proposed actions - “Fake News” detection and refutation with educational work in this 

direction 

In these pandemic times, the development of new approaches such as radical measures with 

social distancing can be temporary but some changes can stay permanently. In the time of this 

fundamental crisis, the industry should begin developing a set of approaches for the unification and 
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standardization of all business processes for reducing risk factors. Communicative strategy with 

such development should be a reliable informational company based on the behavioral psychology 

of pandemics. 

Pandemic Agent detection - explanation of the probabilistic nature of the pandemic 

The ambiguity effect - cluster analysis of a set of probabilities all kinds of possible risk 

factors for different pandemic scenarios and educational work in this direction. 

A big pool of Availability biases, Confirmation bias Extension neglect - “Fake News” 

detection and refutation with educational work in this direction. 
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Abstract. Since the beginning of the 21st century, society has been at the epicenter of the 

rapidly emerging so-called THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, and much of what it 

offers us is inevitable for all of us, whether we like it or not. As Klaus Schwab says in his book with 

such a title, the rapid advancement of new technologies causes the fusion of the biological, digital 

and physical worlds, which leads to great opportunities, but at the same time to potential danger. 

The depth, scale and speed of this revolution have a strong influence not only on world politics and 

the economy, but also on society and the individual. 

Digital transformation is about rediscovering operations, accelerating business models, 

processes and all kinds of organizational activities to take advantage of the opportunities offered by 

various developed and emerging technologies. Above all, the digital transformation is a changing 

mindset in which leaders challenge the status quo and innovation in ways that allow their functions 

to better meet stakeholder demand and bring about positive change more effectively. We can no 

longer say how we have done it in the past. It is about how we must do it in order to survive and 

develop in the future. 

Speaking of digitalization in business and the economy, we cannot exclude marketing as 

part of this process, especially in the growing position of online commerce due to the co-crisis in 

the last year. And in this situation there is no question of digitalization in marketing. Therefore, in 

short, for example, digital marketing is any marketing that is carried out through digital 

technologies. The Internet is a digital technology, and marketing based on it alone is online 

marketing or internet marketing. Ie Online marketing is one of the forms of digital marketing. And 

when it comes to digital marketing, we need to talk about digital marketing control and audit. 

 An integral part of marketing is marketing audit and marketing control. In general, 

marketing control evaluates the achieved market results, the marketing costs incurred and the 

degree to which the marketing goals are achieved. 

 For its part, a marketing audit evaluates how it works. Whether the established 

organization of work in the marketing department, the existing rules and procedures, provide the 

necessary prerequisites for achieving the marketing goals and do not lead to increased risks over the 

inherent market risks. 

 The rapid development of the economy, business, achievement and global competition, 

regardless of economic crises, must make all investments in digitization and digitalization in the 

composition of business, operations and activities incl. and marketing. Business is being studied 

and introduced to digital innovation to showcase the effectiveness of business operations, to 

increase profits, to open new markets, to ask manufacturers and to develop business models. All this 

is tightly released and with the digitalization of business control and auditing. Today's real digital 

revolution is externally all over the corner of the business world. 

 Digital marketing audit may not be the answer to a revival of marketing strategies, but it 

does provide a generic mechanism in pursuit of this necessary goal. 

 

Key words: control, audit, marketing, digitalization, strategies  
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Abstract. Nowadays, global and local tourism sector is in crisis at post COVID-19 era. This 

study presents efficient geoenvironmental design facilities that could provide solutions for safe 

building facilities and mobility sustainable services supporting alternative types of tourism 

mitigating risks. The concept of green tourism within 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 

sports events, integrated veterinary units, and other useful construction facilities that promote 

alternative types of tourism and renewable resources like biofuels and biogas, treated landfill 

leachates, waste water discharges supporting clean technologies at 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, and engineering 

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 are created for stakeholders applying effective 

construction design solutions for safe tourism destinations that support the creation of new jobs for 

all at post COVID-19 pandemic era. The results are useful to develop economic instruments 

applying useful web gis, ICT’s and IoT’s within green Circular Economy (CE) that has received 

increasing attention between policymakers, investoers and stakeholders worldwide. 

Keywords: Sustainable development, agricultural and veterinary tourism facilities, green 

tourism designs, sports tourism infrastructures, regional development, public health, COVID-19 
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This work aims to present the importance of useful geo-environmental designs within green 

construction facilities supporting biofuels and renewable resources production suporting operational 

energy consumption needs at 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 
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design solutions for tourism in crisis that support the creation of new jobs for all at post COVID-19 

pandemic era [1-39]. 

The aim of this working study is the proper use of ICT’s, IoT’s and e-learning utilities based 

on the needs of stakeholders for maintenance, training and support in emerging environmental 

sustainable green technologies for health protection at post covid-19 era. These are related to digital 

reading materials for all, and associated training courses related to environmental health, landscape 

architecture, emotional, physical sports activities, veterinary units, pv’s, renewable resources, green 

logistics, efficient hydraulics at agro-tourism, alternative types of tourism, religious tourism, 

gastronomic tourism, veterinary sports events and associated sports tourism activities. The 

integrated waste management solutions, efficient landfill designs for public health protection and 

recreational sports, other sustainable educational health tourism activities, upgrade of agricultural 

land uses & landscapes. In this study is investigated the right operational project management of 

efficient monitoring design related to efficient constructions at community health facilities utilizing 

properly geoinformation utilities. Also an educational e-learning framework is presented for 

sustainability using proper linguistics material, demonstration of green utilities associated 

associated with efficient constructions around recycling, renewable resources, sports and 

recreational facilities in green circular social economy [1-39].  

Project management ICTs are necessary in relation to control web utilities for productivity, 

maintenance   and sustainable  development.  

Efficient green construction designs are necessary for irrigations, drainage and agricultural, 

veterinary and sports facilities. In this way could be promoted alternative types of tourism 

supporting green tourism building infrastructures and sustainable construction designs within 

manufactures that promote green circular economy, safe community health tourism facilities and 

green tourism. Biogas treatment from waste water units could be exploited for electrical energy 

consumption, heating at greenhouses and production of natural gas. Also biofuels cultivated at 

efficient irrigation designs could be exploited for heating production. Proper web utilities should be 

supported based on the needs of stakeholders. Indicative waste water treatment methods are 

presented below for MACH case study.  

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 

between Mediterranean countries  supporting cultural, heritage, environmental and public health 

protection at post COVID-19 era. 

Efficient constructions, manufactures, utilities and materials are necessary to support green 

circular economy. Wastewaters of our daily domestic and professional activities are posing a 

potential threat to the environment. A wide variety of known and unknown characters of raw 

wastewater are rendering the treatment process progressively challenging. To cope with the nascent 

problems more modifications of then existing methods have been introduced to enhance the 

treatment efficiency. More research should be done to optimize SBR process for various types of 

wastewater. This RD study might help investors and stakeholders who want to work with SBR and 

associated emerging environmental technologies for sustainability and public health protection. 

Also efficient geo-environmental sustainable constructions are optimized based on dynamic loads 

that exist at particular regions. The aims of relative RD project that is in progress are focused on 

promotion of green buildings within sustainable tourism and new useful smart technologies within 

green circular economy, green constructions -  transportations, efficient logistics at smart cities 

protecting public health in climate change. 
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Concentration of contaminates in the wastewater change every day. Proper ICT’s and IoT’s 

are necessary for the right operational management. Thus, treatment process involve with 

wastewater treatment plant can also be changed applying proper smart manufactures at treatment 

plant that will be very helpful innovative application for small and large scale wastewater treatment 

plants. Robust and efficient designs are developed based on the needs of stakeholders.  

Continuous support exists in extensions, maintenance for particular devices and 

manufactures that promote sustainable development, effective construction facilities & sustainable 

community health tourism infrastructures.  
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The decisions or threats of one country shaping the world for better or for worse? 

The covid-19 pandemic has strongly impacted international relations, foreign policy and 

multilateral and bilateral diplomacy. The change in the relationship between countries because of 

the covid-19 pandemic is not game changing, however it sharpens problems and trends which 

already existed. A good example of that is the movement of the USA towards a more isolationist 

approach in foreign policy and international relations. The threat from the recent past of cutting the 

ties with the WHO was both a way to show that the USA is a strong international player [1], 

however this action impacts the bilateral and multilateral relationship not only between the USA 

and other countries, but the relationships between the EU and China, Africa and China, Russia and 

Europe, Russia and China, and mostly China and Russia and the South American continent. The 

feeling of insecurity of countries in which there are WHO missions is too big of a factor to remain 

closed behind the global health field. It is easily a decision in the sphere of global health, which is 

just another drop in the cup, and we don’t yet know if this drop is the one who made the glass 

overflow or if it’s the one which brought the glass a bit closer to spilling.   

Hybrid warfare 

The traditional methods of waging hybrid warfare and using soft power displayed from 

Russia and China have drastically increased during the pandemic because of the great opportunities 

to intervene all across the world, even in the hearth of Europe. The mask diplomacy of China and 

the Vaccine diplomacy of both China and Russia are far ahead of similar actions on the side of the 

West, which means that these countries will get more experience in influencing other countries by 

non-conventional means making their hybrid warfare capabilities more adequate, making the gap 

between the East and the West wider when speaking about waging hybrid warfare. The actions of 

Russia and China can easily be described as a process of chipping at a glass, which will shatter 

sooner or later, especially the fragile and sometimes divided EU. [2] 

Challenges to global health governance 

When speaking about challenges to global health governance we see that the covid-19 

pandemic not only has the potential to make things a lot worse, but it already has influenced global 

health governance to such a degree that after we defeat the pandemic, organizations like the WHO 

and the international community might have to reinvent the way the world reacts to global health 

threats ensuring both the health of the world, and the international order and stability. The possible 

shifts of power during such a pandemic could be massive, but we would have to wait 10 or 20 years 

for the real outcomes of the events which are happening today.  

As we see from the categorization of interactions with global health which Kickbush 

explains there are four types [3, p605]. I would say that we see type A (Foreign policy neglects or 

even hinders global health) and type B (Health is an instrument of foreign policy) a lot more than 

type C (Health is an integral part of foreign policy) and D (Foreign policy serves the goals of 

health). We can see that different countries are either neglecting global health such as the possible 

censorship of the Chinese government, The possible leaving of the US from the WHO from the 

recent past and different cases such as the case of Indonesia which did not cooperate in giving 

samples in the case of AH1A1 [4], which we have not yet seen during this pandemic, but they are 

possible, like the inability of the Chinese government to cooperate with specialists from different 
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countries. [5] Most often health is being used as an instrument of foreign policy, for example the 

threat of the US leaving the WHO, and the vaccine and mask diplomacies of Russia and China.  

Overall, the pandemic has showed a lot of challenges when it comes to global health 

governance, global governance for health and governance for global health [6,1]. On all three levels 

there are problems which are shown by the covid-19 pandemic. I would say that when it comes to 

global health it’s like a bucked which has never been filled above the middle, the covid-19 

pandemic is a quantity of liquid which fills the bucked above the already tested limit and because of 

it we see that there are holes in the upper part of the bucket trough which we can see leaks. I would 

say that it’s a good thing that the covid-19 pandemic is not as deadly as some of the other 

pandemics which we had previously like the black death for example [7], otherwise we might have 

seen holes which we cannot repair, making the bucket useless. The world must learn from the 

covid-19 pandemic and adapt what it has learned to make Global health more accessible and more 

effective, if it does not it might lead to catastrophic consequences. Different political tools such as 

diplomacy at the highest level when it comes to bilateral or multilateral relations are crucial to the 

solution of the crisis we are facing now and crisis’s the world might face in the future.   

What are the opportunities? 

I will keep the list of the opportunities which we can get out of the pandemic short and 

simple. We can learn from the mistakes we have made when managing a global crisis. The most 

important thing we can get out of the pandemic is that we need to focus on perspective D (Foreign 

policy serves the goals of health) from the classification which Kickbush uses, which will 

potentially make Global health more accessible turning it into a goal which we can’t still see but at 

the same time know is somewhere behind the horizon.  
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Abstract. This study aims to show that individual work is one of the most commonly used 

active methods of teaching in the specialty "Dental technician" at the Medical College (MC) - 

Plovdiv. Results from the study show that the individual work of the students is not restricted in 

volume. Most common form of individual work is the development of a coursework in the VI 

semester, as a final of the undergraduate internship. The active teaching methods are demonstration, 

observation, individual work, self-preparation and discussion. In recent years they have been 

applied invariably in the hybrid training, so the opinion of dental students is that the methods are 

related and successful, as well as they are applicable to the assessment of their knowledge and 

skills. 

Key words: individual work, medical college, dental students, hybrid training 

 

Introduction. Teaching is a major socio-pedagogical category of everlasting importance. It 

is connected not only with the individual, but also with the development of human society, 

civilization and culture. 

As a pedagogical activity, it performs the function of teaching the educational content and 

implements the activities "teaching and learning" in the learning process. 

In the modern world, the constant growth of the amount of information and its rapid 

obsolescence give rise to the need to form in the learners the ability to navigate in ever-changing 

conditions, as well as skills to independently acquire knowledge and apply it to solve emerging 

practical problems. Motivation and achievement of this goal is possible by increasing the share of 

individual work of students in the learning process (2). 

The information contained in the answers of the survey, oriented to the educational 

technologies applied in the training in the specialty "Dental Technician", as well as to the methods 

and forms of training used. 

Pedagogical, educational, didactic goals and tasks, which play an important role in 

activating and stimulating lasting interest and activity in the students during the learning process, 

are realized through the individual work of the students. 

Hybrid learning, also known as blended or mixed learning, is a method that combines 

classroom and online learning, allowing students to attend lectures and have most of their classes 

online, but also to attend real classes for their practical exercises. Hybrid learning is convenient and 

proven effective, and has already been adopted by many faculties and students in the modern world. 

The individual work of students in the learning process should be understood as an activity 

that they consciously organize and perform in accordance with a specific goal, overcoming the 

difficulties encountered in achieving the goal with their own effort, where the teacher's guidance is 

indirect. 

That is why it is important to be interested in the opinion of our students about the methods 

and forms of teaching applied by the teachers and to what extent the individual work has entered the 

day-to-day educational activity. 

Purpose. The present study aims to show that individual work is one of the most common 

effective methods used and applied in the specialty "Dentist" in MC - Plovdiv. 
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Materials and methods 

Through a survey we examine and analyze the extent to which the active method applied in 

the learning process – individual work, facilitates and stimulates the acquisition of theoretical, 

practical knowledge and professional skills in the training course for the specialty "Dental 

technician" at the Medical College at the Medical University - Plovdiv. 

 A study was conducted on sixty-two first and second year students during the winter 

semester of the 2020/2021 academic year. The content of the entire questionnaire is 18 questions, 

and for our purpose we focus on issues related to the forms and methods of teaching. 

 

 Table 1. Distribution of students majoring in "Dental Technician" by course year 

 
Fig. 1 

 

Results and discussion 

The effectiveness of a method can be seen as its ability to fulfill the purposes for which it is 

intended. In this sense, an effective method is one that leads to quick and easy learning of the 

material. Lecture, observation, instruction, individual work and exercise are cited as the most 

commonly used methods by a relatively large number of students - 80%, and undoubtedly as most 

accessible and acceptable methods students indicate individual work, discussion and demonstration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I year III year Total % 

Men total 5 men 4 men 9 men 47% 

Women Total 5 women 5 women 10 women 53% 

Total 10 people 9 people 19 people 100% 
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Table 2. 

Question number Answer 

No 1 

What methods and means of preparation do you 

use most often? You can specify more than one 

answer. 

 

 

80% answer lecture, observation, instruction, 

individual work, exercise and discussion. 

 

No 2 

Which methods do you think are the most 

accessible for learning the material? Point them 

out. 

 

 

85-90% answer individual work, discussion and 

demonstration. 

 

No 3 

What can be changed and improved in the 

hybrid way of learning? 

  

 

70% answer fully present practical exercises. 

 

 

 

In the modern educational process, students should feel deeply engaged in improving and 

widening their knowledge, especially through a number of individual activities: individual work 

during seminars, study of scientific literature and specialized documentation, `out of classroom` 

employment and participation in personal sessions and conferences. Cognitive independence - this 

is the ability of the learner himself, "on their own to organize their cognitive activity and carry it out 

to solve a new cognitive problem" (1, p. 414). 

The question about which methods contribute most to the easy assimilation of the study 

material could probably be interpreted by students in another way - as a question of their 

preferences for one or another educational method. 

According to the students, soon to graduate as most accessible we observe the methods of 

training as follows: individual work, discussion and demonstration as they have highest share of the 

listed techniques. It is noteworthy that the arrangement of the methods evaluated according to their 

effectiveness follows almost the same pattern in the forms. However, indivdual work is valued as 

the most effective and applied method. 

T. Popov had similar results in a large-scale study covering students in the field of public 

health. (3, pp. 122) 

 

Conclusion 

In the specialty "Dental Technician" MC - Plovdiv the individual work of the students is not 

limited in volume. For example we can point out the fact that the indivdual activity of the students 

is in the form of elaboration of a course work in the VI semester, as a finale of their undergraduate 

internship. Active teaching methods are demonstration, observation, self-preparation and 

discussion, so the opinion of dental technician students is that the methods are very related and are 

an assessment of the applicability of knowledge and skills. 
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The thesis deals with the lexicosemantic behaviour of COVID- 19 lexeme since it recently 

represents a significant factor of healthcare communication not only between specialists and 

patients but also within general public. Language use is of evident practical importance to both 

healthcare professionals, who communicate medical ideas on a regular basis, and non-professionals, 

who constitute their experiences of health and illness. 

Various aspects of healthcare communication have become a periodic theme of research 

within Applied Linguistics. Previous studies on health communication have contributed 

significantly to the inestigation of its sociological aspects; while it is necessary to highlight their 

close focus on language in use and pointing up the leading role of language in the practice of health 

care [1]. The processes of globalisation are reflected also in the change of lexical composition of the 

language, as the new forms of professional relations between people are appearing [2]. 

The research focuses on word combinations, collocations, and concordances in which the 

COVID-19 lexeme regularly appears; the first lemma to the right together with the first lemma to 

the left from the investigated lexeme illustrate the principal positions of our interest. 

Simultaneously, we give consideration to their semantic prosody, semantic restrictions, and also 

grammatical characteristics that have an impact on its lexical features. 

The whole linguistic material is studied in the framework of the text corpus English Web 

2020 (enTenTen20) with the help of the search tool Sketch Engine. As a corpus-based thesis, its 

aim is to identify recurrent patterns in which the keyword occurs and to examine its lexical and 

semantic peculiarities together with extralinguistic factors in the background. 

To begin the research, the frequencies of the lexeme and other regular lexemes from the 

field of medicine are elaborated and compared in order to highlight the remarkable position of the 

lexeme COVID-19 in the contemporary communication. There are 1 433 204 hints recorded with 

the COVID-19 lexemes, which represents 31.87 hints per million tokens and 0.0032% percent per 

the whole corpus (Table 1). 

 

Table 1. Number of concordances of the chosen lexemes and their frequency per million in English 

Web 2020 (enTenTen20) 

 

lexeme number of hints 
number of hints per 

million tokens 

number of percent % 

 per the whole corpus 

COVID-19 1 433 204 31.87 0.0032 

heart attack 213 306 4.74 0.00047 

cancer  4 622 429 102.79 0.01 

flu 454 581 10.11 0.001 

asthma  394 343 8.77 0.00088 

 

The differentiated incidence illustrates that the studied lexical units contribute to the 

fulfilling of specific functional communication needs; their relatively high incidence and their 

location in the centre of the lexical stratification contributes to the communication flow. The 
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frequency is one of the factors that influence the behaviour of a lexeme from the lexicological 

perspective. However, frequency is understood as a relative feature; different corpora might result 

in different frequency lists. According to [3, p. 49], single words in frequency lists give information 

about the content of a text; nevertheless, their position in the list does not tell us much about 

meaning. 

When inspecting the behaviour of the COVID-19 lexeme, it is unavoidable to start with the 

fact that the corpus evidence manifests its occurrence in a wide range of structures. The subsequent 

word class patterns are apparent: the lexeme prevails with determiners; it is modified by different 

types of modifiers ranging from adjectives to nominal and verbal prepositional phrases. The spread 

of the investigated lexeme in various registers of the English language is illustrated also by formal 

expressive means of category of determination that are applied with it. 

Significant collocations of the COVID-19 lexeme are observable when it becomes part of a 

phrase modifying another noun (we study the first lemma to the right from the studied lexical unit) 

(e.g.: pandemic, outbreak, crisis, vaccine, cases, restrictions, lockdown, virus, testing, infection, 

patient). The collocations might be in concord with already established notions in dictionaries or 

they display original word combinations. From sociolinguistic point of view, they are noteworthy 

for the understanding of humans and their behaviour and institutions. In addition to this, a limited 

number of these nouns have the potential to appear also in front of the analysed lexeme. Their 

possible double position demonstrates their significance manifested in the communication situations 

between health specialists and patients. 

Adjectives that in the English Web 2020 (enTenTen20) Corpus precede the lexeme COVID-

19 denote both objective and subjective qualities (e.g.: severe, confirmed, unprecedented, 

asymptomatic, world-wide). 

When taking into account verbs that expand the elements of meaning of the COVID-19 

lexeme, the evidence obtained from the corpus implies that there appear more semantically relevant 

collocations with it that regular dictionaries provide us with (e.g.: confirm, cause, regard, combat, 

spread, catch, prevent). They express procedural meanings within which the COVID-19 lexeme is 

realized, they display wide semantic variations on the scale from positive to negative connotations. 

The frequent lexical units in the position the first lemma to the left from the COVID-19 

lexeme are prepositions creating prepositional phrases; from the point of view of semantics, they 

are characterised as descriptions of diverse external conditions connected with the disease. 

Lexico-semantic characteristics of the lexical unit COVID-19 in English Web 2020 

(enTenTen20) copy general principles of functioning of the contemporary English language; yet, 

they reflect the needs of its users which include various factors outside the language itself. With 

regards to semantics, although the investigated lexical item is not described in full detail, the 

description tends to illustrate that it shares aspects of meaning with other terms from the field of 

medicine. These elements of meaning that characterise functions of the nouns in the discourse 

represents part of the semantic prosody of the examples in a functional group [3, p. 65]. Moreover, 

mental processes involved in determination of word meaning together with critical thinking are of 

high importance [4]. 

The results indicate that the lexicosemantic properties of the term COVID-19 reflect 

extralinguistic factors (psychological, social) of individual speech acts. Therefore, the outcomes 

from the corpus analysis have practical relevance for health practitioners and educators concerned 

with health issues. 
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Abstract: The paper investigates multidisciplinary factors influencing the quality of 

experience of users of QoE communication services performed by a company in the status of a legal 

entity. To assess the quality of the QoE user experience, a structural Model of paired components 

(MPC) was formed on the perceptual and reference path, in which the factors influencing the 

subjective assessments of customer satisfaction, legal norms and regulations, technological and 

procedural, social and contextual responsibilities of the company are interactively connected. This 

paper aims to clarify the role of the legal-normative component in the model of paired components 

for assessment of the quality of the QoE user experience of a telecommunications services company 

by researching multidisciplinary influencing factors that integratively affect the quality of user 

experience in communication services and services of a functional company. 

Keywords: company, communication service, legal norms and regulations, quality of user 

experience, model of paired components 

 

1. INTRODUCTION 

The complex title of the paper includes terms, concepts and constructs from various 

scientific fields and multidisciplinary domains of knowledge. The key term is the user experience 

and it can imply "integration of different types of acquired knowledge, developed skills, formed 

attitudes and beliefs of a person with orientations that enable him to solve the same, similar or 

analogous problem situations in the same, similar or modified or innovative way" (Banjanin, 2008) 

[1]. A service user is a person who is metaphorically a "dynamic processor of data and information" 

that flows through three communication veins - cognitive, affective and action, or through a task 

vein. A company is an organization that are defined as a "multicultural world of talents" by modern 

theories,  and those talents, i.e. people change the way of work, the structure of goals, missions and 

functions, achieving solidarity between them and interactions in situational contexts by applying 

information and communication technologies. The famous sociologist Emil Durkheim (Durkheim, 

1903) defines solidarity as a link that connects and holds together the members of a society [3].  
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2. METHODOLOGY OF CREATING A MODEL OF PAIRED COMPONENTS FOR 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EXPERIENCE OF USERS OF SERVICES OF 

COMPANY 

It starts from the fact that a company functions as a network of interactive connections and 

relations created by persons and to which they react using the possibilities of applied technology in 

multidimensional contexts, including legal and regulatory norms, laws, regulations, protocols and 

standards. Radomir Lukić (1914-1999), lawyer and sociologist of law, in the scope of his research 

from the level of action and interaction to the level of systems and social structures, emphasized the 

importance of "open structure of experience" in creating scientific knowledge the way in which 

"new experience corrects inaccuracy of old scientific knowledge, based on narrower experience" 

(Lukić, 1995). Goran Maričić (2020), a lawyer, in a monographic analysis of the emergence, 

transformation and normative shaping of joint stock companies, through a historical prism 

concludes that a joint stock company was created and shaped gradually”, i.e. through experience 

"with the capacity of a legal entity" as a "community of several persons constituted by a legal 

transaction" in order to create "business capacity for common goals and interests" (G. Maričić, 

2020, pp. 115-116) [9, 10]. Paired component models are best for describing complex interactions 

between multidisciplinary factors influencing the observed output variable. Based on the presented 

analytical review of relevant multidisciplinary research in this paper and the conducted field 

research of attitudes and assessments of service users, it is evident that "parameters of human 

desires, needs, requirements and satisfaction" form a unique matrix of genetic, biological, cognitive, 

social, psychological, cultural, intellectual, emotional and other dimensions of experience in 

technological, informational, business and multidimensional situational contexts. In this paper, this 

matrix is recognizable in the created structural model of paired components that form: legal-

regulatory factors (LR), economic-social factors (ES), socio-contextual factors (SC), technological-

process factors (TP) and human-user factors (HU). Component interactivity is realized through 

independent input and transition variables with scaled values of influence on the output value of the 

dependent variable QoE of service users. 

3. RESEARCH ON THE IMPORTANCE OF THE QUALITY OF EXPERIENCE OF 

SERVICE USERS DURING THE COVID 19 PANDEMIC 

The quality of experience of service users is, in the literature, very differently defined and 

dimensioned. Most often, the "outcome of the process of comparing individual assessments" is 

variables and indicators that include positive and negative "influences on perception, contemplation 

of conception and narrative result" (Đorđević Čegar, 2021) [5]. Precisely, the former experience 

and the capacity of an individual's experiential knowledge with a repertoire of conceptual 

knowledge indicate the importance of the influence of human memory in forming the quality of the 

experience of service users. A group of authors (Džamonja Ignjatović, Stanković, Klikovac, 2020) 

base their conclusions on the quality of experience on the analysis of life context factors and 

lifestyle changes during the pandemic, emotional reaction factors and coping strategies as well as 

expectations from the future given the new situation, which has dramatically changed the dynamic 

density of society on a planetary scale [4].  

4. LEGAL-REGULATORY FACTORS IN THE STRUCTURAL MODEL OF PAIRED 

COMPONENTS (MPC) 

The paired component LR "Legal-regulatory factors" includes the legal form and status of 

the legal entity, registration and association, ownership structure and type of business relations of 

status entities, determining the strength of the relationship in the forms of cooperative, coordinating 

and collaborative cooperation in internal and external business environment, models and 

competencies of individual and collective management bodies, ways to change legal forms and 

retention of identity, general and economic rights and responsibilities regulated in accordance with 

law and other regulations, application of domestic and international standards in the formation of 

various normative acts, procedures, protocols and various types of standards on investment in 

company development (Maričić, 2016) [8]. In addition to legal norms, the definition of contractual 

provisions, telecommunication standards and norms of international and European standardization 
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bodies is performed by: 3GPP-Third Generation Partnership Project, ETSI-European Institute for 

Telecommunication Standards [6,7] and ITU-International Telecommunication Union-

Telecommunication Standards Sector ITU-T. The regulatory documents of these organizations are 

technical specifications, technical reports and recommendations that establish the relationship 

between the QoE and the Quality of Service (QoS) for certain classes of network traffic: 

conversational traffic; streaming traffic; interactive traffic; background traffic and other categories 

of traffic classes in newer generation networks (4G; 4.5G; 5G) [2]. Contracts that service users, in 

the role of subscribers, sign with the service provider, regulate the mutual relations related to the 

provision/use of the service, which includes the minimum level of QoS that the operator should 

deliver to users, which ultimately affect the quality of user experience. Special provisions of the 

contract regulate the conditions for the provision of individual telecommunications services, such as 

prices, scope and specific user requirements.  

5. CONCLUSION 

The results of the research in this paper confirm the hypothetical postulate about the 

importance of the interactive connection of individual independent input and transition variables of 

paired components in MPC and their significant influence on the output-dependent variable QoE. 

From the analysis of research data it can be concluded that the quality of experience of service users 

in interactions with network services, applications and digital services of the company is determined 

by the level of integration of cognitive, affective and action-behavioral communication competence 

with subjective curiosity, productive creativity, effective communication, strong character, 

exemplary courage, proactive beliefs, inspiring charisma, multidimensional lifelong learning 

competencies, common sense action ability, and agile memory capacity in cognitive architecture. 

All these characteristics are important for overcoming the harmful effects of the COVID19 

pandemic. Based on the generated indicators of the importance of interactive influences on QoE 

from individual paired components of the created model and significant relationships between 

different independent input and transition variables, the obtained values of Spearman's correlation 

coefficients show that variables of legal-regulatory factors have a significant correlation with 

human negative user factors. 
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Abstract: Post pandemic of Covid-19 is considered ascreative destruction to reform the 

modern world.The reformation advocates for virtualengagement, with subtle lessening the physical 

social contact, optimizing effective human connection by advancing consciousness, awareness 

through leveraging three realms of intelligence. The integration of three realms of intelligence 

providesthe potentialof transcending knowledge to attain ultimate performance and 

service.Hencerequires transformative processto approach new ways of accessing innovative 

opportunities, improvingentrepreneurship practice for sustainable wealth and economic 

development. A linkage ofleadership style provides a scenario of human limitation with possible 

avenues toattain the common purpose using existing and improved technologies. 

Keywords: Three realms of intelligence, leadership style, and technology advancement, 

COVID 19 

 

Introduction:Post pandemic COVID-19 is considered as a creative destruction, dictating 

the trend of economic shift bringing new ways of doing things and replacing the old ways 

(Schumpeter 1934), heightening higher intellect with use of technology for application.Human 

potential is inclined in three realms of intelligences, known as Intelligence Quotient (IQ), Emotional 

Quotient (EQ), and Spiritual Quotient (SQ). These intelligences when are well synchronized 

providesoptimal holistic performance.In this paper three realms of intelligence viz., IQ, EQ and SQ 

are presented linking with triarchic Sternberg model and aligned seven progressive steps of Barret 

framework of consciousness. In process, the alignment is provided with leadership stylesuch as 

transaction, transformative with authentic and quantum approach evolved by improved technology 

and advancement. The advancement is indicated by a signal of subtle progressive detachment and 

reduction of social and physical challenges.Thus a pandemic of COVID-19 enhances to attain 

higher efficiency, service, common purpose and wealth by transcending knowledge,increasing 

awareness using information technologies. Seemingly, these emergence forms new products, new 

process to embrace innovative thinking for opportunity identification and sustainability. In process, 

there is a need to reposition innovationand entrepreneurship using mind and spirit as a natural 

potential. 

 

Three realms of intelligence, leadership concepts and Innovative entrepreneurship 

creation: Categorically, intelligence is categorized and defined by Catell(1963) into two 

components known as crystallized intelligence and fluid intelligence. In crystallized intelligence 

explains the acquired knowledge and ability to retrieve. Fluid intelligence entails the ability to 

engage into the unknown phenomena to solve unknown challenges with resilience which unravels 

insights with experience in non-linear form.Hence, crystallized intelligence assists to address usual 

phenomenon existing in the status quo.This is in line with Sternberg (1988) triachic theory of 

intelligence advocating cognitive abilities and considered intelligence to entail three parts such as 

analytical, creative, andpractical intelligence as shown in the figure 1. 
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Figure 1: Stemberg’s theory identifies three types of intelligence: Analytical, creative and practical 

 

Analytical Intelligence (AI):AI is  similar tointelligent quotient (IQ) measuresindividual 

capability in terms of problem solving, and rational capability(compare and contrast, analysis,  and 

evaluate)theperformance is judged in terms of grades, degree of achievement and rewards. 

Learners’ behavior and attitudes is enforced to follow certain logical flow of reasoning and based 

on linear thinking (Langhe, Puntoni&Larrick 2017).Practically, transaction leadership has been 

used to enhance AI/IQ by providing rules, procedures and interpretations of written documents in 

school or at work for information retrieval and performance. Rewards and penalties are applied as 

reinforcement to mainstream routine activity(Bass 1997; Podsakoff, Mackenzie, Moorman & Fetter, 

1990),proved success with subjectivity. In process of learning, human potential is limited due to 

pace of acquiring information, assessed and singled out with selected specific metrics for 

performance.Generally, high egocentric behavior is considered as confidencefrom peers, 

misconception of humility with fear and sympathy for consideration. Technical skills is proved 

most by manual labor, increased efficiency with ordinary machineand experiencing static or archaic 

technologies. Creative knowledge is limited due to high interaction of physical and social contacts, 

experiencing inventible challenges such as seeking physical sustainability, safety, recognition, 

competition for relationship and networking. The behavior is focused on material accumulations, 

regarded as self worth for higher achievement, and social empowerment for self esteem and respect 

and resulting to social classes.The practice is more prevalent to factor driven economy. The current 

stance of COVID-19 has initiated a consideration ofcreative destruction lettingbusiness as usual 

replaced with existing multi-interface technologies. In progression, there is an influence of subtle 

reduction of social contacts and paving a way for integrating creative intelligence for innovative 

approach at school and work. 

 

Creative Intelligence (CI)provides imaginative solutions, ideas from difference sources and 

individuals, using various options, through co-creation, knowledge sharing for problem solving 

enriching collective intelligence.The CI works successful for innovation and entrepreneurship yet 

limitedto be utilized in traditional school systems and work.CI is quite linked with (EQ) managing 

own emotions and others for effective communication in use of empathy and interpersonal skills for 

defusing conflicts. EQ is enhanced with transformative leadership which entails charismatic 

personality, inspirational motivation by communicating clear vision, and stimulating creativity for 

innovative solutions without criticism. Individuals are empowered for self growth and learning, 

personal awareness, self ownership and overall team performance (Bass 1985;Rao, et al 2015). 

Cultivating common positive values requires a time frame and maturity, independence of thoughts 

with cultural diversity and more relevance in efficiency driven economy.The existence of pandemic 

of COVID-19 provides an opportunity for continuous learning improving communication for 

internal cohesion and existing world (Bass, Nevicka& Tenvelden 2014).Technologies reduce the 

learning curve,biasness of social, psychological discomforts and physical contacts. Nevertheless, it 

promotes the use of imagination potential, creativity, increase awareness with opportunity for 

automation and authenticity. The use ofinternet of things (IoT), smart embedded systems, sensors, 
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communication hardware is used totransmitand share information and encourage objectivity. Ethics 

is highly encouraged with possible new ways for innovation and entrepreneurship practices. 

 

Practical Intelligence (PI): PIis defined by Sternberg as streetsmartand common sense to 

solve every day challenges by manifesting self mastery by discerning the current and future state. PI 

is similar with Spiritual intelligence activating the positive qualities, true self in form of wisdom, 

compassion, integrity, joy, creativity with piece(Griffiths2007) and nonmaterial(King 2009) motive, 

promoting collaborative engagement, partnership, and common purpose. Imagination becomes a 

powerful resource through envisioningthe future and value drivenenhanced by SQ.COVID-19 

provides an opportunity advancing the virtual engagement promoting sophisticated facilities as the 

genesis of resource sharing and knowledge creation, accessing equal wealth of informationthrough 

the use of artificial intelligence, digitalization, sensory machines and virtual gadgets toexploit 

microscopic opportunities,responding to the inner self needs. Towards the modern world humans 

will begin to utilize the sixth sense based on SQ integrated with advanced technologies responding 

to needs and accessing products and service just in a moment of imagination than observation. 

Quantum leadership style becomes more appropriate responding to the self and other, transforming 

the conscious and physical matter (Barrash, 2012) multidimensional concept including cognitive, 

relational, ethical, emotional and spiritual using intrapersonal skills. This situation is more prevalent 

to sophisticated economy experiencing selfautomation such as self driving car, self tutoring, and 

self performanceassessment and accessing knowledge in noiseless form. An exemplary case is from 

Steve Jobs whom integrated the three types of intelligence for innovation and entrepreneurship with 

sustainable wealth.  

 

 
 

Figure 2: Barret Framework of consciousness adopted and modified for conceptual and theoretical 

framework for realms of intelligence linked with leadership skills 

 

Conclusion:Three realms of intelligence build the basis for each other to transcend the 

awareness levels from physical needs to knowledge as a driver toexploit the ultimate spiritual 

intelligence seeking higher service and purpose using leadership style. Hence, the intervention of 

COVID-19 is regarded as creative destruction providing a subtle shift with progression from 

physical to spiritual realm and reposition innovation and entrepreneurship practices for sustainable 

wealthusing existing and improved information technologies.  
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Georgia was not a single state in the second half of the 18th century. It is then divided into 

kingdoms. The Kingdom of Kartli-Kakheti was established in Eastern Georgia, which was ruled by 

King Erekle II in 1762-1798. The period of his rule is quite difficult, as the Kingdom of Kartli-

Kakheti and Georgia as a whole were not allowed to rest by the Iranian and Ottoman invaders, 

which was compounded by the frequent attacks of the Leks. The latter sometimes had the Ottomans 

as allies, sometimes as instigators, and so gradually efforts were made to weaken the Georgian 

kingdoms so that their final conquest would be easier for the adversaries.   

 Erekle II turned out to be a strong ruler. He was able to produce effective battles in three 

directions. He also resorted to convenient diplomacy with weapons and tried to ensure peace for the 

country. It is known that epochs of peaceful life for Georgia as a whole are hard to find throughout 

its history. Due to its geographical or geopolitical location, many invaders had the desire and 

attempt to finally subdue the territory of this country and its inhabitants. But in spite of everything, 

the freedom-loving Georgian people still managed to secure freedom and peace as a result of 

selfless struggle.          

However, the situation was not infrequently complicated by sudden self-inflicted natural 

disasters, infertility, and epidemics.          

As it is known, various epidemics, which sometimes even took on a pandemic nature, 

mainly came from outside the borders of the country and spread. Georgia, as mentioned above, was 

distinguished by its interesting and at the same time important location. The most important trade-

caravan routes passed through here and against the background of the complicated epidemiological 

situation, decisions were made at different times to temporarily stop traffic in some directions.  

Even during the reign of Erekle II, the Kingdom of Kartli-Kakheti could not surpass  the 

spread of the ,,Black Death", or the same ,,Black the Plague" epidemic. As it is known, the 

epidemic was so named because of the black or dark spots on the skin of the patients. This deadly 

disease was followed by large-scale casualties in Asia and Europe during the Middle Ages. The 

situation in the Georgian kingdoms was difficult.       

 On January 11, 1798, the beloved hero, King Erekle II, died. Historical sources do not name 

the Black Death epidemic as the cause of his death. But for his funeral, the epidemiological 

situation posed a serious problem. Although Tbilisi was the main city of the United Kingdom of 

Kartli-Kakheti, in the years before his death, King Erekle and his family often fled Tbilisi and 

temporarily took refuge in relatively safe places to protect themselves from the Black Death 

epidemic. Finally, the mass spread of the ,,Black Death" became the reason for the royal family of 

Erekle II. He moved to Telavi and died there, the old king, in the same royal palace, in the same 

room, on the same bed where he was born.         

The king's corpse was buried in a double-bound wooden coffin, where ice was packed. His 

death was a terrible tragedy. The country was covered in mourning. Residents from different 

directions flocked to Telavi to say goodbye to the adored king. According to the available 

information, the mourners had to spend the night in specially set up tents. Not only Georgians, but 

also residents of other nationalities and religions mourned the death.      

The funeral of King Erekle II of Kartli-Kakheti was delayed for several tens of days. The 

reason was the expectation of a weakening of the „Black Death“  epidemic. The epidemic would 

not back down. Timely burial of the king's body was necessary, despite the ice packed in the coffin. 

On the fortieth day after the relevant ceremony, the king's body was transferred from Telavi to 
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Mtskheta, so that they did not actually enter Tbilisi. Despite a great desire to pompously bury their 

beloved king, the created severe pandemic situation did not allow them to do so. The deceased, who 

was taken through Gombori Pass, was supposedly buried near Mtskheta near Aragvi. The people 

from Kakheti cried again and then were transferred to the other side of the river and handed over to 

the people of Mtskheta in such a way that none of the mourners who came to Mtskheta followed the 

procession. The coffin was brought only to the gate of Svetitskhoveli temple and handed over to the 

monks. By this time, the Svetitskhoveli Temple and its entrance were full of people waiting for 

death, infected with the Black Death epidemic, fleeing to the house of the Lord in hopes of death or 

survival.           

The only one who remained with the king's body until the end was the priest Christopher 

Kejerashvili-Badridze. He promised the king's family that he would obey all Christian rules at the 

cost of his own life and bury the king, which he did.      

 Thus, the funeral of King Erekle II of Kartli-Kakheti took place on February 21, 1798 in the 

Svetitskhoveli Cathedral. Interestingly, the fact that Erekle II was born on October 7, 1720, to his 

grateful descendants, when they planned to celebrate his 200th birthday in 1920, Did not allow this 

due to the spread of a new epidemic so-called ,,Ispanka".      

It should be noted one symbolic circumstance that the 300th anniversary of the birth of King 

Erekle II could not be celebrated even in 2020, despite the announced pompous events in St. 

Petersburg. In Telavi. This time the cause was the COVID19 epidemic declared a pandemic in the 

world.             

However, it must be said that scientists have been able to eradicate all the existing epidemics 

so far by creating appropriate vaccines and have finally defeated them. Intensive work is underway 

against the current COVID19 and hopefully it will soon be possible to escape from the current 

situation, which will allow us to be a little late, but still to pay tribute to the grateful descendants of 

the adored Georgian king. 
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Abstract. The covid 19 outbreak started from Wuhan, China which affected globally. After 

that World Health Organization declared COVID 19 outbreak as a global pandemic. World 

economics including pharmaceutical sector is affected by COVID 19 pandemic. Social Interactions, 

Financial strain, sales of multivitamins and immune boosters and sales of most commodities 

decreased during lockdown. The pharmaceutical industry plays vital role in the provision of quality 

health services. However pharmaceutical industry has experienced a mix of positive and negative 

impacts during this time. Different drugs and vaccines used to treat COVID 19 have significantly 

increased in the production. This period has served a great opportunity in research and development 

sector. Sales and demand of medicinal equipments like respirator, ventilator, PPE kits, sanitizers, 

etc has found to be ever increasing but the current production rate is unable to match this demand. 

Due to this inadequate supply healthcare workers and their household are suffering from the risk of 

infection and death. As many leading developers of pharma products are suffering from pandemic, 

supply chains are getting disrupted. In addition to that the approvals of non-covid related drugs are 

significantly declined which ultimately results in adverse long-term effects, to cater this situation 

there is a huge need to implement measures to cope with this. 

Keywords: COVID-19, Pharmaceutical sector, Positive impact, Negative impact, Vaccine, 

Drugs. 

 

Introduction. In 2019 World Health Organization declared COVID 19 outbreak as a global 

pandemic. Over 2.5 million people affected by COVID 19 by the date April 23, 2020 [1]. World 

economics including pharmaceutical sector is affected by COVID 19 pandemic. There is no 

particular treatment for this novel infectious disease. Main goal of every pharmaceutical system is 

to maintain natural market flow in this pandemic situation [2]. The Pharmaceutical industry plays 

vital role in the provision of quality health services [3]. 

Social Interactions, financial strain, sales of multivitamins and immune boosters and sales of 

most commodities decreased during lockdown, these are the four emergent themes which were 

identified during pandemic [3]. Due to pandemic and lockdown more than 90% people had change 

their routine. Sales of essential pharmaceutical items like multivitamins, immune boosters and PPE 

kit are increased during pandemic while other pharmaceutical product sale went down [3]. India and 

China are largely medical supply chains countries. India and China supply 80% of active 

pharmaceutical ingredient to United states for their pharmaceutical companies [4]. But Lockdown 

effects on global API market. 

 

Positive Impact of COVID 19 on Pharmaceutical Sector 

The impact of COVID 19 on pharmaceutical industry is huge. There was no specific 

treatment was available in first wave of pandemic; Hydroxychloroquine and azithromycin had been 

claimed to be effective in the prevention and treatment, so production of those drugs is increased 

overnight [5]. Hydroxychloroquine had been banned when scientists claimed that it has more side 

effects than other drugs. Hence production of other drugs increased. Remdesivir has been recently 

recognised as a powerful and useful antiviral drug than hydroxychloroquine [6]. Demand for 
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remdesivir has been huge from patients and physicians since the Emergency Use Authorization 

(EUA) granted the use of it [7].  

Increment in medical equipment production was the major positive impact observed. PPE 

kits were in demand by the healthcare workers and also the non-healthcare buyers like resellers, 

distributors consumers, etc contributed in increasing demand [8]. Rapid increasing demand of face 

masks, plastic face shields, gloves, sanitizers led to the shortage and in turn increasing the 

production of the same. Novel corona virus mainly affected on the respiratory system which 

depleted the oxygen level in the blood near about <94 %, to cater this, ventilators were used 

frequently [9]. 

In the beginning of pandemic, no specific test for detection of covid 19 virus was available. 

Research and development lead to development of RT-PCR, rapid antigen test, self-test kits etc. 

RT-PCR is short for real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction it gives rapid and 

accurate results in detecting active coronavirus (CoV) infection [10]. 

Scientist claimed that only way to save ourself from this pandemic is development of 

vaccine. Development of vaccine in various countries aroused interest in research and development 

in pharma sector. The types of approaches in development of vaccines are inactivated, live 

attenuated, protein based, viral vectors and nucleic acids [11]. 

 
Fig 1. Positive Impact of COVID19 on Pharmaceutical sector 

 

                   Negative Impact of COVID19 on Pharmaceutical Sector 

As the number of cases throughout the world continued to grow, many hospitals reported 

shortages of main equipments like beds, ventilators, respirator, gloves, hand sanitizers PPE kits, 

face shields, masks etc [12]. Due to lack of adequate supply of basic equipments, health care 

workers experienced high rates of infection and death [12]. Shortages of these medical equipments 

and medicinal drugs caused rate increment. 

During the first wave of covid 19, healthcare workers had to work with long hours, stress, 

fatigue and unsafe environment. Insufficient knowledge about physical distancing caused havoc. As 



45 

a result, number of patients per day grew rapidly which eventually put stress on the hospital 

management. This increased the risk of health care workers and their household [13]. 

India and China are the key manufacturers of the raw materials and also finished 

pharmaceuticals. As these countries are struggling with the pandemic, supply chain may get 

disrupted [1]. The pandemic declined the sales of non-covid treatments which adversely affected on 

the pharma industry. The approval rate of non-covid drugs has significantly decreased due to covid 

19 [14]. 

 
Fig 2: Negative impact of covid 19 on pharmaceutical industry 

         

Conclusion  

The COVID 19 pandemic has significantly improved the quality of medicinal equipment, 

diagnostic etc. Research and development in this sector are found to be accelerated during this 

period. Approval delays of non-COVID related products, disruption in supply chains, shortage of 

medicines and medicinal equipments are some of the negative impacts of COVID 19 pandemic. 

Finding measures to tackle negative impact will help the pharmaceutical sector to cope up with the 

challenges effectively.  
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As a result, TFW treated with 30% Cu loaded acetic acid was burned at 300oC burning 

temperature for 60 minutes and the most active catalyst was synthesized. The synthesized catalysts 

were analysed with SEM-EDX, XRD and FTIR characterizations. 

FTIR analysis: Fig. 1 shows FTIR spectra of TFW catalyst treated with acetic acid loaded 

with Cu and pure TFW. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis was applied in 

the wavelength range of 450-4000 (cm)-1 in order to comparatively analyse the chemical bonds in 

the structure of the samples. Spectra were interpreted by using the available literature data. It shows 

the peak hydroxyl group (-OH) seen at 3676.2 (cm)-1 in the FTIR spectrum of tea factory waste 

catalyst treated with 30% Cu loaded acetic acid (Fig. 1b). This peak is not seen in Fig. 1a. Strong 

peaks seen in the chemical structure of pure TFW in the range of about 2000-3000 (cm)-1 represent 

the C-H groups. These peaks are stronger in the Tea Factory Waste-Cu catalyst.  
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Fig. 1 FTIR spectrum of TFW (a) and TFW catalyst treated with acetic acid loaded Cu (b) 

 

The peak seen at 1605.7 (cm)-1 is an indicator of the presence of the C-O group. In Fig. 1b, it 

shifted to 1583.9 (cm)-1 and weakened. The peaks seen in the range of about 1300 to 1000 (cm)-1 

can be attributed to the S-O peaks. The peak seen at 1014.2 (cm)-1 is the C-C stretching peak. It 

defines the peak COH group at 813.31 (cm)-1 [1-5]. 

SEM-EDX analysis: Figure 2 shows the SEM-EDX analysis images of Cu supported TFW 

catalyst and pure tea factory waste. The surface of the TFW is relatively smooth and there are little 

particles (Fig. 2(a)). On the other hand, the surface of the tea factory waste catalyst, which was 

obtained by burning for 60 minutes at 300oC treated with 30% Cu loaded acetic acid, is quite rough. 

Fig. 2 (b) shows that micro-pores are formed and the number of particles increases. Increasing the 

roughness and micropores increases the catalytic activity of the catalyst. 
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Fig. 2 SEM micrograph of pure TFW (a), SEM micrograph of tea factory waste catalyst (b), the 

EDX result of TFW (c) and, the EDX result of TFW catalyst (d) 

 

In Fig. 2 (c), mineral matter content and rates of pure tea factory waste are seen. Pure tea 

contains 54.34% C, 43.88% O, 1.54% K and 0.24% Mg. The C ratio in TFW catalyst increased and 

reached 62.53%. On the other hand, the rate of oxygen has decreased by about half. It is seen that 

there is 13.3% Cu in TFW catalyst (Fig. 2(d)). 

XRD analysis: As can be seen in Fig. 3, X-ray diffractometer (XRD) was utilized for 

analysing the structure and phase of pure TFW and TFW catalyst treated with Cu loaded acetic 

acid. The scanning range is 2o - 80o at 2 diffraction angles. It is seen that pure TFW is partially 

amorphous. In the TFW catalyst, characteristic diffraction peaks are observed. This situation 

positively affects the catalytic performance of the TFW catalyst. 

 
Fig. 3 XRD patterns for TFW and TFW-Cu catalyst 

 

Today, when energy and its storage are so important, energy production from waste that has 

no economic value and the use of these wastes in energy storage is very interesting. The most 

efficient catalyst was developed by burning the TFW sample treated with acetic acid loaded with 
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30% Cu for 60 min at 300oC burning temperature. Characterization of tea factory waste catalyst was 

made using SEM-EDX, FTIR and XRD analysis. By evaluating all these results, it was seen that 

TFW is a very promising biowaste source for catalyst production. The use of the produced catalyst 

in the generation of efficient energy such as hydrogen and the production of supercapacitor, which 

is an efficient energy storage, made our work versatile and innovative. 
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The spreading of the new coronavirus SarsCov2and its various symptoms are real challenge 

for the medical community all around the globe. The loss of smell and taste are not presented as 

basic symptoms of COVID 19 when the pandemic situation was announced. The first research 

about these characteristics is of the British medical colleague. [1] 

In may they announced that anosmia and hypoosmia could be counted as an early sign of the 

condition. [2,3] 

The purpose of this research is to show what part of the patients diagnosed with COVID-19 

have symptoms of loss of smell and taste; is it the first or only complaint, when it happened and 

how severe it was. [4,5] 

For the purpose of this research we made a questionnaire with 9 questions. It is anonymous 

and fulfilled by everyone, hospitalized in the Infectious disease ward of our hospital with a positive 

PCR for COVID-19.  

We evaluated all the patients, who underwent treatment in this ward for the period from 

march to september 2020. all the questions were related to loss of taste and smell and the severity of 

these symptoms. 

Our research included 63 people for the period from march to september 2020. 29 (46%) of 

them have loss of smell in different degree. (table 1) 

 
Figure 1 Loss of taste and smell 

 

11 of these patients have full loss of smell, 8 say that its severe, the other 10 are not sure or 

think of it as not severe. 

15 patients declare that the changes of the smell showed significantly early. 9 of them say 

that this happened at the same time as the first symptoms of COVID 19 infection.  
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9 patients are not sure when they lost their smell. The most interesting part of the study are 5 

patients who are completely sure that the loss of smell is the first sign of the condition. 

About the loss of taste 28 (44%) of the patients showed up with significant difference in the 

perception of taste. 4 of the evaluated cannot determine. The other 31 patients don`t have any 

change in this analyzer.  

In 22 patients (35%) in our study anosmia or hypoosmia is combined with some change of 

the perception of taste. In this group again we have 7 patients with isolated loss of taste as first sign 

of the infection. 

When we tried to evaluate the degree of the loss of smell with a sale from 1 to 5, 5 people 

say it is a complete loss, 8 - it is insignificant, and a large group of 13 patients are not sure and 

answered with 3. (Fig. 2) 

 
As a good prognosis we can appreciate the fact that only 6 patients have permanent loss of 

taste and smell. All the other have the function of both analyzers recovered completely for different 

period of time 

COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop 

mild to moderate illness and recover without hospitalization. Most common symptoms are fever, 

cough, tiredness, loss of taste or smell. [6]  

It is known for a long time that infections, related to other viruses could be connected to loss 

of smell and taste in 15% to 40% of the cases. [7] In the epidemic situation of COVID-19 it is 

important to pay attention to these complaints. [8,9]  

People with acute hypo-/anosmia should be isolated and nasal drops should be prescribed. 

Alpha lipoic acid and vitamin A could help for the recovery of the nasal and pharyngeal mucosa. 

[10] Oral and nasal corticosteroids are not recommended, because they can affect the way of the 

infection. [11]  

In our study we established loss of smell and taste in 45% of the evaluated patients. 

Hypoosmia and hypoaugesia are showed in different degree among the studied people but they are 

significant as a symptom. 

Jane Parker MD has a degree in the chemistry of the taste. She says that there is enough 

evidence to announce that the loss of smell and taste is a symptom of COVID 19. [12] 

While smell and taste loss can be caused by other conditions, it warrants a conversation with 

your physician to determine whether you should be tested for COVID-19. We know smell loss is 

one of the first — and sometimes only — symptoms in up to 25% of people diagnosed with 
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COVID-19. It could be unrelated, but it’s important to seek care, especially if these symptoms are 

prolonged. [13] 

Olfactory and gustatory disorders are prevalent symptoms in European COVID-19 patients, 

who may not have nasal symptoms. The sudden anosmia or ageusia need to be recognized by the 

international scientific community as important symptoms of the COVID-19 infection. [14] 

According to Coelo MD – a professor of otorhinolaryngology and head and neck surgery in 

Virginia Commonwealth University in Richmond, the loss of smell and taste is common in other 

viruses but with SarsCov2 it is oftener. Coelo and al. made a research among 220 people and 40% 

of them have loss of taste and smell as first or only symptom of COVID-19 infection. [15] 

As a conclusion we can say that the data of our research are close to these of the European 

researchers. 

People with loss of smell and taste are recovering fully for different period of time. 

The loss of smell and taste should be considered as a significant symptom of suspected 

infection with SarsCov2. 
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Introduction 

Bulgaria, a small country in the Balkans, has been significantly affected by the COVID-19 

crisis. Education system was one of the essential sectors most influenced by the detrimental effects 

of the pandemic. “We are sorry to announce that the Schools competition will not run in 2020/2021 

due to the ongoing COVID-19 situation...”. “We hope to be back in 2021/2022”. Such updates 

regularly appeared on our screens throughout the long period of pandemic months.  

The STEM-based projects represent a good measure of how well a specific discipline is 

accepted. In the last years, the STEM competitions have received more attention from the academic 

organizations, industry and governments [1]. Getting students involved in such challenges is a 

fantastic instrument of building their practical skills and teamwork. Generally, each school year 

brings exciting novel challenges. However, while some of 2020’s and 2021’s STEM activities in 

Bulgaria did not take place, others have moved to online or hybrid events. With all schools closed 

due to the outbreak it was very difficult to reach children during the remote learning. Here, we share 

our examples for educators facing similar difficulties in order to capture how we met the challenge 

of keeping our students motivated. 

Research design 

STEM based competitions are traditionally designed to support schools in encouraging 

an interest in STEM careers. They are usually open to two students’ categories – one for ages 11-

16, and another for post-16 students. Since recently, we have been mentoring youths both at school 

and outside classroom activities. Although the pandemic has reshaped our collaborations, we stayed 

in our own lanes and continued to encourage students to participate in as much as possible 

upcoming events. Our idea was to identify the right style of competition and then encourage 

students to prepare theses, which judges reviewed to make decisions. In this regard, the present 

study aimed to present our expertise in supervision and motivation of talented students by getting 

them actively involved in the age-related STEM events including, but not limited to the following: 

The small learning & research communities  
The small learning & research communities represent unique networking opportunity that is 

hosted by the School Institute of the Bulgarian Academy of Sciences (SchI-BAS). Every year, SchI-

BAS produces scientific sessions, which are one of the most influential educational competitions in 

the country. These competitions first ran in 2014. Since then, more than 250 projects covering all 

fields of science (informatics, mathematics, art, robotics, physics and astronomy, chemistry, 

biology, ecology, engineering, etc.) are admitted on the basis of critical notes and recommendations 

by scientific jury. The meeting provides an opportunity for teachers and students to share 

experiences and maintain contacts [2].  

Youth's Session at the Annual National Conference on Physics Education  

The Youth's Session at the Annual National Conference on Physics Education gives 

opportunities for sharing innovative pedagogical practices and research activities of teachers and 

students. The 49th National Conference on Physics Education on "Physics in STEM Education in 
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the schools and universities” was held in June 2021. The event took place in Vidin, Bulgaria, 

together with the Union of Physicists in Bulgaria and the Ministry of Education and Science [3]. 

First National STEM conference for students “Project based training in STEM 

profiles” 

In 2021 the Regional inspectorate of education at Sofia, Bulgaria utilized video conferencing 

tools for the first edition of STEM conference for students “Project based training in STEM 

profiles” [4].  

 

Findings and discussion 

 

Youth’s scientific session of SchI-BAS  

For the first time supervision at scientific session of SchI-BAS, in pre-pandemic days of 

2019, Galya Petrova (PhD in Genetics) and her student have been awarded with the first prize for a 

project “Genetic diversity and evolution of the Orpheus flower” during the sixth scientific session 

of SchI-BAS dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Academy of Sciences. We 

observed, that all participating students interacted with prominent scientists and gained invaluable 

mentorship in terms of cutting-edge research from researchers that they had only read about. 

Youth's Session at the 49th National Conference on Physics Education  

During the 49th National Conference on Physics Education, a national competition for high 

school and undergraduate students was held dedicated to “The Greatest Physics Discoveries of the 

20th Century” and parallel Youth session “Natural sciences and Technologies”. Stefan Petrov (PhD 

in Molecular Biology) and an eight-grader participant from 18th school “William Gladstone” were 

ranked first in the category “6th-8th grade” and awarded with an honorary diploma. Their thesis on 

nanotechnology was reviewed by judges for the following assessment criteria: flow of idea, 

interpretation and presentation skills, clarity and originality, technical accuracy, etc. We recognized 

the value of science communication between youths and researchers and public engagement, as 

well. Such meetings develop effective oral communication skills that are usually noted as a key 

competency desired by the future employers. In fact, we expect that the targeted training of all 

young participants will contribute to the future advancement of society. 

First National STEM conference for students “Project based training in STEM 

profiles” 

An eleven-grader from the National High School of Mathematics and Natural Sciences 

"Academician Lyubomir Chakalov” together with his supervisor (Dr. Galya Petrova) introduced the 

participants from different schools, their teachers and experts from Regional inspectorate of 

education at Sofia for the secrets of artificial incubation by designing and building an own artificial 

incubator by homemade materials. The instrument was ranked first in the national competition for 

young inventors “Instruments for Physics laboratories in Bulgarian schools”. 

It is worth to mention that it is not all about winning the award. There were so many other 

benefits to just participating in many other national STEM programs, like 2021 Chemistry holiday, 

where every student may build own critical thinking, teamwork and resiliency. We encourage 

students do not get down if they do not go to the advanced rounds on their first try, to learn from 

their experience and to try again. In any case, the students felt that they increased their knowledge 

of further education.  

We recognized that teaching virtually has allowed educators to provide more autonomy to 

students through shifting teachers’ roles from the holders of knowledge to guides. However, one of 

the negative impact of movement to virtual learning is that the students became less able to engage 

with the school community. 

 

Concluding remarks.  

Over a period of COVID-19 lockdown, while some considered that the rapid move to online 

learning will result in a poor experience, we notice that both teachers and students enter a new 

phase in education process by being forced to make decision without reliable data. Our case study 
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pinpoints the great importance of the STEM-based projects on students’ and educators’ motivation, 

that is actually coming both inside and outside of us. Although current technologies have a huge 

potential, they cannot fully replace the school learning experience. We observed that youths keep a 

team spirit and came to project developments with their own ideas and expectations of participation. 

Our findings indicate that students viewed all activities positively. However, there is still more to 

learn about the online learning during the pandemic.  

On behalf of teacher’s society, we wish to thank all national foundations that maintain good 

partnership relationships, based on long-term contracts for collaboration with a number of 

organizations, universities and schools. Amongst them are the Bulgarian Academy of Sciences, the 

Technical University of Sofia, Union of Scientists in Bulgaria, the National Palace of Children, the 

National Polytechnic Museum and others. Currently, the questions concerning the effective 

implementation of STEM education is regarded as an urging issue in school education. Both the 

private and public sectors may contribute more effectively as potential future employers. We 

recommend qualified teachers and academic staff to help address the barriers to successful 

implementation of STEM education by addressing hard-to-staff schools and schools in remote 

areas. 
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Introduction: In the late 1970s, Ivermectin was developed as a new class of drug to treat 

parasitic infections. Initially used in veterinary medicine, it soon was found to be safe and effective 

in humans [1]. This is not the first time when the antiviral properties of Ivermectin has been tested 

against human virus. Ivermectin has shown broad-spectrum antiviral activity against several RNA 

viruses, such as Zika virus, Influenza A virus, Yellow fever virus, Dengue virus [2]. The anti-

SARS-CoV-2 of Ivermectin is likely through inhibition of viral IMPα/β1-mediated nuclear import, 

which reduces the replication of virus and thereby the viral load [3]. Wagstaff et al. demonstrated 

that single dose (5μM) of  ivermectin was a potent in vitro inhibitor of severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), showing a 99.8% reduction in viral RNA after 48 h [4].  

Clinical studies: In a Randomized Trial of 116 patients treated with Ivermectin-

Doxycycline (n = 60) or Hydroxychloroquine-Azithromycin (n = 56) therapy the authors found 

Ivermectin-Doxycycline combination therapy had a better success of symptomatic relief; shortened 

recovery duration, reduced adverse effects, and superior patient compliance compared to the 

Hydroxychloroquine-Azithromycin combination. The authors concluded Ivermectin as a better 

choice for the treatment of patients with mild to moderate COVID-19 disease [5]. 

In one of the studies published in the journal CHEST, a retrospective analysis of the files of 

patients with COVID-19 (4 = 280) in four hospitals in the region was made, dividing them into two 

groups - those treated with Ivermectin (n = 173) and those in whom Ivermectin was not 

administered (n = 107). Ivermectin patients received at least 1 oral dose of 200 μg / kg in addition to 

standard COVID therapy. Some patients also received a second dose on day 7 of treatment. A 

retrospective analysis of the data showed significantly lower mortality in patients treated with 

Ivermectin  (15.0%) than in those who did not receive the drug (25.2%) [6].  

Pharmacokinetic features: The main argument against the use of Ivermectin for the 

treatment of COVID-19 in clinical practice is the inability to reach plasma concentrations consistent 

with the established in vitro concentrations effective against SARS-CoV-2 with currently tested 

human dosing regimens. The available pharmacokinetic data for Ivermectin indicate that at the 

doses routinely used for the management of parasitic diseases the SARS-CoV-2 inhibitory 

concentrations are practically not attainable. At present any empiric treatment with ivermectin or its 

inclusion in therapeutic protocols are not scientifically justifiable [7]. Based on pharmacokinetic 

simulation was found the inhibitory concentration of ivermectin for effective anti-SARS-CoV-2 

activity and it is impossible to be achieved if the Ivermectin is administered at a dose approved [8]. 

The clinical utility of Ivermectin is limited of its potential to cause cytotoxicity and needs to 

monitor and control its systemic concentration [9]. Another significant problem besides the 

unattainable required IC50 for Ivermectin in plasma with the approved and tested dose regimens is 

the fact that it inhibits the action of channels in the cell that are responsible for the normal cellular 

processes. These divergent effects of Ivermectin on different cell channels create the preconditions 

for diverse and unpredictable side effects at higher doses in order to achieve an antiviral effect [10].  

Conclusion: Some scientists consider Ivermectin to be a promising drug that is subject to in 

vivo studies and randomized clinical control trials are required to understand the mechanism as well 
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as the clinical utility [11]. Ivermectin not receiving FDA approval for Covid-19 disease, but an 

exploratory Phase I clinical trial has been approved in the U.K. to determine the therapeutic efficacy 

of Ivermectin as a low cost prophylactic of Covid-19 [12]. The recommendations for taking 

Ivermectin in the early stages of the disease are logically based on the mechanism of action of the 

drug [13]. 

To date, there is still insufficient convincing scientific data to allow us to freely prescribe 

Ivermectin for the treatment of COVID-19. 
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In the wide mathematical literature, speaking about the mechanical sense of the first and 

second derivatives, they start up lengthy arguments about the fact that in rectilinear motion the 

instantaneous velocity v(t) of a material point (or physical body) as a function of time is the 

derivative of the coordinate x(t) or displacement s(t) = ∆𝑥(𝑡), that is,  

                                                         v(t) = 𝑥′(𝑡) = 𝑠′(𝑡) = (∆𝑥)′(𝑡), 
and the instantaneous acceleration a(t) is the derivative of the velocity v(t), or the second 

derivative of the coordinate x(t) or displacement s(t) = ∆𝑥(𝑡), that is  

                                                 a(t) = 𝑣′(𝑡) = 𝑥′′(𝑡) = 𝑠′′(𝑡) = (∆𝑥)′′(𝑡). 
These formulas are in fact applications of derivatives in mechanics, but do not give a 

mechanical interpretation of the derivatives. 

   The author of this article offers the true mechanical meaning of the derivatives of the first 

and second orders of the given function f(x) in the following form: 

1. The first derivative 𝑓′(𝑥0) gives the value of the instantaneous rate of change of the 

value of the function f(x) at the point 𝑥0; 

2. The second derivative 𝑓′′(𝑥0) gives the value of the instantaneous acceleration of the 

change in the value of the function f(x) at the point 𝑥0, that is, the rate of change in the rate of 

change of the value of the function f(x) at the point 𝑥0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Technical sciences 

 

THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON DEVELOPMENT OF MODERN WORLD: 

THREATS AND OPPORTUNITIES 

 

Svanidze Irakli 

Position – IT Project manager; 

Academic Degree - Master of Informatics 

 

As a result of the restrictions and lock-down caused by COVID-19 at the beginning of 2020 

almost all IT companies started talking about remote work, how to maintain efficiency while 

working from home, what challenges would they face and whether this transformation was 

beneficial or not at all. Despite these uncertainties and threats, the majority of IT companies have 

been forced to make remote working style available for their employees. 

And now when offices are opening up and IT companies are gradually reverting to the old 

working style, company managers and CEO’s are perceiving that employees involved in IT projects 

don’t want to give up remote work. One the one hand, employees and employers agree that face-to-

face communication is critical to the success of every project. On the other hand, employees such as 

programmers, designers, business analysts, testers, etc., got more used to working remotely and feel 

much comfortable than before.  

In consequence of these conflicts and objections, the new working model appears on the 

market, which is called hybrid work model and the main concept of this model is to allow every 

employee the flexibility of working either on-site or remotely. Furthermore, according to the survey 

conducted by Microsoft almost nine out of ten leaders (88%) expect a more hybrid way of working 

in the longer-term. The study showed that in 2019 only 15% of companies provided remote work 

for their employees, while in 2020 this figure was increased to 76% [1]. 

There are several variations of hybrid work model such as remote first, office occasional and 

office first-remote allowed, but all of them have their pros and cons. Therefore, in this article I’ll be 

discussing the threats and opportunities a hybrid work model can bring to the information 

technology sector. 

 

Threats 

In case of IT companies where the larger part (70-80%) of employees work from the office, 

while the remaining part (20-30%) work from home, the risk is to reduce the productivity and 

motivation of employees working remotely. The reason is that the members of staff working on-site 

have frequent communication with the team leaders in the absence of the remaining members, and 

consequently that interaction promotes the establishment of closer relationship between the 

management and the staff working from the office. As a result, employees working remotely will 

have the feeling that they are secondary class team members with less development opportunities, 

which affects their dedication and productivity. 

Another threat is a high disparity in acknowledgement and promotions. Gartner's research 

shows that 64% of managers more often promote or increase salaries of the staff working on-site 

than those who work remotely, because they believe the latter has lower performance [2]. 

Additionally, potential burnout can be a hazard for the employees working from home. 

Remote workers often work more hours during the day and take shorter breaks than those working 

from the office. They worry that their in-office colleagues may have doubts about their workload 

because they are out of sight. Consequently, remote workers work longer hours than usual to dispel 

these doubts. 

And the last but not least is the increased risk of fishing and cyberattacks. One of biggest 

disadvantages of hybrid work model is that it makes IT companies a lot more vulnerable. In 

addition to remote work, digital events and streaming services have a huge impact on increased 

demand of cloud services. Correspondingly, cybercriminals have taken this opportunity to up their 
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attacks. At the beginning of 2020 the FBI reported a 400% increase of cyberattacks from what they 

were seeing pre-coronavirus [3].  

 

Opportunities 

For many remote workers home office seems to be much comfortable that positively affects 

their productivity. At home they feel safer as being isolated from the other staff members, have no 

restrictions on how they dress, spend time with their families and don’t waste time on the way to 

work and back. 

The employees working from home have a great ability to adjust their tasks up to their will. 

During the work process, they can avoid noises and interruptions of the traditional office 

environment. Additionally, they have the opportunity to work during the most convenient and 

productive hours for them, which can be in the morning, afternoon or evening. Be free to make 

choices and be able to work wherever and whenever you want, has a very positive effect on a 

person’s satisfaction and mood. Consequently, when employees of an IT company are happier, less 

stressed and relaxed, the IT projects are accomplished with a higher performance. 

Studies have shown that employees who worked remotely said they felt happier than 

employees who continued to work from the office. 38% of respondents say that the coronavirus has 

had a positive impact on their attitude towards work and they are now happier in their activities than 

they were in the period before the coronation [4]. 

Another opportunity that is worth mentioning is reduced costs. According to a survey 

conducted by Microsoft, 56% of companies say that the hybrid work model is quite profitable, 

because they save a lot of money on office space, utilities, as well as travel costs [1]. 

After the successful implementation of the hybrid model, it is no longer necessary to provide 

a personal desk for each employee, but the demand for the type of spaces where teamwork will be 

convenient has increased. For example, long tables that can accommodate several employees to 

work on tasks, as well as lounges and seating areas where informal meetings will be held, will be in 

high demand. 

Finally, the hybrid work model-friendly environment reduces the number of simultaneous 

employees in the office and creates more free space for them to feel isolated and protected from 

others. As a result, there are lower chances of COVID infection.  

To conclude, everyone should be well aware of the risks and opportunities that come with a 

hybrid work model in IT companies. They must therefore mitigate these risks and benefit with the 

opportunities. 
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Abstract. The main parameters of the research are melons: promising Kazakh varieties of 

melon and pumpkin, pomace of these crops, pumpkin and melon pectin extracts. When selecting the 

technological modes (hydromodule, temperature, pH medium) to obtain a pectin-containing extract 

from pumpkin and melon pomace, prior to the introduction of the enzyme preparation, the raw 

material was pre-swelled in water at a temperature of 48-50 0C for 12-15 hours. Modern 

technologies of pectin production can differ fundamentally in the method of conducting the process, 

unique extraction techniques (ultrasonic freezing, electric field) and hardware design (from the use 

of standard equipment to the use of specially designed equipment. 

Keywords: melon, pumpkin, raw materials, pectin, pectin-containing extract, sugar. 

 

The current state and main trends in the development of technology for obtaining pectin 

from vegetable raw materials, the traditional technology of pectin production consists of the 

following main stages of pectin-containing raw materials; hydrolysis-extraction of pectin with 

mineral or organic acids; filtration of the extract; clarification of the filtrate; concentration of the 

extract; precipitation of pectin substances with aliphatic alcohols or polyvalent metal salts; 

purification of pectin; drying, grinding and mixing of pectin with sugar to a standard degree of 

strength. 

Pectin’s are natural compounds widely used in industry. In the food industry, they are used 

in the production of marshmallows, marmalades, jams, sausages, juices, yoghurts and some other 

products. 

Modern technologies for the production of pectin can differ fundamentally in the method of 

conducting the process, unique extraction techniques (ultrasonic freezing, electric field) and 

hardware design (from the use of standard equipment to the use of specially designed equipment. 

Analysis of existing technologies for the production of pectin substances allowed us to 

conclude that the main (traditional) method of obtaining pectin from plant raw materials is 

hydrolysis-extraction under the influence of acid solutions. The most acceptable hydrolyzing agent 

in this case, according to many authors, is hydrochloric acid. The existing methods of acid 

hydrolysis have a number of disadvantages, since they are based on hydrolysis-extraction in closed 

systems, prolonged exposure to temperature and aggressive environment of the extracting, which 

leads to degradation of pectin macromolecules and loss of the main properties of the target 

products. 

The analysis of the current state of pectin production technology is carried out. The schemes 

of pectin production using membrane technology, pectin production using Electro-activated water 

and cavitations-membrane technology of pectin production, their advantages and disadvantages 

over the traditional production scheme are considered. Modern pectin technologies can 

fundamentally differ in the way of conducting the process and hardware design (from the use of 

standard equipment to the use of specially designed equipment). It should be noted that the world's 

leading manufacturers of pectin’s use specially designed or modified equipment. 
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The developed technologies for obtaining pectin from apple pomace, citrus fruits, beet and 

pumpkin pulp, and technological modes are also presented. 

The analysis of literature sources and our research indicate the expediency of extracting 

pectin substances by the enzyme method from cheap raw materials-pomace of melon crops of 

domestic varieties (pumpkins and melons) and the selection of rational technological modes. 

The objects of research are melons: promising Kazakh varieties of melon and pumpkin, 

pomace of these crops (pulp), pumpkin and melon pectin extracts.  

The selection of enzyme preparations suitable for the production of pectin substances from 

the pomace of melons will be based on the study and analysis of the experiments of various 

researchers who worked on the production of pectin and practical work with firms that supply 

enzyme preparations. In this case, the range of enzyme preparations or their compositions that are 

most suitable for the isolation of pectin from vegetables will be selected empirically. In the future, 

the selected enzymatic preparations will be experimentally studied for their suitability for 

obtaining pectin from pumpkin and melon pomace. 

Based on previous studies, it was found that the pumpkin content of total pectin and the 

yield of pomace is quite suitable for obtaining a pectin-containing extract. Therefore, for further 

research, the pomace can be dried using a gentle technology and then used to produce pectin 

extract. To isolate pectin from pumpkin, the enzymatic drug polygalacturonase was used.  

When studying the technological modes (hydromodule, temperature, pH medium) for 

obtaining a pectin-containing extract from pumpkin pomace, before the introduction of the enzyme 

preparation, the raw material was pre-swelled in water at a temperature of 48-50oC for 12-15 hours. 

Pectin extracted from pre-swollen raw materials has higher quality indicators.  

Based on previous studies, it was found that melon in terms of total pectin content and the 

yield of pomace is quite suitable for obtaining a pectin-containing extract. As a result of the study of 

the optimal technological mode: the extract temperature, it was found that the optimal temperature 

of the extract during the enzymatic extraction of pectin from the pomace of the melon variety 

"Torpeda" is the temperature of 40-410C, which is unfavorable for many obligate microorganisms, 

which undoubtedly has a positive effect in the technological process. 

Since one of the criteria for the quality of pectin is the content of pure pectin in the 

commercial sample, additional studies of raw materials and pectin products were conducted for the 

presence of sugars, which are ballast substances in relation to pectin. Experimental data on the total 

content and fractional composition of sugars are shown in Figure 1 

 
Fig. 1-Mass fraction of sugars, % in terms of absolutely dry mass 
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From Figure 1, it follows that almost all samples of the studied raw materials contain sugars. 

This makes it necessary to prepare these types of raw materials for hydrolysis-extraction of pectin 

substances. 

Raw materials for pectin production should contain a minimum amount of reducing sugars, 

since the reaction with amino acids forms colored products.  

The content of ballast substances in dry pectin should not exceed 30 % (for pectin used in 

the food industry). The presence of ballast substances in pectin’s reduces their gelatinous properties 

and worsens complex formation. Therefore, before extracting the pectin substances, the water-

soluble components are extracted. 

To extract pectin from plant tissues, hot water, solutions of hydrochloric, sulfuric, nitric, and 

sulfurous and oxalic acids, oxalic acid and citric acid of ammonium, polyphosphates are used. The 

properties of the extracted pectin depend not only on the extraction methods, but also on the 

condition of the raw material, which can be fresh, well-dried or partially dried. 

The successful application of membrane technology for the concentration and purification of 

various biologically active compounds, including pectin, is largely determined by the rational 

choice of the membrane material, the shape of the membrane elements, and the optimal physic-

chemical and hydrodynamic regime of the process. Optimization of the modes of efficient use of 

membranes required the study of the mechanism of the mass transfer process, taking into account 

the component composition and properties of the separated system. 

The work carried out has shown that the use of semi-permeable membranes of a new 

generation for the concentration of pectin extracts allows you to significantly remove carbohydrates 

from the extract, achieve partial discoloration of the pectin extract, ensure 100 % retention of pectin 

substances by the membranes, and achieve a high degree of concentration of the extract. 

The use of membrane filters for the purification of pectin concentrates allowed us to obtain a 

pectin preparation with a purity of 95 %. Pectin’s with this degree of purification have a much 

wider range of applications than crude ones. 

In the case of concentrating the pectin extract by the method of membrane filtration, the 

question arises of restoring the performance of the membranes after the completion of the work 

cycle. On the working surface of the membrane, a layer of deposits of pectin, proteins, sugars and 

other components of the pectin extract is deposited. In addition, in the process of concentrating the 

extract, there is an increase in the number of microorganisms that are in it. 

It should be noted that the stage of membrane regeneration is a crucial and necessary 

moment in the development of the process of membrane concentration, which requires careful 

study. Restoring the performance of membrane devices is usually a multi-stage process that requires 

the sequential use of several cleaning agents. 

 

Conclusion. We conducted a reasonable search for chemical reagents and washing modes to 

restore the performance of the membranes after the working cycle of the extract concentration, 

allowing for the regeneration of the membranes, and selected an option that fully meets the 

requirements of the basic technological process. 

The need to expand the production of pectin is due to the constant deterioration of 

environmental indicators around the world, leading to contamination of the environment and food 

with toxic substances and radionuclide’s, and requires food safety and preventive measures. Due to 

the properties identified in recent years, they attract special attention for use in the diet of a healthy 

diet. Pectin’s can be widely used for prevention, auxiliary therapy and support in the physiological 

boundaries of the functional activity of organs and systems of the human body. 

The analysis of literature sources and our research indicate the feasibility of extracting 

pectin substances by the enzyme method from cheap raw materials-pomace of melon crops of 

domestic varieties (pumpkins and melons). 
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Abstract: Today there is an increasing demand for Massive open online courses (MOOCs) 

on distance learning in all spheres of education. MOOCs play a crucial role in lifelong learning as a 

new direction and as the latest technology in distance education. Based on the literature we revealed 

that MOOCs can be used as a tool in developing future teachers’ professional knowledge, skills and 

competences. The paper summarizes the theories of developing digital competence based on the 

analysis of research.  
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Introduction 

Currently the demand of using digital technologies has highly increased in the context of 

distance education. This witnessed by the fact that, based on the resolution of the President K. 

Tokayev on March 15, 2020, all universities, colleges and schools from the third term in 

Kazakhstan transferred to online education. At this time, by the organization of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan education is delivered in four directions: TV 

channels, radio, mail and internet. However, in this case, there was a question that the teachers’ 

readiness, mobility of using digital resources, devices and tools is at what level?  

From this, we can say that living in the era of advanced digital world it is very urgent to 

widen teachers’ theoretical knowledge and develop necessary skills and competences in teaching 

distance. As today's experience shows, there is a possibility of implementing and delivering the 

same subject at universities at the same time throughout the country as it is organized at schools 

during the pandemic situation. If school subjects were delivered via TV channels, then, there is a 

possibility of teaching the same subject at universities using or developing Massive open online 

courses.  Based on this, there is also a possibility of developing current/future teachers’ digital 

competence by preparing, using, and experiencing MOOCs. The aim of this study is to seek the 

possibilities of MOOCs to develop teachers’ digital skills and knowledge and analyze the existing 

literature, offer theoretical solutions. 

 

Literature review 

A number of scientists have contributed to developing teachers’ digital skills or professional 

competences based on MOOCs. Researchers R. Kop and A. Hill determined that MOOCs are 

developed on the basis of connectivism theory. This theory formulates that people learn through 

communication, collaboration and by exchanging ideas or resources in a flexible environment.       

Connectivism focuses on developing communication through technology among people [1]. 

For instance, teachers establish communication through MOOCs and create an online community, 

exchange ideas, share materials or experiences and promote their professional knowledge. In this 

regard, M. Chan also supports previous researchers’ ideas that teachers expand their professional 

knowledge by developing MOOCs and using, teaching digital contents [2]. The MOOC concept 

was developed from an open educational resource (OER) and open courseware (OCW) [3]. OER is 

defined as ‘digitized materials offered freely and openly for educators, students and self-learners to 

use and reuse for teaching, learning and research” [4]. MOOCs are defined as “online courses 

designed for large number of participants, that can be accessed by anyone as long as they have an 
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internet connection, are open to everyone without entry, qualifications, offer a full/complete course 

experience online for free” [5].  

Some researchers in the literature suggested MOOCs as a tool for developing digital skills 

and competences. In A. McAuley, B. Stewart, G. Siemens, D. Cormier’s opinion web collaboration 

and network-based MOOCs can serve as an example of Digital Economy. Researchers consider that 

as a basis of Digital Economy information communication technologies doesn’t take advantages but 

there is an importance of understanding the nature of networks which are accepted as a paradigm of 

social media. Also, authors state that communication, sharing, collaboration and web 2 tools as 

social media platforms as Twitter, Facebook, LinkedIn and blogs, wikis, podcasts brought us huge 

opportunities. In this regard, researchers offer MOOCs as a digital phenomenon and stated that 

students’ active participation takes place mostly in discussion forums and there can be formed 

various cultural views, perspectives and necessary digital skills in active interaction. The 

development of personal knowledge and effectively contribute by blogs, digital artifacts, videos 

lead to the development high level digital competence [6]. By analyzing the above-mentioned 

researchers’ opinion, we assume that MOOCs can be used as tool to develop teachers’ digital 

competence. Knowing communication tools, the ability to collaborate in virtual environments, 

develop social communication, combine digital resources and ability to select or evaluate content 

for didactic purposes leads to the development of teachers’ digital competence. Teachers’ digital 

competence is the combination of knowledge, skills and ability to use digital technology effectively 

in learning process. 

N. Rivera, M. S. Ramirez in their paper states that using OER and developing MOOCs, use 

the course content, participation promotes digital skills [7]. Participation in MOOCs and interaction 

through materials, connectivism is used as a pedagogical tool for teachers in building 

communication and experience. F. Bonafini considers that MOOCs developed for the purpose of 

increasing teachers’ professional skills should acquire characteristics as content, flexibility, 

openness, and self-directedness. The researcher considers MOOCs as an open, flexible educational 

environment for teachers to join at any time [8].  

In M. Chan’s opinion, the use of conceptual maps, digital storytelling, cloud-based tools, 

developing contents in MOOCs provide teachers with unique experiences. He believes that these 

types of activities require teachers’ high level of thinking, information processing, problem solving 

and collaboration strategies and, in its turn, allow them to assess academic progress, understand the 

process of designing educational resources, share results with colleagues and learn or receive 

feedback [2]. In this case, McAuley and others emphasize the importance of creative skills in digital 

environment, as innovation always takes advantages, and these can be done openly in MOOCs.  

You must show something to facilitators or instructors by posting blogs or videos, share concept 

maps or other resources that is more likely to attract attention than a simple note [6].  Taking into 

consideration the rapid change of information, there is a need to necessary to rely on the right 

theoretical basis, so that educational funds should be used in giving directions, interactions in 

learning process rather than creating contents [6]. 

Thus, we rely on above-mentioned scientists’ research findings to develop teachers’ digital 

competence through MOOCs. Researchers have found that MOOCs require a wide range of 

competences or skills and by participating, taking responsibilities for online learning, self-

managing, exchanging ideas and experiences gain their digital competence. MOOCs are the latest 

directions to develop continuous, professional education and reduces barriers to education, as well 

costs of education and increase learners’ independence, self-learning. That’s why, higher 

educational institution should pay attention to the development of digital environment at 

universities, provide teachers with necessary technology and support to develop interactivity, 

motivate to promote by exchanging their professional knowledge and skills. 
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Кризове суспільство має деякі характерні ознаки: економічна стагнація, падіння якості 

життя, політичні труднощі, неможливість середнє- та довгострокового планування, зміна 

світогляду, девальвація моральних цінностей та інше. Кризи різних частин суспільного 

життя тільки взаємно доповнюють та підсилюють один одного, так формується соцієтальна 

криза. А така криза суспільства в цілому має суттєвий вплив на соціальні інституції, які 

зазнають трансформаційних перетворень. Кризовий стан суспільства стає причиною різного 

роду змін у функціонуванні соціальних інститутів. Спостерігається, як правило, деструктивні 

тенденції, слабшають функції інститутів та їх взаємодія, деформується структура. 

Відбувається деформація інститутів, яка може призвести до їх повного розпаду. Вища освіта 

як соціальний інститут також зазнає певних трансформацій. 

У загальноприйнятому розумінні соціальний інститут вищої освіти це 

“багатофункціональний соціальний інститут, який є механізмом підготовки спеціалістів 

різних рівнів, в тому числі вищої кваліфікації, а також механізмом трансляції цінностей 

суспільства  до різних поколінь, механізмом соціалізації молоді тощо. Чим більше молоді 

проходить через вищий навчальний заклад, тим більше його соціальний ефект, тим більше 

суспільство отримує свідомих, соціально зрілих громадян” [1]. Також соціальний інститут 

вищої освіти виконує цивілізаційну (економічну, соціальну, гуманітарну та культурну) роль 

в суспільстві, основною функцією якого є трансляція накопиченого людством наукового 

знання та необхідних навичок та вмінь для виконання соціально значущих функцій [2]. На 

думку В.С. Понамаренко “освіта - це джерело інноваційного потенціалу нації, 

найважливіший елемент формування людського капіталу, це сфера діяльності, де потрібно 

виховувати майбутніх фахівців у дусі пріоритетів інноваційного аспекту розвитку, де може 

здійснюватися трансформація суспільних цінностей у напрямі пріоритетності творчої 

роботи” [3]. Однієї з найголовнішою причиною розвитку суспільства та життєвого успіху 

особистості є оволодіння знань накопичених поколіннями. Освіта виступає процесом і 

результатом засвоєння людиною досвіду поколінь у вигляді системи знань, умінь, навичок. 

Кінцевою метою будь-якої освіти виступає сама людина, формування її духовного, 

інтелектуального, фізичного та емоційного потенціалу. Автор «Великої дидактики» Ян Амос 

Коменський наголошував: «Школи – майстерні гуманності, якщо вони досягають того, що 

люди стають дійсно людьми» [4]. 

Сучасне положення речей у суспільстві та загалом ефективний розвиток цивілізації 

неможливо уявити без сфери вищої освіти. Без даного соціального інституту суспільство не 

може нормально функціонувати. “Вища освіта є як показником рівня соціального розвитку, 

так і критерієм місця суспільства серед інших суспільств світу. Це пов’язано с з тим, що 

вища школа є одним із найпотужніших соціальних інститутів” [5].  

Аналізу соціальної інституції вищої освіти та криз, які з нею пов’язані присвячено 

достатньо велика кількість фундаментальних робіт. Починаючи з Філіпа Г. Кумбса, який 

більше ніж 50 років тому зумів діагностувати й пророкувати прийдешню кризу освіти у своїй 

праці “Криза освіти: системний аналіз” (The world educational crisis – a system analysis, 1968) 

[6]. Також Ярослав Пелікан в книзі “Ідея університету: переосмислення” (The Idea of the 

University: A Reexamination, 1992) [7] переосмислив класичну працю Джона Генрі Ньюмана, 

який ще у середині 19 сторіччя заклав традицію обговорення ідеї та місії університету. 

Відомо, що серед тих хто приймав участь в обговоренні цієї ідеї ми знаходимо імена 
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видатних філософів, соціологів, педагогів, наприклад Ф. Гумбольдт, К. Ясперс, М. Хайдеггер 

та інші. Вдала спроба критичного осмислення історії університету у західному світі та його 

ролі у сучасну епоху реалізована канадським дослідником Біллом Рідінгсом у праці 

“Університет в руїнах”  (The University in the ruins, 1996) [8]. Марта Нуссбаум у книзі “Не 

заради прибутку: навіщо демократії потрібні гуманітарні науки” піднімає важливі питання 

щодо майбутнього університету в умовах сучасних викликів та ризиків корпоратизації 

закладів вищої освіти (Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, 2010) [9]. Отож, 

над проблемою функціонування вищої освіти в умовах криз та кризового суспільства 

розмірковувала досить багато дослідників. Актуальність цієї теми пов’язана, перш за все, з 

грандіозними змінами у світовій і національних системах вищої освіти у зв’язку з пандемією 

COVID-19. По-друге, зі збільшенням кількості кризових суспільств та посиленням їх впливу 

на інститут вищої освіти. 

Загальною ознакою кризового суспільства є саме нестабільність. Згідно визначення 

енциклопедії соціології стабільність (від англ. stability; нім. stabilitat) це стійкість, 

постійність, незмінність; здатність системи функціонувати, зберігаючи незмінною свою 

структуру і підтримуючи рівновагу [10]. Отож, нестабільність навпаки, це – нездатність 

системи функціонувати, зберігаючи незмінність своєї структури і неможливість 

підтримувати рівновагу. Тобто положення при якому суспільство знаходиться в умовах 

стабільності протилежно кризовому становищу. Дослідники вищої школи виділяють велику 

кількість симптомів, які відрізняють університет у стабільному суспільстві від університету у 

кризовому суспільстві (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1. Вища освіта в умовах стабільності та кризи 

 

Стабільність Криза 

Можливість прогнозування майбутнього та 

постановки довгострокових цілей; 

Неможливість прогнозування майбутнього та 

постановки довгострокових цілей; 

Достатній рівень фінансування;  Недостатній рівень фінансування; 

Якість освітніх послуг постійно зростає; Якість освіти спадає; 

Викладач/професор в суспільстві має досить 

високе соціальне положення та статус; 

Професія викладача/професора не цінується 

в суспільстві через низькі бар’єри входу; 

Талановита молодь мотивована будувати 

академічну кар’єру; 

Талановита молодь покидає університет та 

переходить у більш перспективні сфери; 

Науковий ступінь та диплом високо 

цінується на ринку праці; 

Науковий ступінь та диплом не має значення 

на ринку праці; 

Заклади вищої освіти знаходяться в 

кооперації з роботодавцями та чітко 

розуміють необхідність підготовки тих чи 

інших спеціальностей;  

Відірваність закладів вищої освіти від 

роботодавців. Нерозуміння які спеціальності 

готувати для ринку праці;  

ЗВО забезпечують взаємодію з локальними 

громадами, випускають соціально зрілих та 

свідомих громадян; 

Вища школа не розвиває партнерство з 

місцевими громадами та не формує 

громадянську свідомість; 

Вища освіта репродукує соціальну структури 

суспільства та відтворює соціально-

професійну структуру; 

Вища освіта частково репродукує соціальну 

структури суспільства та не відтворює 

соціально-професійну структуру; 

Наявність full-time контрактів для 

викладачів/професорів; 

Наявність part-time контрактів для 

викладачів/професорів; 

Здобувачі впевнені у можливості 

працевлаштування за спеціальністю після 

закінчення закладу; 

Здобувачі не певні у можливості 

працевлаштування за спеціальністю після 

закінчення закладу; 

Вища освіта транслює суспільні цінності та Вища освіта не створює та не розвиває 
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норми - відтворює, створює та розвиває 

надбання соціальних цінностей та норм; 

суспільні цінності та соціальні норми; 

Вища освіта розвиває здібності особистості: 

розкриває духовний, інтелектуальний, 

соціальний та фізичний потенціал 

здобувачів; 

Вища освіта не розвиває здібності 

особистості: розкриває духовний, 

інтелектуальний, соціальний та фізичний 

потенціал здобувачів; 

Вища освіта диференціює  здобувачів за 

здібностями, професійними орієнтирами та 

цінностями; 

Вища освіта не виконує функцію соціального 

розподілення серед здобувачів; 

 

Так, у 70-х роках минулого століття Ф. Кумбс виділив деякі ознаки системної кризи у 

вищій освіті [11]:  

1. Втрата взаємозв’язків як в середині системи освіти між різними рівнями та  

ланками, а також між системою вищої освіти та її зовнішнім оточенням.  

2. Консерватизм та традиціоналізм систем вищої освіти, інертність системи по 

відношенню до змін, нетолерантність  до інновацій, низький рівень адаптивності. 

3. Неможливість якісно задовільнити різкий зріст попиту на вищу освіту. Падіння 

якості освітніх послуг та масовізація вищої освіти.  

4. Різка нестача фінансових ресурсів. Нестача академічного персоналу та ресурсів. 

5. Комерціалізація освіти, зростання вартості освіти. 

6. Невідповідність випускників закладів вищої освіти потребам суспільства. 

7. Неефективність традиційних методів управління системою освіти.  

 

Можна сміливо стверджувати, що у 21 столітті ми мали змогу спостерігати яскраву 

ілюстрацію того, як ці ознаки системної кризи у вищій школі лише посилювались, а через 

пандемію COVID-19 остаточно викрилися давно ігноровані проблеми. Сфера вищої освіти 

зазнає трансформаційних змін у кризовому суспільстві та жваво реагує на зовнішні чинники, 

дана проблема вимагає подальшого, більш глибокого осмислення. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА УМОВ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Андрієвська Є.В. 

к.е.н., кафедра ЕПУБ, Одеський національний економічний університет 

 

Один із сучасних світових трендів – органічне сільське господарство активно 

розвивається в усьому світі. За останні 18 років його площі збільшились у 4 рази, 

сертифіковані понад 2 млн. органічних виробників, з яких майже 75% знаходяться в країнах 

що розвиваються. В даний час під органічним виробництвом задіяне близько 1% світової 

площі сільськогосподарських земель. Зокрема: в Північній Америці - 3,0 млн. га, Латинській 

Америці - 6,6 млн. га, Європі - 11,5 млн. га, Азії - 3,4 млн. га, Африці 1,2 млн. га, Австралії і 

Океанії - 17,3 млн. га [2]. 

Тенденції розвитку органічного виробництва актуальні більш ніж в 170 країнах світу і 

ця цифра збільшується щорічно в зв'язку з тим, що органічна продукція стає затребуваною у 

багатьох верств населення з різних об'єктивних причин [1, 3]. 

За оцінками експертів ринок органічної продукції в світі постійно зростає. Так, в 1999 

році він оцінювався в 15 млрд. Дол. США на рік, в 2006 році становив близько 30 млрд., В 

2014 році він досяг 80 млрд. Дол. США, а в 2020 р вперше перевищив 100 млрд .долл. 

Органічна продукція реалізується європейським споживачам через такі канали збуту: 

Прямий збут (продаж безпосередньо в господарстві, ринки, магазини, через Інтернет); 

Пряму угоду між фермерами та представниками роздрібної торгівлі та ресторанами; 

Продаж через виробничі кооперативи; 

Продаж переробним підприємствам, які пройшли сертифікацію; 

Продаж представникам оптової торгівлі [4]. 

Виробники і ритейлери констатують, що останнього року продукти з позначками 

маркетологів "еко", "органік" і "екологічно чистий" збуваються повільніше. Інтернет-

майданчики теж використовуються не так активно, як до пандемії. Причина зрозуміла – 

доходи населення знизились, і навіть ті представники суспільства, чий заробіток залишився 

на докризовому рівні, намагаються скоротити витрати. 

Промислові продукти, звичайно, коштують дешевше органічних - що зумовлює 

попит. Однак після закінчення пандемії коронавируса стан справ може змінитися. 

Ситуація з пандемією показала, що потрібно більше дбати про своє здоров'я. 

Населення буде прагнути купувати здорову органічну їжу, яка підвищує імунітет. Адже він 

залежить і від того, що ми споживаємо, і від умов, в яких знаходимося. Таким чином попит 

на органік-продукти буде наростати. 

Однак виробники зазначають, що доходи потенційних споживачів падають, і навряд 

чи скоро їх рівень повернеться до докризового. При цьому собівартість продуктів преміум-

класу висока, як і витрати на їх доставку та просування. 

Останні 15-20 років світовий ринок органічних продуктів стабільно розвивається. Він 

росте на 5-15% щорічно [5]. Це один з небагатьох ринок в харчовій індустрії, який 

демонструє такий динамічний ріст. 

Тому, можна зробити висновок, що зниження попиту на органічні продукти - це 

тимчасове явище; в довгостроковій перспективі попит продовжить зростати. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 

 

Батюк Лариса Андріївна 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки Харківського 

біотехнологічного університету 

 

Пандемія COVID-19, що викликала цілу низку негативних явищ, тільки пришвидшила 

початок глобальної економічної кризи, яка очікувалась, і виявила гострі політико-

ідеологічні, соціально-культурні та цивілізаційні суперечності. Формується нова суспільна 

динаміка вірусно-тригерного характеру, яка може бути охарактеризована як дискретно-

перманентна криза, в якій кризові явища, спонтанно виникаючи у локальному просторі, 

швидко розповсюджуються і стають глобальними [1, с.346]. 

Криза 2020 р. почалася з неекономічного чинника – вірусної пандемії, але суттєво 

негативно вплинула на фінансово-економічну динаміку. У дослідженні Світового банку, 

присвяченому глобальним економічним перспективам, зазначається, що, «хоча світова 

економіка виходить з колапсу, спровокованого COVID-19, відновлення, ймовірно, буде 

стриманим, і прогнозується, що світовий ВВП протягом тривалого періоду буде значно 

нижчим за свій допандемічний тренд [2]. 

Індустрії туризму пандемія коронавіруса завдалала незрівнянно більш важкого удару, 

ніж іншим великим галузям економіки. Країни по всьому світу ввели обмеження на 

міжнародні подорожі з метою стримати поширення вірусу і забезпечити безпеку громадян.  

Під час повсюдного закриття кордонів Всесвітньою туристською організацією 

Об'єднаних Націй (ЮНВТО) було встановлено, що рух по 100% туристичних напрямків було 

або повністю перервано, або він ускладнювався жорсткими заходами, такими як 

обов'язковий карантин для новоприбулих. При цьому слід враховувати, що по всьому світу в 

туристичному секторі, що на 80 % складається з малих підприємств, зайнятий кожен десятий 

працюючий. Скорочення туризму тягне за собою зростання безробіття в середньому на 5,5%. 

А в країнах з сильною прив'язкою економіки до туристичного бізнесу цей показник може 

становити до 15% [3]. 

За оцінками Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), перебої в туристичній галузі викличуть скорочення світового ВВП на 1,5-2,8%. 

Крім того, зниження числа туристів, ймовірно, призведе до того, що близько 120 мільйонів 

осіб залишаться без роботи [4]. Як завжди, найсильніше постраждають найбільш вразливі 

групи населення, в тому числі жінки і молодь, для яких туризм часто є найбільш імовірною 

можливістю заробітку. 

Країни, що розвиваються несуть через пандемію найбільших втрат: у 2020 році вони 

зазнали найрізкішого в світі скорочення числа туристів - на 60-80%. Найбільш 

постраждалими регіонами виявилися Північно-Східна та Південно-Східна Азія, Океанія, 

Північна Африка і Південна Азія [3]. 

За оцінкам World Travel & Tourism Council, на початок 2020 р. в туризмі по всьому 

свіу було зайнято 330 млн. осіб, а індустрія з оборотом 9 трильйона доларів на рік давала 

більше 10% світового валового продукту. У таких країнах як Італія, Іспанія та Мексика, 

туризм генерував зазвичай до 15% ВВП [4]. 

Як повідомляють автори доповіді, представленої Всесвітньою туристичною 

організацією ООН (ЮНВТО), у 2020 році міжнародний туризм і пов'язані з ним галузі вже 

зазнали збитків у розмірі 2,4 трильйона доларів [4]. 

Очікується, що туристичний сектор економіки буде відновлюватися швидше, перш за 

все, в таких країнах, як Франція, Німеччина, Швейцарія, Великобританія і США. Проте, 

повного відродження міжнародного туризму, на думку експертів, не слід очікувати раніше 

2023 року [5]. 
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Шкоду, завдану пандемією туристичній галузі, неможливо виміряти лише 

показниками ВВП або числом втрачених робочих місць. Туризм унікальний тим, що зачіпає 

практично всі сфери життя сучасного суспільства, будучи одним з рушійних чинників, що 

сприяють виконанню Організацією Об'єднаних Націй широкомасштабних завдань, 

включаючи досягнення цілей в області сталого розвитку.  

Коронавірусні обмеження змусили індустрію туризму швидко змінюватися. В 

результаті сформувалося кілька помітних трендів. 

Багато досліджень показують, що після кількох місяців глобальної самоізоляції 

значно зріс попит на місця в готелях класу ультралюкс. Згідно зі статистикою Ultima 

Collection, яку наводить PRCO, 95% гостей цієї компанії прибували на відпочинок на 

приватних літаках. 

До того ж люди більше стали прагнути відвідати дикі і віддалені куточки на Землі. 

Завдяки цьому величезну популярність отримали глемпінгі (glamping від англ. Glamorous і 

camping) та глемпервани (комфортабельні будинки на колесах), а також всілякі табори та 

екологічні готелі [6].  

Воркейшн - це напрямок, назва якого походить від слів work і vacation, взагалі одна з 

наймолодших в туризмі. Виникло воно близько 10 років тому, але за його зміцнення і 

розвиток зараз цілком потрібно дякувати поширення віддаленої роботи та інструментів для 

дистанційної комунікації. Туристи переїжджають в більш теплі країни або з міста до води і 

на природу на тривалий термін і поєднують таким чином роботу і відпочинок. Готелі, в свою 

чергу, теж реагують на виклик: забезпечують гостей відповідними умовами, встановлюють 

зручні столи і крісла, проводять швидкий інтернет, готують спеціальні тематичні пропозиції.  

Багато країн ввели спеціальні візи для «цифрових кочівників» (digital nomad - людина, 

що постійно працює дистанційно і проживає у різних країнах). Так вчинили, наприклад, 

карибські держави, Хорватія, Дубай, Грузія, а також Чехія, Естонія, Німеччина та ін. Якщо 

туристичні візи зазвичай дозволяють перебувати в країні 30-90 днів, то новий тип дозволів 

продовжує цей термін в деяких випадках до 1-3 років [6].  
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Этот учебный год мы начинаем Offline, в реальном режиме. И сегодня мы понимаем, 

что система образования в условиях пандемии коронавируса выстояла благодаря 

дистанционному обучению.  

Успешно справились с дистанционным обучением организации образования 

Костанайской области. Вопрос по обеспечению компьютерной техникой и доступом к 

Интернету учителей и учащихся был решен в полном объеме. Для проведения Online-занятий 

использовались разные образовательные платформы и интернет-ресурсы: Zoom.us, Discord, 

Google Hangouts, Sabak.kz, Daryn.Online, bilimland.kz и др. Центром методического 

сопровождения проводились вебинары, обучающие семинары, мастер - классы по 

организации дистанционного обучения. Материалы данных мероприятий размещались на 

YouTube канале, сайте центра методического сопровождения, что давало возможность в 

любое время использовать их.  Организованы индивидуальные консультации как для 

педагогов, так и для учащихся и родителей. Подготовлен банк видео - уроков по всем 

предметам с 1 по 11 классы.  

В течение последних полутора лет дистанционное обучение – самая обсуждаемая 

проблема. О плюсах и минусах дистанционного обучения было сказано достаточно и 

организаторами  образования, и учителями, и родителями, и учениками.   

Мне хотелось бы остановиться на уроках дистанционного обучения. 

 

Урок первый 

Почему в Оnline обучении у нас не все получалось? Почему некоторые родители так 

негативно воспринимали дистанционное обучение?  

На наш взгляд, потому, что мы в основном использовали   привычные для Offline 

обучения формы и методы.   

При удаленном обучении по существу мы применяли оцифрованное обучение, когда 

ученик наполняется  информацией,  превращается, как принято сейчас говорить, во 

«флешку».  Использовали пересылку фото заданий и ответов. Или  рекомендовали видео с 

платформ, что неэффективно,  поскольку все платформы перегружены и зависают. Ничего 

этого делать при дистанционном обучении нельзя. 

Многие ученые, в том числе Андрей Викторович Хуторской, академик Российской 

академии наук считают:  классно – урочная система в Оnline варианте не эффективна. При 

дистанционном обучении нужно использовать формат проектной работы.  

Метод проектов – альтернатива классно – урочной системе. Проектная методика 

предполагает   другой результат: «предмет в кармане»: когда можно в любой момент 

пересмотреть урок.  

В чем еще преимущество проектного метода?  

При использовании этого формата обучения  образовательные программы можно 

изучать блоками, а не поурочно. А мы знаем, что во время удаленной деятельности 

применение модулей очень эффетивно. 

 

Урок второй  
Цифровизация создала основу, а дистанционное обучение ускорило появление новых 

«безконтактных» профессий с труднопроизносимыми порой названиями и еще более 
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сложным для восприятия содержимым. Профессии, которые были актуальны 5-10 лет назад, 

сегодня оказались на нижних строчках рейтингов. 

Какие же новые профессии станут популярными в ближайшие годы? Операторы 

беспилотников, космобиологи, генные инженеры, строители умных дорог. Появились Digital 

(цифровые) профессии, о которых 10 лет большинство из нас не слышало.  Предугадать 

дальнейшее картину рождения новых профессий сложно, однако вырисовываются 

устойчивые тенденции и они связаны с активным развитием цифровизации и 

необходимостью в короткий  срок приобретать компетенции.  

Сегодня на рынке труда переизбыток специалистов гуманитарного профиля.  

Слишком много юристов, психологов, лингвистов и экономистов. Одновременно с этим 

наблюдается нехватка Digital - специалистов в области аграрных технологий, инженерии и 

медицины. Совсем скоро роботы заменят человека практически во всех популярных видах 

деятельности. Нам необходимо это учитывать и вести подготовку по таким специальностям, 

которые не утратят актуальности минимум до 2030 г. Это профессии, с помощью которых в 

дальнейшем можно получить высокооплачиваемую и любимую работу. 

 

Урок третий 
Благодаря удаленному обучению бурно растет и рынок Еd-Тech. Появилась другая 

культура потребления знаний. Hard skills (твердые навыки) уступили место Soft skills (мягкие 

навыки). Если раньше в Оnline в основном изучались иностранный язык и маркетинг, то 

сегодня – дополнительные, творческие   и коммуникативные компетенции. У потребителей 

Оnline появилась возможность вкладывать в развитие своего образования, самому    

планировать свою образовательную траекторию.  Сегодня уже понятно, что будущие 

поколения не будут работать в рамках одной профессии, они будут постоянно  менять вектор 

труда. Для этого нужно всю жизнь получать новые знания, постоянно учиться чему-то 

дополнительно, получать компетенции будущего.  

Крайне популярным стало микрообучение навыкам управления собственными 

эмоциями, умению регулировать нагрузки и поддерживать работоспособность. Самый 

модный в настоящее время Soft -  личные навыки и лидерство, как развивающий 

эмоциональный интеллект.  

Инвестиции в свое образование и развитие – модный тренд сегодняшнего дня.  

Мы должны учесть сегодняшний опыт. Уроков дистанционного обучения, конечно, 

гораздо больше. 

Нам не нужно останавливаться, необходимо дальше развивать дистанционное 

обучение. Безусловно, дистанционное обучение не заменит очную форму обучения, не 

заменит живое общение учителя с учениками. 

Но сохранить удаленное обучение в учебной и воспитательную работе на 15-30 % все- 

таки, считаю нужным.  

Каллаборация Offline и Оnline, так называемое смешанное обучение – это формат   

обучения будущего.                       
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Основная идея работы заключается в физическом моделировании процесса 

соударения при работе металлических деталей и разработке сплавов с повышенными 

демпфирующими свойствами с наноструктурным покрытием.  

В качестве объекта  исследования были выбраны хромокремнистые стали  (стандартные: 

33ХС, 38ХС, 40ХС; выплавленные:  АБС-111, АБС-112, АБС-113). Исследовали акустические 

(уровень звука, уровень звукового давления) и вибрационные (уровень виброускорения, общий 

уровень виброускорения) характеристики сплавов.  

Ключевые слова: звукоизлучение, внутреннее трение, демпфирование, 

хромокремнистые стали,  наноструктура, сплав, сталь. 

 

Введение 

Промышленное оборудование изготавливается из сталей и сплавов, 

характеризующихся комплексом физико-механических характеристик. Эти физико-

механические характеристики оценивают прочностные, пластические свойства сталей и 

сплавов, но недостаточны для оценки шумовых и вибрационных  свойств. Для 

конструкторов и технологов ощущается дефицит сведений по акустическим и 

демпфирующим характеристикам сталей и сплавов, используемых для деталей 

промышленного оборудования  [1].  

 

Свойства стали 

Целью работы является разработка новых хромокремнистых сталей, обладающих 

повышенными демпфирующими свойствами, использование которых обеспечит снижение 

производственного шума и создание акустического комфорта. 

 

Объект исследования: стали, используемые для изготовления деталей оборудования, 

работающие при соударениях и генерирующие шум и вибрацию повышенного уровня.  

При работе вышеуказанных деталей и узлов из сталей  33ХС, 38ХС, 40ХС излучается 

интенсивный шум  и вибрация. Одним из эффективных способов снижения шума соударений 

является использование демпфирующих сплавов, которые обеспечивают снижение шума в 

источнике возникновения, создают акустический комфорт на рабочем месте. До сих пор 

неизвестно применение демпфирующих сплавов для замены сталей 33ХС, 38ХС, 40ХС.  

Назначение сталей и общая характеристика приведены в таблице 1, химический состав 

исследованных сталей приведены в таблицах 2.   

 

Таблица 1 - Назначение и общая характеристика сталей [2] 

Сталь Назначение  

33ХС 

 

38ХС 

 

40ХС 

Стали применяются для деталей пружинного типа сравнительно небольших 

сечений: шайбы Бельвиля, диски трения, торсионные валы. Кроме того, валы 

муфт сцепления рычаги переключения передач, валы коробок скоростей, 

балансиры, выпускные клапаны тракторных двигателей 
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Таблица 2 - Химический состав исследованных сталей [2] 

 

№ Сталь C Si Mn Cr Ni Sc НСП, м 

1 33ХС 0,29-0,37 1,00-1,4 0,3-0,6 1,3-1,6 0,3 -  

2 38ХС 0,34-0,42 1,0-1,4 0,3-0,6 1,3-1,6 0,3 -  

3 40ХС 0,37-0,45 1,2-1,6 0,3-0,6 1,3-1,6 0,3 -  

4 АБС-111 0,35 1,20 0,45 1,45 0,5 0,15  

5 АБС-112 0,36 1,30 0,35 1,55 0,6 0,61  

6 АБС-113 0,40 1,35 0,50 1,45 0,45 0,16  

7 33ХС(НС) 0,29-0,37 1,00-1,4 0,3-0,7 1,3-1,6 0,3 - 2ּ10-7 

8 АБС-311(НС) 0,40 1,35 0,50 1,45 0,45 0,16 2ּ10-7 

 

На основе анализа установок для исследования акустических (уровень звука, уровень 

звукового давления) и вибрационных (уровень виброускорения, общий уровень 

виброускорения) свойств сталей было выбрано устройство для комплексного исследования 

акустических и вибрационных свойств пластинчатых и трубчатых образцов сталей с 

последующей модернизацией [3].  

 

Формирование покрытия наноструктурным покрытием 

Для реализации основных положений по формированию многофункциональных 

покрытий  на рабочих поверхностях хромокремнистой стали, была использована 

специальная установка  на основе модернизированного вакуумно-дугового агрегата ННВ-

6.6-И3 (Московский институт стали и сплавов) [4]. 

В частности, установка позволяет сепарировать нейтральные частицы 

(микрокапельная фаза). Сепарация капельной составляющей производиться в результате 

отклонения заряженных частиц ионного потока (ионы, электроны) мощным  магнитным 

полем.  

C учетом низкой электропроводности субстратов из градиентной керамики была 

разработана специальная технология синтеза покрытий на основе использования 

специальных источников низко - и среднеэнергетической плазмы (газовой и 

газометалической), разделения процессов теромоактивирования и очистки поверхности 

субстрата, гашения микродуг и сепарации капельной составляющей, особенно при 

использовании элементов с относительно низким атомным весом (Al, Ti и др.) [6].   

Вибрационные характеристики исследованных хромокремнистых сталей (33ХС, 

38ХС, 40ХС, 33ХС(НС)) и новых разработанных сталей АБС-111, АБС-112, АБС-113 и 

АБС-113(НС), представлены в таблицах 3 и на рисунках 3. 

В таблице 3 представлены вибрационные характеристики образцов (пластины 

размером 50х50х5 мм) из хромокремнистых сталей 33ХС, 38ХС, 40ХС и 33ХС (НС), после 

соударения с шарами-ударниками диаметрами d=9,5 мм, d=12,7 мм, d=15,2 мм и d=18,3 мм. 

Результаты,  полученные при проведении работы, заключаются в следующем. 

1. Одним  из самых перспективных методов  борьбы  с производственным  шумом 

является снижение  шума в источнике возникновения с применением новых 

высокодемпфирующих материалов. В качестве  высокодемпфирующих сплавов  можно 

применить  хромокремнистые стали, которые нашли  широкое применение в  отраслях 

промышленности.  

2. Разработаны хромокремнистые стали 33ХС(НС) и АБС-113(НС) с нанесенными 

наноструктурными покрытиями (Тi-Al-N). 
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Таблица 3 - Вибрационные характеристики образцов  (пластины 50х50х5 мм) 

 

 

№ 

п/

п 

М
ар

к
а 

ст
ал

и
 

Д
и

ам
ет

р
 

ш
ар

а-

д
ар

н
и

к
а,

 
d

, 

м
м

 

Уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

О
У

В
У

, 
 д

Б
 

3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

1
6
0
0
0
 

3
1
5
0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 33ХС  

9,5 86 105 87 66 65 66 62 64 65 68 72 109 

12,7 100 115 95 79 55 54 52 51 51 56 51 119 

15,2 89 117 89 68 58 56 53 55 84 85 93 119 

18,3 88 120 88 68 59 56 54 92 95 91 93 122 

 

2 

 

38ХС  

9,5 84 113 85 69 68 64 68 69 66 71 68 116 

12,7 84 114 80 81 66 63 62 63 64 66 64 117 

15,2 80 116 82 75 64 66 64 65 78 64 65 117 

18,3 81 118 85 69 65 68 63 63 85 88 88 119 

 

3 

 

40ХС 

 

9,5 79 114 81 68 67 65 65 67 64 75 75 115 

12,7 81 115 85 81 68 66 66 65 66 73 76 118 

15,2 75 118 82 77 62 69 64 67 67 69 70 121 

18,3 68 117 88 66 65 71 70 68 90 82 90 122 

 

4 

 

33ХС 

(НС)  

 

9,5 75 103 78 65 62 61 63 64 61 71 71 111 

12,7 78 111 79 70 65 64 65 66 65 71 74 114 

15,2 74 116 82 78 68 69 68 68 67 75 77 118 

18,3 81 115 84 70 61 70 65 68 67 80 75 119 
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Вступление: В научной литературе многие люди считают, что органическое 

производство и продукты лучше для окружающей среды, лучше для здоровья, чем 

традиционно производимые продукты питания [1]. 

Кроме того, органическое производство запрещает использование пестицидов, 

генетически модифицированных организмов, пищевых добавок и других потенциально 

вредных веществ, что приводит к производству здоровых продуктов с высокой питательной 

ценностью [2,3]. 

Потребители имеют ключевую роль в достижении устойчивой продовольственной 

системы[4]. и повышая их осведомленность о методах производства экологически чистых 

продуктов питания, будет способствовать изменению их спроса и будет способствовать 

разработке политики по улучшению их предложения. 

Цель исследования: оценить осведомленность населения Добричского района об 

экологически чистых продуктах питания. 

Материал и методы исследования:    Для целей исследования был проведен 

анонимный опрос об осведомленности и отношении населения Добричского района, 

Болгарии. Включено 150 взрослых лиц, участие которых является случайным и полностью 

добровольным после объявления согласия. 

Исследование было одобрено Комиссией по этике исследований в Медицинском 

Университете-Варны и проводилось в периоде с ноября 2020 года до апреля 2021 года. 

При анализе результатов опроса использовались следующие статистические методы: 

описательная статистика - вариационный анализ количественных данных - средние значения, 

стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения; статистический анализ 

гипотез с помощью SPSS Statistics®, версия 20. Взаимосвязи между переменными категорий 

были проанализированы с использованием непараметрического метода с определением 

критерия χ 2 (хи-квадрат) с заданной статистической значимостью α = 0,05. 

Результаты и обсуждение исследования: Всего в опросе приняли участие 150 

респондентов, большинство из которых составляли женщины - 65,3% по сравнению с 34,7% 

мужчин. 

Наиболее высока относительная доля респондентов в возрасте от 51 до 60 лет - 30,6%. 

Возрастная группа 18-30 лет составляет 20,7% выборки. Участники в возрастных категориях 

31- 40, 41-50 и старше 61 года составляют соответственно: 14,7%, 20% и 14%. Около 2/3 

опрошенных имеют высшее образование (68,6% имеют степень бакалавра или магистра). 

Источники, которые предоставляют респондентам информацию по теме органических 

продуктов питания, разные: Интернет-порталы или специализированные сайты - 61,3%; 

друзья, коллеги, родственники - 46,7%; магазины - 24,7%; телетрансляции - 33,3%; теле- и 

радиореклама - 14%; из прессы (газеты, журналы) - 13,3%. 
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Что касается знаний респондентов об экологически чистых продуктах питания, 70,7% 

из них ассоциируют их с продуктами, не содержащими ГМО, тяжелых металлов, 

пестицидов, химических удобрений и антибиотиков, гормональных консервантов и 

красителей; 64,7% с продуктами натурального происхождения; 58% - с полезными для 

здоровья продуктами; 28% - с продуктами собственного производства и 14,7% - с 

продуктами с маркировкой. Лишь 0,7% участников исследования отметили отрицательное 

отношение к органической пище - «поддельной пище» (рис. 1). 

   

 
 

Рис. 1 Относительная доля (%) осведомленности респондентов Добричского района об 

экологически чистых продуктах питания 

 

Важными факторами, влияющими на восприятие потребителей и их решение 

покупать экологически чистые продукты, являются: здоровье для них и их семей - 77,3%; 

поддержка местных производителей - 40%; высокое качество - 34,7%; высокий уровень 

безопасности, который гарантируется и контролируется - 29,3% (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 Относительная доля (%) факторов, влияющих на восприятие и решение о покупке 

органических продуктов питания потребителями Добричского района. 
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Связь органических продуктов с продуктами, не содержащими ГМО, тяжелых 

металлов, пестицидов, химических удобрений и антибиотиков, гормональных консервантов 

и красителей, является статистически значимой (p-значение = 0,002 <α = 0,05) с точки зрения 

потребительского отношения к их покупке  для них и семьи, потому что они здоровы. 

Эта переменная статистически коррелирует (значение p = 0,000 <α = 0,05) с наиболее 

важной причиной покупки органических продуктов питания, определяемой потребителями, а 

именно с положительным влиянием на здоровье. 81,3% всех респондентов указали в своих 

опросах положительное влияние на здоровье как самую важную причину их покупки. 

Это подтверждается большинством исследований, проведенных на различных рынках, 

которые показывают, что наиболее важные мотивы для покупки органических продуктов 

питания связаны с восприятием потребителями этих продуктов как здоровых, вкусных, 

безопасных и имеющих высокую пищевую ценность [7,8, 9] . 

Большинство респондентов, принявших участие в опросе, положительно относятся к 

органическим продуктам питания в соответствии с концепцией органического производства. 

Интернет-порталы или специализированные веб-сайты являются наиболее часто 

используемыми и доступными источниками, из которых респонденты черпают информацию 

по теме органических продуктов питания. 

Выводы: Все средства массовой информации важны для предоставления большего 

количества знаний по теме органических продуктов питания. 

Образование и информирование потребителей о характеристиках органических 

продуктов может быть важным для них в процессе восприятия этих продуктов и принятия 

решений о покупке. 

Самая главная причина, по которой респонденты покупают экологически чистые 

продукты, - это их положительное влияние на здоровье. 
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За  даними  ВООЗ (01.09.2021 р.), України займає 9-е місце серед країни Європи за 

кількістю інфікованого населення SARS-CoV-2 (2,3 млн. осіб) та смертей від нього (53,6 тис. 

осіб.).  

В Україні перший випадок інфікування SARS-CoV-2 в Україні був зафіксований 

02.03.2020 р., а перший випадок смерті від COVID-19 – 13.03.2020 р. Серед працівників 

галузі охорони здоров’я (ПГЗ) в Україні перший випадок інфікування SARS-CoV-2 – 

14.03.2020 р., а перший випадок смерті від COVID-19 – 29.03.2020 р.  

За цей час в Україні відбулось 3-и хвилі захворюваності населення на SARS-CoV-

2/COVID-19: 

• І хвиля: з 02.03.2020 р. по 17.07.2020 р. (максимум захворюваності – 28.06.2020 

р.), тривалість хвилі – 138 днів, загальна кількість інфікованих – 97 952 осіб 

(середньодобовий показник –  709,8 осіб-день), померлих – 2 243 осіб (16,2 осіб-день); 

• ІІ хвиля: з 18.07.2020 р. по 06.02.2021 р. (максиму захворюваності – 28.11.2020 

р.), тривалість хвилі – 204 днів, загальна кількість інфікованих – 1 155 318 осіб 

(середньодобовий показник –  5 663,3 осіб-день), померлих – 22 012 осіб (107,9 осіб-день); 

• ІІІ хвиля: з 07.02.2021 р. по 10.07.2021 р. (максиму захворюваності – 05.04.2021 

р.), тривалість хвилі – 154 днів, загальна кількість інфікованих – 993 607 осіб 

(середньодобовий показник –  6 452,0 осіб-день), померлих – 28 550 осіб (185,4 осіб-день). 

В теперішній час в Україні розвивається IV хвиля епідемії, яка знаходиться на етапі 

підйому захворюваності. 

 Захворюваність на SARS-CoV-2/COVID-19 серед ПГЗ в Україні мала наступні 

характеристики: 

• І хвиля: загальна кількість інфікованих – 6 177 осіб (середньодобовий показник 

– 44,8 осіб-день), померлих – 46 осіб (0,3 осіб-день); 

• ІІ хвиля: загальна кількість інфікованих – 55 717 осіб (середньодобовий 

показник –  273,1 осіб-день), померлих – 509 осіб (2,5 осіб-день); 

• ІІІ хвиля: загальна кількість інфікованих – 25 248 осіб (середньодобовий 

показник –  163,9 осіб-день), померлих – 333 осіб (2,2 осіб-день). 

Як свідчать середньодобові дані нових випадків захворювання на SARS-CoV-

2/COVID-19, найбільш «сильними» серед загального населення була ІІІ хвиля, а серед ПГЗ – 

ІІ. 

При аналізі кумулятивних відновних ризиків (RR) серед ПГЗ відбувалось експонентне  

зниження ризику захворювання на SARS-CoV-2/COVID-19 (травень 2020 р. – 12,2; травень – 
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серпень 2021 р. – менше 2,0) та ризиків смерті (травень 2020 р. – 2,6 – 3,0; березень 2021 р. –  

менше 1,0) (рис. 1). Кумулятивні відносні ризики за хвилями епідемії були:  

• І хвиля:  захворюваність – 3,51 (CI 95 % 3,42 – 3,60, p < 0,0001); смертність – 

1,14 (CI 95 % 0,85 – 1,53,  p > 0,05); 

• ІІ хвиля:  захворюваність – 2,68 (CI 95 % 2,66 – 2,71, p < 0,0001); смертність – 

1,29 (CI 95 % 1,18 – 1,40,  p < 0,0001); 

• ІІІ хвиля:  захворюваність – 1,42 (CI 95 % 1,40 – 1,44, p < 0,0001); смертність – 

0,65 (CI 95 % 0,58 – 0,73,  p < 0,0001). 

 Тобто, найбільші ризики інфікування та смерті ПГЗ спостерігались у І та ІІ хвилі 

епідемії, що було пов’язано з недостатністю забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту, під час надання медико-санітарної допомоги населенню, а також 

внаслідок значної кількості інфікованих SARS-CoV-2, які потребували надання стаціонарної 

допомоги. 

 

 
Рис. 1. Динаміка  показників кумулятивних відносних ризиків (RR) захворювання на  

COVID-19 та смерті від нього серед ПГЗ в Україні 

 

Інфікування ПГЗ на робочому місці SARS-CoV-2 відноситься до категорії нещасного 

випадку на виробництві, а їх захворювання на COVID-19 – до гострого професійного 

захворювання [Постанова КМ України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17.04.2019 р. № 

337], що визначає необхідність подання до Держпраці України інформації про випадки 

інфікування ПГЗ на робочому місці.  Як видно з рис. 2, надходження відповідної інформації 

до Держпраці України у продовж всієї епідемії було не повним і мало коливання від 20 % 

(квітень 2020 р.) до 79,9 % (червень 2020 р.) і впродовж останнього року має коливання на  

рівні 60,0 – 70,0 %.     
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Рис. 2. Динаміка кумулятивної кількості повідомлень щодо випадків інфікування                    

SARS-CoV-2 ПОЗ в Україні 

 

Впродовж епідемії спостерігається збільшення завершених випадків розслідування 

нещасних випадків інфікування на робочому місці SARS-CoV-2 серед ПГЗ (з 2,1 % у травні 

2020 р. до 70,8 % у серпні 2021 р.), а також відмічається зниження частки осіб, яким 

встановлено зв'язок захворювання з умовами праці (гостре професійне захворювання) (з 64,7 

%  у травні 2020 р. до 24,9 % у серпня 2021 р.) (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Динаміка закінчення розслідувань та встановлення зв’язку з умовами праці щодо 

випадків інфікування SARS-CoV-2 ПОЗ в Україні (%) 

 

Основними професійними групами ПГЗ, які були інфіковані SARS-CoV-2 є: 

молодший медичній персонал з медичною освітою (медичні сестри, фельдшери, лаборанти 

та ін.) (44,0 %), лікарський персонал (29,0 %), молодший медичний персонал без медичної 

освіти (20,0 %) та інший (7,0 %).  

Серед лікарського персоналу структура інфікування SARS-CoV-2 є наступною: лікарі 

терапевтичних спеціальностей (в т. ч. інфекціоністи, лікарі загальної практики – сімейної 

медицини) (43,0 %), лікарі хірургічних спеціальностей (в т.ч. анестезіологи) (22,0 %), лікарі 

інших спеціальностей (35,0 %).  
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Інтенсивні показники інфікування ПГЗ становлять (станом на 01.09.2021 р.): лікарі-

інфекціоністи (206,3), лікарі терапевтичних спеціальностей (без інфекціоністів) (178,6), 

лікарі-анестезіологи (159,7), лікарі хірургічних спеціальностей (без анестезіологів) (105,9), 

всі лікарі (81,9), молодший медичний персонал з медичною освітою (70,2), всі працівники 

галузі охорони здоров’я (63,6). 

Висновки. Результати дослідження свідчать, що існують особливості захворюваності  

працівників галузі охорони здоров’я України на COVID-19 в період епідемії (березень 

2020 – серпень 2021 р.р.), які є відмінними від захворюваності загального населення країни. 

Зазначене потребує поглибленого вивчення детермінуючих факторів, які визначають ці 

особливості, що дозволить покращити профілактику професійної захворюваності 

працівників галузі охорони здоров’я у майбутньому. 
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Однією з причин недостатньої рентабельності галузі свинарства в Україні є відносно 

низький рівень ведення племінної справи у більшості племінних господарств, при тому, що у 

світі досягнуто значних темпів генетичного удосконалення всіх видів сільськогосподарських 

тварин, у тому числі і свиней. Велику роль у цьому відіграло використання селекційно-

генетичних досягнень, а також застосування новітніх систем відтворення тварин. Постійний 

розвиток технології виробництва продукції свинарства спонукає до подальшого 

удосконалення як селекційно-племінної роботи в цілому, так і методології оцінки тварин, 

збору і обробки інформації. Оцінка племінної цінності свиней – важливий етап формування 

консолідованої популяції тварин (породи, типу, лінії, родини) за основними кількісними 

показниками [2, 3].  

Актуальність цієї теми обумовлена необхідністю стандартизації процедур оцінювання 

племінної та генетичної цінності тварин, що пов’язано з виконанням загального державного 

курсу щодо входження України до СОТ та Євросоюзу. В зв’язку з цим, метою роботи за 

період 2019–2020 років була оцінка племінної цінності ремонтного молодняку свиней 

великої білої породи ДП «ДГ «Пасічна» Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН» Старосинявського району Хмельницької області з використанням різних методів, а 

саме: оцінка за власною продуктивністю та визначення оціночних індексів відгодівельних і 

м’ясних якостей та найперспективнішого методу BLUP.  

Матеріалом для досліджень служили дані первинного зоотехнічного та племінного 

обліку в селекційному стаді свиней великої білої породи на поголів’ї 199 гол. ремонтного 

молодняку. 

Оцінку племінної цінності тварин за показниками власної продуктивності ремонтного 

молодняку свиней на контрольному вирощуванні проводили згідно методики Віллеке Х., 

Геті А. А, Чуба О. А. [2]. При цьому, визначали середньодобовий приріст живої маси 

ремонтного молодняку за період вирощування від дати народження до дати вимірювання 

товщини шпику (г) та вік досягнення живої маси 100 кг (днів). Прижиттєву товщину шпику 

вимірювали в трьох точках (на рівні 6–7 грудних хребців, на крижах та в середній точці 

спини між холкою та крижами) ультразвуковим шпикоміром RENCO-Lean-Meater при 

досягненні тваринами живої маси 100±5 кг, одночасно визначали фактичну живу масу 

кожної тварини – шляхом індивідуального зважування до годівлі на стаціонарній вазі, кг та 

довжину тулуба вимірювали мірною стрічкою від середини потиличного гребеня, між 

вухами, по верхній лінії шиї, холки, спини, попереку і крижів до кореня хвоста, тобто, до 

останнього крижового хребця, см. 

Індексну оцінку відгодівельних та м’ясних якостей визначали за 

формулами Б. Тайлера та М. Д. Березовського [1, 6]: 
2

100
А

СВК
Іа


 , де, Іа – індекс 

оцінки за енергією росту та товщиною шпику; К – вік досягнення маси 100 кг, днів; А – 
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абсолютний приріст за обліковий період, кг; В – обліковий період вирощування, днів; С – 

товщина шпику на рівні 6–7 ребра, см та Ів = 100 + (242 х k) ─ (4,13 х L), де, Ів – індекс 

оцінки за середньодобовим приростом та товщиною шпику; k – середньодобовий приріст, кг; 

L – товщина шпику, мм; 242; 4,13 – константи.  

Формування первинних даних зоотехнічного обліку здійснювали в електронному 

вигляді згідно „Методичних рекомендацій щодо збору первинних даних зоотехнічного 

обліку для визначення племінної цінності свиней в автоматизованому режимі” [3]. 

Визначення племінної цінності тварин за методом BLUP проводили за допомогою 

програмного забезпечення, розробленого в Інституті свинарства і АПВ НААН, «Система 

визначення племінної цінності свиней» за загальною моделлю одиничної тварини, що має 

вигляд [4, 7]: iiii eabxy  , де yi – спостереження ознаки у і-ої тварини; xib – сума 

фіксованих факторів, що відносяться до і-ої тварини; ai – випадковий адитивний генетичний 

ефект і-ої тварини; ei – випадкове відхилення (залишкове). 

Біометричну обробку одержаних результатів проводили за методикою Н. А. 

Плохинского з використанням програмного комп’ютерного забезпечення [5]. 

В результаті досліджень одержано наступні показники (табл. 1): жива маса кнурців на 

дату народження становила 1,42 ± 0,026 кг (коефіцієнт варіації Cv = 6,85 %), свинок, 

відповідно, 1,32 ± 0,018 кг (Cv = 18,55 %). Жива маса на дату відлучення у віці 30 днів 

дорівнювала: кнурців 11,01 ± 0,262 кг (Cv = 8,90 %), свинок 9,96 ± 0,198 кг (Cv = 27,04 %). 

Кнурці досягли живої маси 100 кг за 173,52 ± 5,31 днів (Cv = 11,45 %), свинки за 178,37 ± 

3,52 днів (Cv = 26,84 %). Середньодобовий приріст живої маси за період вирощування від 

дати народження до дати вимірювання товщини шпику відповідав значенню 0,568 ± 0,0095 

кг (Cv = 6,26 %) і 0,553 ± 0,0081 кг (Cv = 19,92 %). Жива маса свиней на дату вимірювання 

товщини шпику становила: для кнурців 105,70 ± 2,11 кг (Cv = 7,47 %), для свинок 102,59 ± 

1,53 кг (Cv = 20,28 %). Довжина тулуба на дату вимірювання товщини шпику була, 

відповідно, 125,67 ± 0,60 см (Cv = 1,79 %) та 124,57 ± 0,40 см (Cv = 4,37 %). Прижиттєва 

товщина шпику в кнурців на рівні 6–7 грудних хребців дорівнювала 20,21 ± 0,354 мм (Cv = 

6,55 %), на крижах – 16,21 ± 0,261 мм (Cv = 6,02 %), в середній точці спини між холкою та 

крижами – 17,99 ± 0,228 мм (Cv = 4,74 %), у свинок, відповідно, 21,17 ± 0,266 мм (Cv = 17,09 

%); 17,16 ± 0,253 мм (Cv = 20,05 %) та 18,98 ± 0,258 мм (Cv = 18,49 %).  

За одержаними результатами оцінки племінної цінності свиней кнурці ймовірно 

переважали свинок. Так, їх жива маса при народженні та відлученні була більшою порівняно 

із свинками на 0,10 кг та 1,05 кг. Жива маса кнурців на дату вимірювання товщини шпику 

була більшою на 3,11 кг, довжина тулуба – на 1,10 см. Вік досягнення живої маси 100 кг був 

менший на 4,85 днів, при цьому середньодобовий приріст більший на 0,015 кг. Товщина 

шпику в трьох точках вимірювання була тоншою на 0,96; 0,95 та 0,99 мм.  

Оцінка племінної цінності тварин методом визначення селекційних індексів свідчить, 

що середнє значення отриманих оціночних індексів відгодівельних та м’ясних якостей за М. 

Д. Березовським та Б. Тайлером: за енергією росту і товщиною шпику (Iа) та 

середньодобовим приростом і товщиною шпику (Ів) показувало вищий рівень у кнурців і 

дорівнювало, відповідно, 96,18 ± 1,79 балів (коефіцієнт варіації Cv = 6,96 %) та 154,02 ± 2,21 

балів (Cv = 5,37 %), що більше на 2,06 і 7,51 балів порівняно з свинками ((94,12 ± 1,59 балів 

(Cv = 22,98 %) та 146,51 ± 1,62 балів (Cv = 15,04 %)). В результаті оцінки племінної цінності 

тварин з використанням методу BLUP середнє значення індексу BLUP (батьківські лінії) за 

2019–2020 рр. дорівнювало для кнурців 101,60 ± 1,565 балів (Cv = 5,76 %), свинок – 97,63 ± 

0,698 балів (Cv = 9,72 %). При цьому, кнурці переважали свинок на 3,97 балів. 

Коефіцієнти мінливості (Cv, %) одержаних показників оцінки племінної цінності 

ремонтних кнурців в середньому за 2019–2020 роки коливалися в межах від 1,79 % (довжина 

тулуба на дату вимірювання товщини шпику, см) до 11,45 % (вік досягнення живої маси 100 

кг, днів). У ремонтних свинок коефіцієнти мінливості коливалися від 4,37 % (довжина 

тулуба на дату вимірювання товщини шпику, см) до 27,04 % (жива маса тварин при 

відлученні у віці 30 днів, кг).  
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Таким чином, оцінка племінної цінності свиней різними методами показала, що метод 

оцінки за показниками власної продуктивності є малоінформативним і дає можливість 

оцінити тварин лише за фенотипом. Оціночні індекси, які використовуються в свинарстві 

України, характеризують більшою мірою власну продуктивність, ніж генетичну цінність 

тварин. Кращі результати виявлено на основі використання методу BLUP, оскільки він 

вважається найточнішим та найбільш перспективним, досить чітко характеризує генетичну 

схильність тварин до прояву визначеного рівня продуктивності за обраною ознакою. Тому 

даний метод доцільно застосовувати в практиці племінних господарств області, що 

дозволить перейти на якісно новий рівень оцінювання тварин.  

 

Таблиця 1. Оцінка племінної цінності ремонтного молодняку свиней великої білої породи 

Показники, одиниці виміру Кнурці, n = 14 Свинки, n = 185 

Х ± S х Cv, %  Х ± S х Cv, %  

Жива маса тварин при народженні, кг 1,42±0,026 6,85 1,32±0,018 18,55 

Жива маса тварин при відлученні у віці  

30 днів, кг  

 

11,01±0,262 

 

8,90 

 

9,96±0,198 

 

27,04 

Жива маса свиней на дату вимірювання 

товщини шпику, кг  

 

105,70±2,11 

 

7,47 

 

102,59±1,53 

 

20,28 

Товщина шпику на рівні 6-7 грудних 

хребців, мм 

20,21±0,354 6,55 21,17±0,266 17,09 

Товщина шпику на крижах, мм 16,21±0,261 6,02 17,16±0,253 20,05 

Товщина шпику в середній точці спини 

між холкою та крижами, мм 

 

17,99±0,228 

 

4,74 

 

18,98±0,258 

 

18,49 

Довжина тулуба на дату вимірювання 

товщини шпику, см 

 

125,67±0,60 

 

1,79 

 

124,57±0,40 

 

4,37 

Середньодобовий приріст живої маси за 

період вирощування, кг 

 

0,568±0,0095 

 

6,26 

 

0,553±0,0081 

 

19,92 

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів 173,52±5,31 11,45 178,37±3,52 26,84 

Індекс оцінки за енергією росту та 

товщиною шпику, (Iа), балів 

 

96,18±1,79 

 

6,96 

 

94,12±1,59 

 

22,98 

Індекс оцінки за середньодобовим 

приростом та товщиною шпику, (Ів), балів 

 

154,02±2,21 

 

5,37 

 

146,51±1,62 

 

15,04 

Індекс BLUP ремонтного молодняку 

(батьківські лінії), балів 

 

101,60±1,565 

 

5,76 

 

97,63±0,698 

 

9,72 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИТОРИЧНИХ ФІГУР В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Войтюк Ю.В. 

викладач, 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права 

ВНУ імені Лесі Українки» 

 

Чималу роль відіграють в мові оратора так звані риторичні фігури – особливі прийоми 

мови, що збільшують її переконливість і силу впливу на слухачів. 

Фігури, пов'язані з відхиленням від комунікативно-логічних норм оформлення фрази, 

називаються риторичними. Риторичні фігури побудовані на словесних зворотах, які мають 

умовно-діалогічний характер.  

Серед риторичних фігур виділяють звертання, запитання, ствердження, заперечення, 

оклики. Вони не зв'язані з живим спілкуванням і не вимагають відгуку на них — у них самих 

міститься відгук. 

Найсильнішою та найефективнішою риторичною фігурою вважають риторичне 

питання. Ефективність його в тому, що воно «ненав’язливо нав’язує» якусь ідею. Особливо 

висока ефективність риторичних питань у стані напруженого очікування, коли аудиторія 

емоційно збуджена. 

Риторичні питання добре сприймаються на слух (як, взагалі, й будь-які питання), 

завдяки чому вони і є ефективним риторичним прийомом усної промови. 

Існують й інші риторичні фігури.  

Анафора – риторична фігура, яка передбачає однаковий початок низки фраз: нам 

потрібно з’ясувати..., нам потрібно встановити..., нам потрібно сказати... тощо.  

Градація – розташування слів так, щоб кожне наступне було виразнішим, сильнішим 

від попереднього: він не здогадувався, не знав, не підозрював, йому й на думку не могло таке 

прийти.  

Антитеза – риторичний прийом, що полягає у протиставлені всередині однієї й тієї ж 

фрази: держава пухне – народ хиріє; громадяни крадуть – держава багатіє.  

Перераховуючий ряд – група слів, які перелічують якість чи ознаки якогось явища й 

даються через кому або за допомогою слів по-перше, по-друге і т.д. Для того, щоб такий 

прийом був ефективним риторичним засобом, перераховуючий ряд має бути достатньо 

довгим – 4, 5, 6 членів і більше; уявлення «багато» в аудиторії починається звичайно після 

трьох.  

Аналогія теж розглядається як риторичний прийом: одне явище описується за 

аналогією з іншим, вже відомим. Наприклад, війна в Афганістані описується за аналогією із 

війною у В’єтнамі. Аналогія спрощує доступність міркування, але не підсилює його 

переконливість. Аналогія – не доказ.  

Гіпербола – перебільшення відомого, наприклад, немає таких сил, які б заставили 

його звернути з обраного життєвого шляху.  

Інверсія – змінювання звичайного порядку слів: ніколи більше не буде чути в 

коридорах цього будинку дитячий крик. 

Усі перелічені риторичні фігури у принципі сприяють підсиленню впливу усного 

виступу. Будь-який із цих прийомів може бути особливо ефективним, якщо він вживається 

тільки один, а сам виступ стислий і побудований на цьому риторичному прийомі. Однак 

дуже велика кількість риторичних фігур в усній мові або їх одноманітність застосування 

здатні призвести до зворотного ефекту, можуть викликати роздратування в слухачів, тому їх 

застосовувати в усній мові потрібно обережно, без зловживань [1, с. 75-76]. 

Риторичні фігури – це засоби вираження мови, які посилюють увагу читача до 

певного виразу. Риторичні фігури поділяються на 4 типи: 
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 риторичні звертання – це звертання до відсутніх людей або понять, які є 

абстрактними; 

 риторичні запитання – такі види запитань, які не вимагають відповіді; 

 риторичні припущення – це відповідь на уявне запитання, якого насправді не 

існувало; 

 риторичний оклик – це спосіб образного вираження надто сильного почуття; 

 риторичне ствердження – це засіб літератури, що показує неможливість 

заперечення слів, сказаних автором. 

Риторичні звертання — це звертання до абстрактних понять, неживих предметів або 

відсутніх людей як до присутніх: 

«Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно... Далека красо моя! Щасливий я, 

що народився на твоєму березі»(О. Довженко). 

Риторичні запитання — це такі запитання, які не вимагають відповіді. Вони 

зосереджують увагу на питанні, про яке йдеться у творі, наприклад: 

Хто може випити Дніпро,  

Хто властен виплескати море, 

Хто наше золото-серебро 

Плугами кривди переоре? 

Хто серця чистого добро 

Злобою чорною поборе? (М. Рильський) 

Риторичні заперечення мають форму відповіді на вірогідне припущення, думку 

уявного співрозмовника: 

Ні, друже мій, не та родина! 

Сучасна пісня — не перина. (І. Франко) 

Риторичний оклик (риторичний вигук) — риторична фігура, окличне речення, яке 

служить для образного вираження якогось сильного почуття — радості, захоплення, гніву, 

відчаю тощо: 

Вставай, хто живий, в кого думка повстала! 

Година для праці настала! (Леся Українка) 

Риторичний оклик має підкреслено-емоційний характер і вводиться переважно з 

метою затримати або посилити увагу на якомусь з аспектів зображуваного, за механізмом 

створюваного смислового ефекту він нагадує риторичне питання, але власно питання не 

ставиться. 

Риторичні ствердження — фігури, які підкреслюють незаперечність сказаного 

автором. Наприклад: 

Так! Я буду крізь сльози сміятись. (Леся Українка) 

Література – це мистецтво! І в кожному виді мистецтва люди звертають увагу на щось 

дивовижне, чаруюче, прекрасне. В літературі такий ефект досягається завдяки вживанню 

художніх засобів. 

Епітет – це художнє означення предмета або події, що допомагає виразити сутність та 

надає емоційну характеристику. Також це поетичне та образне зображення. 

Епітети можуть бути як іменниками: трепет щастя, але найчастіше епітети-

прикметники: глибока тиша, золоте щастя, міцна рука, горда душа. Не забувайте, що 

прислівники також можуть виступати епітетами: "води ритмічно, невпинно понесли його в 

своїх гарячих обіймах..." 

Порівняння – це словесний вираз зіставлення двох схожих у якійсь характеристиці 

предметів або явищ із метою визначення певних рис одного з них через порівняння з іншим. 

Порівняння буває декілька видів: 

а) простим – в ньому один предмет чи явище зіставляється з однією чи більше 

однорідними ознаками: парубок, мов явір; 

б) поширеним, коли предмет чи явище зіставляються з кількома ознаками одночасно: 
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У слів є відмінна природа: одні є скучні і сіряві, як придорожні пили; другі, як свіжий 

пісок… 

в) приєднальним, в якому образ подається вже після предмету; 

Як човен веселий, відчаливши в море,  

По синім кришталі за вітром летить  

І веслами воду і пінить, і оре,  

Лебежою шиєю в хвилях шумить, —  

Так дикий арап, поводи відпустивши  

Коню вороному, в пустиню біжить. 

г) заперечувальним – в цьому порівнянні є протиставлення двох об’єктів: 

Ой то не зоря — то дівчина моя! 

Алегорія або іносказання, інакомовлення – це перенесення властивостейта 

характеристик одного предмета чи явища на інший для кращого відображення образу. Таким 

чином утворюється переносне значення. 

Приклади алегоричних образів: коник-стрибунець, вовк та ягня, каменярі – борці за 

свободу України. 

Гіпербола – це художнє надмірне перебільшення дійсних фактів, перебільшення 

розміру, сили, значення певного явища, щоб надати зображуваному виняткової виразності. 

Наприклад: 

«Я це вже тисячу разів казав! 

Швидкий як блискавка!»;  

«Там було справжнє пекло!» 

Літота – надмірне применшення явищ у художній літературі. Літота виступає 

антиподом гіперболи, але зустрічається значно рідше за надмірне перебільшення. 

Приклади: курці по коліна; малесенька, ледве од землі видно. 

Метафора (або скрите порівняння) – це засіб літератури, коли відбувається 

навмисне вживання сліву їхньому непрямому значенні. З одного боку метафора дуже схожа 

на порівняння, але її складніше помітити. Адже в метафорі немає слів «немов», «начебто», 

«як» та інших, що вказують на зіставлення об’єктів. Для того, щоб правильно визначати 

метафору, треба добре розбиратися в семантиці та лексиці художніх виразів. 

Метафори бувають 3 типів: 

а) стерті– ці метафори вже втратили свою образність; 

ходять чутки, вушко голки 

б) образні загальномовні метафори; 

тепла атмосфера, час біжить 

в) індивідуально-авторські образні метафори; 

факіл неба цвіте глечиками хмар. 

Персоніфікація – вид метафори: надання предметам, явищам природи та поняттям 

властивостей людини, наприклад: 

«Бідна маленька Бельгія говорить: «Мені не потрібно ніяких французьких корпусів, я 

покладаюсь на обіцянку кайзера…» Сербія говорить Австрії: «Якщо завинили якісь мої 

чиновники, я їх звільню»… 

«Брехня облетить світ раніше, ніж правда зашнурує черевики». 

Метонімія – це такий тип зіставлення понять у художній літературі, коли одне 

поняття використовується з властивостями іншого; відбувається заміна назви одного 

предмета чи явища на інше через суміжність деяких їхніх характеристик, проте подібність 

між цими поняттями не спостерігається. 

Наприклад: Вивчали Шевченка (твори Шевченка); подай математику (підручник з 

математики), немає серця (жорсткий); у нього шлунок (хвороба цього органу) 

Різновидом метонімії є синекдоха– це засіб кількісної заміни понять, в якому 

одиничне явище замінюється кількісним або навпаки. 
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Іронія – один із способів комічного сприйняття дійсності, що містить у собі 

приховане глузування та лукавство над фактами чи людьми. Головною ознакою 

застосування іронії є те, що автор прагне показати істинну протилежність значення, яка є 

прихованою. Для виокремлення іронії вам треба відчути подвійний сенс виразу. 

Наприклад: «От іще герой!»  

«Кругом неправда і неволя, 

Народ замучений мовчить, 

І на апостольськім престолі 

Чернець годований сидить. 

Людською кровію шинкує 

І рай у найми оддає!» (Т.Шевченко) 

Іронія – прихована насмішка, коли про когось або про щось говориться 

в позитивному тоні, а мається на увазі протилежне, наприклад: 

«Це дуже розумна й освічена жінка, інакше її, звичайно, на таку високу посаду нізащо 

б не призначили… Від довгого напруження розумових сил і широти охоплення складних 

предметів у неї з’явилася короткозорість, внаслідок чого подруг свого безсонного дитинства 

вона майже не впізнала» (О.Довженко) [2, с. 134]. 

Рефрени – це засоби літератури, в яких використовується не одноразове повторення 

деяких слів або навіть виразів з метою підкреслення їхньої важливості. 

До рефренів належать такі літературні засоби як анафора, епіфора та тавтологія. 

Анафора – це засіб художньої літератури, що виражає єдинопочаток. Тобто це 

лексичний повтор одного й того самого виразу, наприклад, на початку кожного рядку вірша 

або періодичне повторення якогось виразу протягом всього твору. 

Він бачив несправедливість і намагався її ліквідувати.  

Він бачив страждання і намагався їх пам’ятати.  

Епіфора – це художній засіб, подібній анафорі та протилежний їй. Адже 

використання епіфори визначається повторенням кінцівок у художніх творах. Епіфори 

вживаються як у поезії, так і в прозі та драмі. 

«Виють собаки, віщують недолю, і небачені птиці літають уночі над селом і віщують 

недолю. 

І реве худоба вночі, і віщує недолю. Біжать миші степами незчисленні на схід і 

віщують недолю.» (О.Довженко) 

Тавтологія – це повторення близького за змістом та звучанням слова. 

Наприклад, масло масляне, рано-вранці. 

Антитеза – це засіб зіставлення об’єктів. Але на відміну від порівняння ці об’єкти 

мають бути протилежні за своїм лексичним значенням. 

Найчастіше можна зустріти антитезу в афоризмах, прислів’ях та приказках. 

«Ситий голодного не розуміє». 

Проте немало прикладів антитези в художній літературі: «Тотожним бути й 

відрізнятися — в цьому життя живого суть». 

Алітерація – це прийом у стилістиці твору, в якому застосовується повторення 

окремих приголосних з метою емоційного поглиблення. 

Чітко спостерігати алітерацію можна тут: 

"Тінь там тоне, тінь там десь..." (Павло Тичина) 

Асонанс – це стилістичний прийом, дуже схожий на алітерацію, в якому зустрічається 

повторення голосних звуків. Цей засіб підсилює музичність віршованих строк. Наприклад, як 

тут: 

«Була гроза, і грім гримів, Він так любив гриміти, Що аж тремтів, що аж горів На 

трави і на квіти». (Микола Вінграновський) 

Інверсія – це зміна порядку слів, до якого ми так звикли. Зазвичай в українській мові 

прямий порядок слів – це рух від вже відомого до невідомого, в той час, як інверсований 

порядок слів руйнує звичну нам конструкцію. 
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Дуже часто інверсію в своїй творчості застосовували шістдесятники: 

«Гойдається вечора зламана віть, мов косту сліпого, що тичеться в простір осінньої 

невіді». (Василь Стус) 

Градація – це засіб літератури, в якому спостерігається поступове нарощення або 

навпаки пригнічення емоційного значення. 

Градація стає ще більш вираженою в поєднанні з анафорою. Наприклад, давайте 

згадаємо найпопулярніший вираз Юлія Цезаря «Прийшов, побачив, переміг.» 

Панегірик або урочиста промова – це різке звеличення людини або явищав 

літературі. Частіше за все панегірик застосовується там, де необхідно показати уславлення 

якоїсь визначної події або подвигів неймовірної людини. Цей термін бере начало ще в творах 

стародавньої Греції та Риму. Цей термін літератури неважко виокремити, якщо бачити 

урочисте вихвалення людини або навіть усього народу. 

Символ – заміна незрозумілого абстрактного поняття конкретним символічним 

образом. Символ розкриває сутність поняття, явища чи предмету тим самим поширюючи 

загальноприйняте значення слів. 

Прикладів символізму багато не тільки в літературі, але й у повсякденному житті: 

Квітка – символ краси, голуб – символ миру  [3, с. 65]. 

Культура мови оратора – це процес свідомого відбору та використання тих мовних 

засобів, що допоможуть лектору швидко та результативно досягнути мети в кожній 

конкретній ситуації публічного виступу. 
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Аннотация. Вакцинация — метод индивидуальной или массовой защиты населения 

от заболеваний путём создания или усиления искусственного иммунитета. Успешная 

вакцинопрофилактика является важной частью создания коллективного иммунитета, что 

особенно актуально в условиях пандемии. Темперамент, являясь фундаментом развития 

личности, оказывает влияние на многие аспекты поведения. В данной статье изучено 

отношение студентов Гомельского государственного медицинского университета к 

вакцинации в зависимости от типа темперамента и пола. Было проведено анкетирование 659 

студентов первого-шестого курсов ГомГМУ: 160 юношей и 499 девушек. Тип темперамента 

определяли с помощью оригинального теста Айзенка. Было добавлено 3 вопроса про 

отношение к вакцинации. По результатам анкетирования группа юношей чаще согласилась 

бы на вакцинацию, чем группа девушек; девушки-сангвиники значимо чаще отказались бы 

от вакцинации, чем юноши-сангвиники. 

Ключевые слова: Вакцинация, SARS-CoV-2, типы темперамента, отношение к 

вакцинации  

 

Цели, материалы и методы исследования. Целью данной работы было изучить 

отношение студентов-медиков к вакцинации от SARS-CoV-2 в зависимости от пола и типа 

темперамента. 

Было проведено анкетирование 659 студентов первого-шестого курсов ГомГМУ: 160 

юношей и 499 девушек. Медиана возраста составила 20 (19,0; 21,0) лет. 

Тип темперамента определяли с помощью оригинального теста Айзенка [3]. Было 

добавлено 3 вопроса про отношение к вакцинации. 

Анализ полученных данных проводили с применением пакета статистических 

прикладных программ Statistica 12.0. В связи с тем, что изучаемые параметры не 

подчинялись закону нормального распределения по тесту Шапиро-Уилка, анализ 

полученных данных проводили с использованием непараметрического критерия χ2. Данные 

описательной статистики в тексте приведены в виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 

соответственно нижний и верхний квартили. Различия между изучаемыми параметрами 

считали статистически значимыми при p<0,05 [5,6]. 

 

Результаты и их обсуждение.  По результатам анкетирования распределение 

студентов обследуемой группы по типам темперамента составило: холерики — 28,07%, 

сангвиники — 18,36%, флегматики — 7,44%, меланхолики — 29,74%, двойной тип — 

15,93%, неопределенный тип — 0,46% (1 человек).  
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Анализ ответов на вопрос «Если вы отказываетесь от прививок, то по каким 

причинам?» показал следующее распределение ответов среди всех студентов: 41,88% 

респондентов ответили «Боязнь осложнений», 15,17% — «Вакцины не эффективны», 

«Лучше переболеть» — 11,23%, «По религиозным причинам» — 1,82%, ответ «другое» — 

21,9%. 7,89% респондентов не отказались бы от вакцинации. При сравнительном анализе 

частоты встречаемости положительных ответов на данный вопрос по всей выборке были 

получены следующие результаты: группа юношей значимо реже отказалась бы от 

вакцинации, чем группа девушек (χ2=5,47; p=0,03), различия статистически значимы. В ходе 

анализа ответов респондентов, разделенных на группы в зависимости от их типа 

темперамента, были получены статистически значимые различия в группе сангвиников 

(χ2=7,66; p=0,006) – девушки-сангвиники значимо чаще отказались бы от вакцинации, чем 

юноши-сангвиники. Других значимых различий в частоте встречаемости положительных 

ответов на этот вопрос в зависимости от типа темперамента респондентов выявлено не было. 

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что готовность к 

вакцинации от SARS-CoV-2 в группе юношей статистически выше чем в группе девушек 

(p<0,05), девушки-сангвиники значимо чаще отказались бы от вакцинации, чем юноши-

сангвиники (p<0,001). Между остальными группами статистических значимых различий в 

утвердительных ответах на данный вопрос получено не было. 
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COVID-19 РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Гацинска Деница Пламенова 

Аспирант 

Софийски университет «Свети Климент Охридски» 

 

Пандемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), ускорила 

надвигающийся глобальный кризис и повернула привычный нам образ жизни на 180 

градусов. Ведущие мировые экономические системы  –  Европейского Союза, США и Китая 

переживают шок, от которого еще долго придется восстанавливаться, и это неизбежно 

отразится на мировых финансовых и экономических рынках. В данной статье я использую 

термин «коронакризис», который вошел в публичную среду и описывает взаимосвязь 

появления коронавируса и вызванным им кризисом. Коронакризис затрагивает не только 

финансовые и экономические аспекты жизни человека но и такие как: межличностные, 

социальные, политические, психологические, медицинские, культурные и даже 

экологические. В связи с этими факторами, борьба с кризисом займет значительно больше 

времени, так как пандемия повлекла за собой кардинальное трансформирование мира в 

котором мы живем и который никогда не будет уже прежним. 

К сожалению, призывы президента ООН - Антониу Гутерриша в начале марта 2020 

года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, к 

единству, объединению и международному сотрудничеству, не были услышаны 

политической элитой страны. Несмотря на борьбу с инфекцией , ограничительные меры 

против распространения вируса и введение карантина, конфликты в мире не прекращаются, а 

наоборот, политические противоречия обостряются. Национализм снова возрождается. Во 

время первой волны коронавируса наблюдается тенденция изоляции международных стран и 

закрытия границ, каждый в самостоятельном поиске решения проблемы. Эгоизм, 

национализм, изоляционизм и протекционизм сработали как защитные рефлексы в начале 

коронокризиса. Риск формирования сильного национального эгоизма огромен. Однако путь 

к решению проблемы лежит через глобальное сотрудничество и солидарность. На 

международной арене политические лидеры великих держав и ведущих стран, таких как 

США, Китай, Россия и ЕС должны отложить в сторону свои разногласия и проявить 

ответственность перед миром в поисках общего решения для борьбы с пандемией. 

COVID-19 определил степень доверия к международным организациям и мировым 

лидерам. Это серьезный тест важности существования Всемирной организации 

здравоохранения и укрепления её авторитета. Эскалация отношений между США и 

Китайской Народной Республикой станет важным этапом, на котором политические лидеры 

совместно должны достичь консенсуса и решать глобальные проблемы. Не исключено, что 

сформируется новая биполярная модель соперничества между США и Китаем . Это не 

очередное блоковое противостояние времен холодной войны, а политическая и 

экономическая напряженность в сочетании с международными санкциями. Заданный тон 

нового президента США - Джо Байдена в отношении с Китаем не настолько резкий, как у его 

предшественника Дональда Трампа, но вряд ли Байден изменит курс в отношениях. С другой 

стороны, Китай стратегически и терпеливо не поддается провокациям , но изменение 

поведения и жажда мести возможны. 

Считаю минимальным риск открытого военного противостояния на фоне COVID-19 . 

В следствии развития военных и информационных технологий начало Новой мировой войны 

будет катастрофическим для всей планеты и человечества. Государства продолжают 

увеличивать военный потенциал и могущество в полюсе Вашингтон - Москва . Цель состоит 

в том, чтобы вызвать страх и уважение у противника, а не искать конфликта на военно-

политической арене, тем более с развитием и совершенствованием военной 
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промышленности нет необходимости от боевого состава для сражения на фронте, поскольку 

существуют баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Новые войны будут 

вестись путем введения экономических , финансовых и политических санкций. 

Либеральная идеологическая система также находится в кризисе. Многие 

предсказывают конец либеральной экономической модели и глобализации, но я считаю, что 

этого не произойдет. Либерализм обязательно изменится. Я предсказываю новое 

возвращение к защите аутентичных либеральных идей, связанных с правами и свободами 

граждан, которые в настоящее время больше всего страдают от ограничительных мер против 

распространения коронавируса. Мир теперь имеет возможность заложить основы нового 

либерализма, в котором будут отсутствовать искажения мирового рынка, а окружащий нас 

радикальный капитализм станет более социальным и ответственным к природе и 

работникам. 

Помимо рисков, связанных с коронокризисом , создается множество возможностей, и 

от нас зависит, сможем ли мы ими воспользоваться. COVID-19 наделил правительства 

чрезвычайной властью, но в то же время наделил каждого отдельного гражданина 

полномочиями, позволяя ему в реальном времени судить, лучше или хуже его правительство, 

чем другие. 

Временная национализация и вмешательство государства в экономику стали новой 

реальностью. Глобализация, на которой основан Европейский Союз, переживает кризис. 

Угроза деглобализации может привести к консолидации и углублению интеграции. После 

этого кризиса ЕС уже не будет прежним. COVID-19 пандемия протестировала основы , на 

которых строятся европейский проект, такие как свободное передвижение людей и капитала, 

взаимозависимости как источник безопасности и процветания для всех государств - членов. 

Коронавирус также изменил и нашу жизнь, позволив нам работать из любой точки 

мира с использованием новых технологий. Это было испытанием как для работодателей, так 

и для сотрудников, которым пришлось переместиться в виртуальную среду. Трудности, с 

которыми мы столкнулись на фоне новых изменений дали возможность сократить расходы 

на офис, дать людям больше свободы в выборе места работы и графика. Некоторые довольно 

успешно адаптировались к новой модели и благодаря вирусу смогли повысить свои знания и 

навыки с помощью онлайн-курсов и обучения, другие используют возможность работать в 

теплых и экзотических странах. Коронавирус создает ограничения, но одновременно 

открывает новые горизонты для нас самих а также государств по всему миру. И в итоге, те 

кто вкладывают больше всего усилий в укрепление сотрудничества и развитие новых 

технологий, быстрее и сильнее выйдут из кризиса, найдут путь к новой модели бизнеса.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ РОДОДЕНДРОНА 
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Статья выполнена при финансовой поддержке Грузинского национального научного 

фонда Шота Руставели (грант # FR-18-566, 22.02.2018. Биотехнологические основы 

получения чая типа Мате. 

 

Аннотация. Все положительные свойства рододендрона Кавказского могут  

проявляться лишь в случае его переработки рациональной технологией, для выбора которой 

необходимо проведение лабораторных исследований. Представлены результаты 

лабораторных исследований продуктов рододендрона, получаемых разными технологиями 

переработки сырья. Изучены содержание полифенолов, аминокислот, а также 

экстрактивность, антиоксидантная и антилипазная активность образцов. Показано, что 

наилучшими биохимическими показателями характеризуется продукт, полученный по 

технологии черного чая. 

Ключевые слова: рододендрон Кавказский, полифенолы, аминокислоты, 

антиоксидантная активность, антилипазная активность.  

 

Введение 

В настоящее время все больше внимания уделяется выявлению новых, полезных для 

здоровья и продления жизни человека видов растительности. Проводятся исследования 

возможности использования существующих на земле разных видов растительности для 

лечения новых заболеваний, что связано с разработкой новых технологий для переработки 

сырья. 

С этой точки зрения обращает внимание рододендрон Кавказский, который содержит 

такие  полезные для здоровья элементы, как флавоноиды, таннины, арбутин, эфирные масла, 

сахары, витамин С, никотиновые и пантотеиновые кислоты и др. За счет богатого 

биохимического состава рододендрон Кавказский способен выводить из организма токсины 

и другие вредные вещества, успакаивать нервную систему, усиливать поток крови в 

организме, выводить холлестерин из крови и др. Следовательно, из рододендрона 

Кавказского возможно изготовление большого количества препаратов для лечения 

различных заболеваний. 

Основная часть  

Перед использованием человеком продуктов необходимо придание им пищевого 

вида, что предопределяет технологическое воздействие на пищевое сырье. Однако, при 

переработке сырья всегда имеют место определенные изменения в ее био-химическом 

составе. Следовательно, при изготовлении продуктов, особенно лечебных или 

профилактических продуктов из сырья с богатым биохимическим составом, является 

необходимым разработка по возможности совершенных технологий, которые обеспечат 

максимальное сохранение всех полезных элементов сырья. Соответственно, решение о 

приемлемости какого либо технологического процесса может быть принято лишь после 

исследования биохимического состава полученного данной технологией продукта. 
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Для подбора оптимальной технологии переработки рододендрона Кавказского были 

проведены лабораторные исследования образцов, полученных разными технологическими 

способами. 

Исследуемым сырьем являются листья рододендрона Кавказского. Сырье было 

собрано 10 – 20 июня 2020 года на территории села Ушгули в районе верхней Сванетии на 

высоте 2300 м от уровня моря. Собраны были листья 2- 3-го года. 

Эксперименты проводились на образцы сырья, переработанного разными способами: 

1. Высушенный на солнце (средняя температура 27 – 280С, продолжительность сушки 

5 суток), 

2. Высушенный в тени (средняя температура 16 – 170С, продолжительность сушки 12 

суток), 

3. Переработанный по классической технологии черного чая, 

4. Переработанный по классической технологии зеленого чая. 

Исследования проводились в лаборатории Грузинского аграрного университета. Было 

исследовано содержание в образцах общих полифенол, общих аминокислот, 

антиоксидантная активность, влагосодержание, экстрактивность и активность липазы. 

Определение общих полифенол производится спектрофотометрическим методом, 

который сводится на взаимодействие реагента Фоллина-Чиколтео с феноллами 

стандартизацией на кислоту Галлия, образующей синевато-голубоватый цвет. 

Антиоксидантная активность образцов определялась спектрофотометрическим 

(FRAP) методом, который основан на изменение интенсивности поглощения при 

восстановлении трехвалентных ионов железа в двухвалентные при наличии антиоксидантов. 

Общие аминокислоты определялись деаминацией аминогрупп и высвобож-дением 

амония за счет реакции аминокислот с реагентом нингидрина. 

Определение влагосодержания образцов проводилось методом высушки до 

постоянной массы на экспресс аппарате SFY rapid infrared moisture goniophotometer (Chaina). 

Экстрактивность образцов определялась методом испарения экстракта и доведения до 

постоянного веса (ISO 9768:1994). 

Определение активности липазы проводится методом титрации, принцип которого 

заключается в титрации жировых кислот, образовавшихся за счет гидролиза жиров.  

Как показали проведенные исследования, влагосодержание образцов меняется в 

пределах 7,82 – 8,71 %. При этом, влагосодержание высушенного на солнце образца 

составило 7,82 %, высушенного в тени – 8,63 %, переработанного по технологии черного чая 

– 8,21 %, а переработанного по технологии зеленого чая – 8,71 %. 

Различна и экстрактивность полученных по разным технологиям переработки 

образцов. В частности, для образцов высушенных на солнце и в тени экстрактивность 

составляет 29 %, переработанного по технологии черного чая – 33,67 %, а переработанный 

по технологии зеленого чая образец характеризуется самой малой экстрактивностью – 25 %.  

Наиболее высоким содержанием полифенолов отличается образец, полученный после 

переработки по технологии черного чая, который при пересчете на сухой вес составляет 

19,48 %. Немного меньшим содержанием (17,98 %) характеризуется образец, высушенный в 

тени, далее идет высушенный на солнце образец (составляет 13,84 %) и самое меньшее 

содержание полифенолов оказалось у образца переработанного по технологии зеленого чая 

(составляет всего 13 %). 

Результаты изучения содержания аминокислот показали, что наибольшим их 

содержанием характеризуется образец, полученный при переработке по технологии черного 

чая и составляет 30,1 мг/100 г. Чуть меньше содержание аминокислот в образце, 

высушенном в тени (составляет 29,8 мг/100 г). В образцах, высушенных на солнце и по 

технологии переработки зеленого чая содержание аминокислот почти одинаковое и 

составляет, соответственно 27,1 мг/100 г и 27,3 мг/100 г. 

Как показали исследования, наибольшей антиоксидантной способностью 

характеризуется образец, полученный по технологии переработки черного чая, значение 
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которого составляет 15,52 мг аскорбиновой кислоты/100 г. Полученное состояние логично, 

т.к. чем больше содержание в образце полифенолов, тем больше должно быть его 

антиоксидантная активность. Полученные нами данные подтверждают корреляцию 

указанных двух параметров. Самой меньшей антиоксидантной способностью 

характеризуется образец, полученный после переработки по технологии зеленого чая 

(составляет 8,64 мг аскорбиновой кислоты/100 г.), которая отличается также самым меньшим 

содержанием полифенолов. 

Согласно полученным данным, самой высокой антилипазной активностью 

характеризуется образец, полученный по технологии зеленого чая и составляет 7,56 %/1 

мг.сухого чая, а самой низкой – высушенный на солнце образец (антилипазная активность 

составляет 5,3 %/1 мг.сухого чая). Однако можно заметить, что между антилипазной 

активностью исследованных нами образцов не видны статистически надежные различия. 

Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что антилипазная активность ясно 

выражена во всех исследованных нами образцах и, соответственно, рододендрон Кавказский 

может быть использован для производства новых, натуральных антилипазных препаратов 

растительного происхождения, которые имеют большое значение в борьбе с важной 

проблемой нашего времени – чрезмерным ожирением. 

Заключение 

Если проанализировать результаты проведенных исследований, можно сделать вывод, 

что наилучшими биохимическими показателями характеризуется образец, полученный по 

классической технологии переработки черного чая. Данная продукция превосходит все 

остальные по всем изученным признакам: характеризуется лучшей экстрактивностью и 

антиоксидантной активностью, имеет наивысшее содержание полифенолов и аминокислот. С 

точки зрения антилипазной активности данный образец уступает полученному по 

технологии переработки зеленого чая образцу. Однако, разница между ними настолько 

незначительна, что можно пренебречь ею и с уверенностью рекомендовать переработку 

листьев рододендрона Кавказского по технологии черного чая. 
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Світова пандемія COVID-19 вплинула на всі сфери діяльності людини та 

функціонування економік держав. При цьому особливо гостро обумовила ріст кризових 

явищ у соціально-гуманітарній, економічній і трудовій сфері країн і регіонів світу.  

Найважливіша сфера соціально-економічного життя суспільства – це ринок праці, 

адже збалансованість попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття частково 

знімають соціальну напруженість у країні, забезпечують стале економічне зростання та 

потребують оптимізації реалізації заходів, серед яких провідну роль відіграє рівень взаємодії 

освіти і ринку праці.  

Ринок праці є важливим чинником у відтворенні робочої сили, що відповідає 

сучасним потребам роботодавців, забезпечує розподіл і перерозподіл робочої сили між 

галузями і територіями; активізує мобільність робочої сили; стимулює зростання 

продуктивності праці тощо [1]. 

Загалом вплив пандемії COVID-19 на світову та українську економіки протягом 

карантину призвів до ряду змін на вітчизняному ринку праці: фактичного скорочення 

зайнятості в Україні, зростання кількості безробітних, зменшення кількості трудових 

мігрантів, зменшення доходів населення України від продажу своєї робочої сили та 

самозайнятості через зменшення зарплати, втрати роботи та доходів фізичних осіб-

підприємців.  

Особливо важливою проблемою в кризових умовах залишається пошук нових форм 

працевлаштування населення. При цьому найуразливішою групою населення залишаються 

студенти та випускники закладів професійно-технічної та вищої освіти, які опинилися в час 

кризи у нових умовах, у нових обставинах, коли основна частина освітнього процесу і 

роботи реалізовується через онлайн ресурси, що потребує швидкої адаптації до змін 

зовнішнього середовища та до ринку праці зокрема. Невизначеність і кризові умови 

вимагають також зміни поглядів на традиційні підходи, гнучкості та мобільності як зі 

сторони студентів та випускників, так і роботодавців. 

Адаптація студентів до майбутньої професійної діяльності розпочинається ще під час 

навчання в університеті і повинна мати наскрізний системний формат. Основним завданням 

закладу вищої освіти є підготовка висококваліфікованого, «якісного» фахівця і його 

орієнтація на кар’єрний розвиток за здобутою спеціальністю (навчання впродовж всього 

життя). 

У зв’язку з пандемією значна частина підприємств вимушено скоротили обсяги своєї 

діяльності та чисельності співробітників, обмежили доступ сторонніх осіб на виробництво, 

що суттєво знизило можливості та ефективність проходження виробничої практики та 

можливостей підвищення рівня професійно-практичної підготовки студентів, особливо 

технічних спеціальностей, в цілому [2]. Тому традиційні інструменти сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників відповідно до нормативних документів Кабінету 

міністрів та Міністерства освіти і науки вимагають інноваційного вирішення. 
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У 2020 році компанія EY провела дослідження «Найкращий роботодавець» [3]. 

Дослідження аналізує фактори привабливості роботодавців, джерела інформації про них, та 

складнощі, з якими стикаються студенти під час пошуку роботи. Зокрема, головним 

критерієм вибору роботодавця для студентів залишається можливість кар’єрного зростання. 

Очікування щодо рівня оплати праці у студентів під час пандемії знизилися. Важливими 

факторами привабливості роботодавця є особистісне та професійне зростання, імідж 

компанії на ринку. Зросла пріоритетність програм стажування, а також готовність компанії 

брати на роботу студентів. У той же час, графік роботи як критерій вибору роботодавця став 

менш пріоритетним для студентів у 2020 році, що може бути пов'язано з широким 

запровадженням можливостей гнучкої роботи роботодавцями в умовах пандемії.  

Найпривабливішими роботодавцями для студентів і випускників є компанії, в яких 

розроблена і впроваджена сприятлива система адаптації для молоді, навчальні курси, 

програми стажування та соціальний пакет. Для отримання інформації про роботодавців і 

пошуку роботи студенти найчастіше використовують Інтернет-джерела: зокрема, портали з 

працевлаштування, соціальні мережі, корпоративні сайти компаній. Засоби масової 

інформації – друге за популярністю джерело інформації, в основному, за рахунок онлайн-

медіа. Вагомим інструментом пошуку роботи студентами є заходи за участі компаній-

роботодавців в яких передбачена можливість безпосереднього спілкування НR-менеджерів 

компаній з претендентами. Найпопулярнішими з них є Ярмарки вакансій та зустрічі з 

представниками компанії. Цікаво, що програми стажування у 2020 році стали більш 

пріоритетним каналом пошуку роботи, ніж родичі та знайомі. 

Львівська політехніка постійно приділяла увагу професійному зростанню, 

працевлаштуванню та кар’єрі своїх студентів та випускників. У 1993 році в університеті 

створено відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом. Ми вперше серед технічних 

закладів освіти України у 1998 році започаткували проведення Ярмарків кар’єри, яких 

організували вже тридцять три, провели низку презентацій компаній-роботодавців в 

університеті, тренінгів та консультацій з технологій пошуку роботи.  

Під час пандемії і карантинних умов ми не припинили створювати можливості для 

працевлаштування студентів та випускників, однак перейшли на інший формат проведення 

таких заходів.  

У співпраці з кафедрами навчально-наукових інститутів відділ працевлаштування та 

зв’язків з виробництвом провів в онлайн форматі тільки протягом 2020-2021 н.р. близько 65 

відкритих лекцій, презентацій, вебінарів від провідних компаній-працедавців. 

Найважливішими заходами стали Дні кар’єри у Львівській політехніці у рамках 

традиційного «33-го Ярмарку кар’єри» онлайн. Учасниками Ярмарку були провідні 

роботодавці з Києва, Івано-Франківська, Хмельницька, Львова, зокрема компанії EY, PwC, 

GENESIS, Нестле Бізнес Сервіс Львів, Dialog Semiconductor, ПрАТ «Компанія Ензим», ПрАТ 

«Концерн Хлібпром», ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» та ряд 

інших. На панельній дискусії на тему «Особливості ринку праці України в умовах пандемії» 

обговорювались актуальні питання перерозподілу акцентів у напрямках, зайнятості, 

безробіття, цільової зайнятості у молодіжному сегменті із представниками кафедр 

університету, громадських об’єднань та Державної служби зайнятості.  

Перевагами таких заходів вважаємо збереження можливостей професійного зростання 

та працевлаштування студентів і випускників в умовах пандемії. Однак, при цьому слід 

зазначити, що онлайн формат проведення заходів є менш ефективним ніж живі прямі 

контакти роботодавців з претендентами. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

  

                                                                                                                     Дідик І.О. 

соціальний педагог 

КМВПУЗТ     

 

Стрімке поширення COVID-19 у світі перетворило його з медичної на найважливішу 

соціальну проблему першої половини 2020 р., котра має низку аспектів – економічний, 

політичний, культурний і, зокрема, соціально психологічний. 

Однією з екстремальних ситуацій нашого часу стала масштабна корона вірусна 

пандемія, яка виявилась серйозним випробуванням для людської цивілізації, окремих країн 

та їх громадян. Головним засобом попередження коронавірусної інфекції COVID-19 стають 

достовірні і вчасно отримані знання щодо цієї хвороби та знання щодо особливостей 

карантину. 

Стрес відчувають і здорові люди, які усвідомлюють загрозу зараження цим вірусом. 

Відомо, що в екстремальних умовах – при стихійних лихах,катастрофах, зокрема, пандеміях, 

у людини завжди виникає необхідність в пошуку нових способів роботи з власними 

психічними станами. Говорячи про навчання навичкам самодопомоги, можна звернутися до 

моделі «Коло навчання». В «Колі навчання» виділяють чотири стадії «руху» – від 

неусвідомленої некомпетентності (коли людина не знає, що вона чогось не знає) через 

свідому і несвідому некомпетентність до несвідомої компетентності, коли нові знання 

повністю інтегровані, вбудовані в поведінку людини і переходять в стійкий навик, який 

часто називають компетентністю або майстерністю. 

Будь-яке серйозне випробування підштовхує людину до переосмислення свого життя, 

своїх цінностей, знаходження або зміни сенсу свого існування. Можливе саме в цей час 

людина відкриє в собі нові здібності й обдарування. Відомо, що у самоспостереженні можна 

краще побачити своє Я і свою самосвідомість, стати чимось іншою людиною, вільною від 

колишніх проблем, стати собі духовним батьком. 

Важливо пам'ятати, що ми не можемо вплинути на деякі події, які відбуваються в 

світі, але ми можемо вплинути на наш власний стан і простір навколо себе. Зона нашого 

контролю – це те, за що ми можемо відповідати, те, що ми можемо привести до ладу 

гармонізацію простору, свого стану, відносин. Наша мета – не втратити стурбованості, а 

вміти оцінити її об'єктивно. Поки необхідно зберігати розумну обережність і дотримуватися 

перерахованих вище орієнтирів, спираючись на які, людина зможе вийти з даної ситуації 

більш психічно стійкою, ніж була до неї. 

Коли мова іде про самореалізацію молоді, то тут умовно можна виділити три важливі 

складові: самопізнання, самооцінку та саморозвиток. Самопізнання передбачає дослідження 

людиною самої себе, вивчення своїх здібностей. Самооцінка допомагає особистості 

визначити важливість та значимість своєї особистості. Лише після процесів самопізнання та 

самооцінки на передній план виступає процес саморозвитку – завершаючий підсумок та 

усвідомлення цілей життя. 

Вже відомо, що статус всесвітньої пандемії дещо змінив соціальні реалії життя 

суспільства, і ці реалії вплинули на процеси самореалізації індивідів. Оскільки карантинні 

умови породили глобальну соціальну ізоляцію, в цих обставинах інтровертований індивід 

має більше можливостей до самопізнання, збереження самооцінки та саморозвитку. 

Екстраверти знаходяться в порівняно гірших та більш не звичних для них умовах, бо ізоляція 

є демотивуючим фактором для екстравертів. Якщо класифікувати екстраверсію як соціальну 

відкритість та інтроверсію як соціальну закритість, то нові умови та середовище існування 

будуть більш комфортними саме для інтровертів. Якщо основний тип комунікації, такий як 

«живе» спілкування, був обмежений, то яка комунікація вийшла на передній план? Ми 
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живемо у часи технологічного прогресу, де серед основних способів спілкування стало 

використання соціальних мереж або месенджерів. Говорячи про старші покоління під час 

пандемії, то ті хто до цього не користувався подібними засобами зв’язку, мали змогу 

дізнатися як вони працюють, та використовувати їх в повсякденному житті. Для молоді 

питання вивчення технологій не становить проблеми, оскільки більша частина молоді вже 

мала хоча б мінімальний досвід використання гаджетів. Молоде покоління живе змінами. 
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НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» 

 

Розвиток ринку віртуальних активів, як одного з інноваційних та технологічних 

засобів обігу та платежу, в міжнародній фінансовій системі спричинив появу багатьох 

злочинних дій,  пов’язаних із зловживаннями, в тому числі з незаконним обігом наркотиків 

та іншими їм суміжними діяннями. Тому даний вид активів та їх постачальників все більше 

привертає увагу світових регуляторних органів. 

Відповідно і сам крипто валютний ринок несе в собі багато ризиків, пов’язаних з 

діяльністю постачальників-споживачів даної екосистеми,  появою все більше нових викликів 

з боку злочинної діяльності та все більше питань з боку регулювання даного ринку.  

Одним із основних завдань аналізу ризиків віртуальних активів та методів їх 

регулювання є їх таксономія, зв’язок діяльності провайдерів послуг з віртуальними активами 

щодо використання їх в легалізаційних операціях. 

Природа крипто валют є для багатьох незрозумілою і складною, як свого часу і 

походження самого Інтернету, тому до деякого часу світові наглядові  та аналітичні 

організації одностайної відповіді щодо регулювання та оптимізації цього ринку не 

знаходили. Крипто ринок регулював себе сам і створював правила та умови  

функціонування, в тому числі високо ризикові засади обігу.  

Появі фінансових крипто бірж та крипто обмінників передував так званий процес 

створення крипто валют - «майнінгу». Українська Вікіпедія містить таке визначення: 

«Майнінг, також видобування (від англ. mining - видобуток корисних копалин) - діяльність з 

підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати 

винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних крипто валютах, зокрема 

в біткоїнах» [1], який бере свій початок з 2011 року.  

Саме поняття «майнінгу» в українському законодавстві ще немає чіткого визначення. 

Суть виробництва крипто валюти (майнінгу) полягає у використанні електронних 

потужностей – обладнань для обчислень - в рамках блокчейн-реєстру, внаслідок чого 

генерується крипто валюта. 

З часом крипто майнінг та крипто біржі все більше еволюціонували і розвивалися, 

знаходили нові технологічні процеси та способи реалізації, стали впізнаваними у суспільстві 

та розширили коло споживачів. Лише в листопаді 2018 року було оприлюднено спільну 

заяву фінансових регуляторів (НБУ, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг) [2], в якій було 

зазначено, що однозначної думки щодо природи крипто валют та оптимальних засобів до їх 

регулювання серед світових регуляторів немає, що операції з  використанням крипто 

валютам є досить ризиковими і небезпечними. 

У 2018 році Європейський Союз офіційно змінив своє ставлення до операцій з крипто 

активами. 19 квітня Європейський Парламент і 14 травня 2018 року Рада ЄС затвердили 

зміни до Директиви 2015/849/ЄС про запобігання використанню фінансової системи для 

відмивання грошей та фінансування тероризму [3]. 
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У нашій країні в кінці 2018 року були зроблені відповідні кроки до легалізації, 

розвитку та розроблені альтернативні стратегії ринку крипто активів, в тому числі визнання 

крипто активу нематеріальним активом (майном), збільшення кількості суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність в Україні з використанням цих активів, захисту 

прав споживачів, визначення суб’єктів первинного фінансового моніторингу провайдерів, що 

залучені до послуг з обміну між віртуальними активами та фіатними валютами, оптимізація 

податкового законодавства - збільшення надходжень до бюджету від згаданих суб’єктів, 

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення тощо. 

Більшу частину положень Директиви (ЄС) 2015/849 та Регламенту (ЄС) No 2015/847 

[3] імплементовані в Закон України від 06.12.2019 No 361-IX «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [4], також впроваджені 

оновлені 15, 6, 7 Рекомендація FATF [5] та Керівництво FATF з ризик - орієнтованого 

підходу «Віртуальні активи та постачальники послуг з переказу віртуальних активів» [6]. 

Першочергово майнери, валідатори не мають на меті та не проводять транзакції від 

імені інших користувачів, тому зазвичай не відносяться до постачальників віртуальних 

активів (VASP). Але у деяких випадках, виконуючи атаку на 51% або маючи певні права на 

мережу за рахунок володіння більшістю «перевірки» мережі віртуальних активів, 

вищезазначені суб’єкти все ж можуть відноситься під визначення постачальників 

віртуальних активів [6]. 

Наразі майнінг, як вид економічної діяльності в Україні, досить чітко не визначений, а 

класифікація доходів від діяльності, пов’язаної з майнінгом крипто валют, знаходиться в 

стадії активного розвитку та відображення в правовому полі. 

В березні 2018 року за ініціативою Урядового комітету КМУ було запропоновано 

доповнити Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» 

КВЕД для майнінгу з наступним визначенням діяльності: “послуги з підтримки та 

забезпечення функціонування розподілених реєстрів даних у тому числі з використанням 

технології блокчейн, оброблення даних та смарт-контрактів у розподілених блокчейн-

реєстрах” [7].  

Щодо питання легітимності діяльності суб’єктів манінгу, то відповідь маємо наступну 

– майнінг крипто валют не заборонений законодавством України та за своєю природою 

більш відповідає поняттю «виробництва» товару чим наданню послуг “всім користувачам” 

розподіленого блокчейн- реєстру. 
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Пандемия, вызванная распространением коронавируса COVID-19 привнесла 

значительные изменения во многие сферы жизнедеятельности. Сфера государственных 

закупок не стала исключением. Многие организации столкнулись с проблемой исполнения 

договора государственной закупки. 

Под государственной закупкой понимают приобретение товаров (работ, услуг) 

полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных 

внебюджетных фондов получателями таких средств, а также отношения, связанные с 

исполнением договора государственной закупки [1].  

Основными целями и принципами сферы государственных закупок являются: 

эффективное расходование бюджетных средств и (или) средств государственных 

внебюджетных фондов; гласность и прозрачность при осуществлении государственных 

закупок; обеспечение развития конкуренции; обеспечение справедливого и беспристрастного 

отношения к потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); стимулирование 

инноваций; экологизация государственных закупок; профессионализм при осуществлении 

государственных закупок; оказание поддержки отечественным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) в той мере, в которой это не противоречит международным договорам 

Республики Беларусь; предотвращение коррупции. 

Законодательство о государственных закупках предусматривает специальное 

«наказание» для поставщиков, которые не выполняют свои обязательства. Такой поставщик 

(в случае расторжения с ним договора) может быть включен в список поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок. 

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

включенное в список, не сможет участвовать в процедурах государственных закупок в 

течение двух лет со дня включения в список. Более того, если до 1 июля 2019 года подача 

сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), которых следует включить в список, 

было правом, а не обязанностью заказчика или организатора, то с указанной даты 

направление сведений стало обязательным, и информацию о юридическом или физическом 

лице, в том числе индивидуальном предпринимателе, следует направлять в течение одного 

месяца со дня расторжения договора [2].  

Предусмотрены различные варианты действий, в том числе позволяющие изменить 

или расторгнуть договор.  

Представителями Белорусской торгово-промышленной палаты, в компетенцию 

которой входит засвидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в 

отношении конкретных договоров (внешнеэкономического или заключенного между 

белорусскими предприятиями), отмечено, что «коронавирус или возникшие в его связи 

эпидемия и пандемия сами по себе не могут являться обстоятельствами непреодолимой 

силы», но таковыми могут признаваться ограничительные и другие меры, направленные на 

предотвращение распространения коронавируса и его последствий и возникшие после 

заключения конкретных договоров. 
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При этом к обстоятельствам непреодолимой силы, как правило, не относятся: 

изменение курсов валют; снижение выручки от продажи товаров, работ, услуг, в том числе в 

связи с приостановлением деятельности; снижение числа посетителей кафе, ресторанов, 

иных организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров; увеличение 

стоимости транспортировки товаров. Следовательно, обстоятельства непреодолимой силы 

определяются в каждой конкретной ситуации индивидуально. Поэтому для освобождения от 

ответственности в каждой ситуации необходимо будет доказать, что именно пандемия (или 

иное обстоятельство) стали причиной невозможности исполнения конкретного 

обязательства. 

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора, также может являться основанием для его изменения или 

расторжения. При этом изменение обстоятельств признается существенным, если они 

изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 

не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

В самом Законе о госзакупках установлено, что нельзя изменять (даже по соглашению 

сторон) следующие условия договора: предмет и требования к предмету государственной 

закупки; объем (количество) предмета государственной закупки; порядок оплаты; сроки 

исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем); цену договора; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Запрет в 

отношении изменения иных условий договора Закон о госзакупках не устанавливает. 

Поэтому остальные условия договора могут быть изменены. Но именно эти, неизменные, 

условия и являются наиболее критичными. Однако из правила о неизменности условий 

договора есть исключения. При обоснованной невозможности исполнения договора 

поставщиком по согласованию с заказчиком допускается поставка товаров, являвшихся 

предметом государственной закупки, характеристики которых являются аналогичными или 

улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в договоре. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены в договор путем подписания 

дополнительного соглашения [3]. 

В настоящее время в связи с принимаемыми в различных странах мерами по защите 

от пандемии COVID-19 с 26.04.2020 в Республике Беларусь вступил в силу Указ от 

24.04.2020   № 143 «О поддержке экономики». В число предусмотренных Указом мер входят 

изменения в правовом регулировании порядка проведения государственных закупок товаров 

(работ, услуг), направленные на минимизацию рисков при заключении, исполнении и 

расторжении договоров государственной закупки. 

Таким образом, предмет договора государственной закупки может быть изменен при 

наличии следующих условий в совокупности: невозможность исполнения договора 

поставщиком должна быть обоснована (к примеру, производитель товара приостановил свою 

деятельность); невозможность исполнения договора поставщиком должна быть 

подтверждена; получено согласие на замену предмета договора. Экономические последствия 

неисполнения договора государственной закупки для поставщика очень существенные. 

Каждая ситуация требует поиска индивидуального решения с применением всех возможных 

законодательных механизмов. 
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Вже два роки Україна і світ живе у стані пандемії COVID-19. І хоча країни поступово 

виходять із жорстких карантинних обмежень, рівень зараження коронавірусом досі 

лишається рекордним.  

Пандемія змусила адаптуватися до нової реальності всі галузі економіки. А в першу 

чергу ті, які формують продовольчу безпеку країн, – сільське господарство та харчову 

промисловість. Малі та середні агровиробники були вимушені проявити неабияку 

кмітливість та дух підприємництва, аби вижити.  

Пандемія та погодні умови – основні фактори цього року, які вплинули на сільське 

господарство України. Стосовно пандемії – значних втрат через обмеження пов’язані з нею 

агросектор України не зазнав.  

Найчутливішими до пандемії коронавірусу, виявилися малі виробники, які 

безпосередньо реалізували свою продукцію на ринку, зокрема тваринницький сектор. 

Що стосується погодних умов, то посуха в Україні призвела до значних втрат врожаю 

та зменшення урожайності.  

Ще одним дестабілізуючим фактором, який вплинув на всіх представників 

агробізнесу – це зменшення попиту на зовнішніх ринках, перш за все на продукцію 

тваринництва. Проте, що стосується продукції рослинництва – то значного зменшення 

попиту не відбулося для України. 

Удар COVID-19 по сільському господарству був дуже сильним. Зокрема, кілька 

місяців сезонні робітники не мали змоги виїжджати за кордон, щоб збирати фрукти й овочі. І 

хоча український уряд домовлявся з іншими про рейси для робітників-мігрантів, 

скористатися ними змогли далеко не всі. Зокрема, до Німеччини у квітні-травні прилетіло 

лише 28 000 із 40 000 запланованих. 

Зараз, коли ситуація трохи стабілізувалась, кордони поступово відкриваються. У 

Німеччині зняли обмеження для сезонних робітників, проте санітарні умови у роботодавців 

повинні бути забезпечені належним чином. У Великій Британії, для прикладу, також зняли 

обмеження. Зокрема, сезонні робітники не обов’язково повинні перебувати у 14-денній 

ізоляції, а можуть одразу приступати до роботи. При цьому, вони повинні мінімізувати 

використання громадського транспорту та залишатися в межах території ферми. 

Через пандемію, дехто, був змушений спробувати себе у іншій ролі. Наприклад, 

італійці. Вони хоч і звикли до звичних для себе справ (роздрібної торгівлі, розваг), мусили 

спробувати себе у ролі фермерів. Без їхньої допомоги сотні тон фруктів та овочів могли б 

зав’янути або просто зіпсуватися.  

Інша проблема, з якою зустрілися фермери, стала реалізація свіжої продукції. І це 

логічно, бо із закриттям закладів громадського харчування, попит на продукцію зменшився. 

У Бельгії, яка відома своєю картоплею фрі, 750 000 тонн картоплі не мали шляхів збуту через 

закриття сектору продовольчого обслуговування. Щоб побороти таку ситуацію, Belgapom – 

торгове об’єднання промисловості – почали використовувати додаток Too Good to Go для 

з’єднання споживачів з усієї Бельгії. А один французький фермер, що живе поблизу Ліона, 

до пандемії продавав власні овочі та фрукти на 8 різних ринках, хоча потім втратив доступ 

до всіх. Через це із першим спалахом коронавірусу він продає продукцію в телефонному 

режимі та онлайн. 
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Взагалі, онлайн через пандемію став хітом сезону. Провідні італійські 

сільськогосподарські асоціації створили веб-сайти з іменами на кшталт Agrijob та 

Jobincountry, в яких було подано понад 20 000 заявок на купівлю продуктів харчування. А 

сільськогосподарська палата графства Дром (Франція) зібрала контактні дані сусідніх 

супермаркетів, які бажають продавати місцеву продукцію. Це допомагає локальним 

виробникам знайти альтернативних покупців, поки ринки все ще закриті. 

В Україні ситуація розвивалася ідентично. Але, крім COVID-19, клопоту завдали ще й 

несприятливі погодні умови. Фермери на Вінниччині оцінюють втрати врожаю на 30%, у 

Миколаївській області до 50%. По окремих культурах такі втрати можуть сягати 70-80%. З 

тієї ж причини не було й травневого меду. Тож пом’якшення карантину навряд чи врятує від 

суттєвого зменшення врожаю. 

Водночас пандемія вже спричинила зменшення попиту на продукти харчування. Це 

призвело до зниження закупівельних цін на продукти, наприклад, на молоко. Менші доходи 

від молока означають менші доходи для фермерів. А менші доходи для фермерів – менші 

можливості для розвитку власної справи та підтримання належного рівня життя власної 

сім’ї. 

Через карантин українські фермери втратили доступ до ринків. У соцмережах та ЗМІ 

можна було не раз бачити тони викинутого напризволяще продовольства, яке агровиробники 

просто не змогли реалізувати. Адже ринки, ресторани і кафе, з якими вони співпрацювали, 

закрились. Все продовольство можна було придбати лише у супермаркетах, де санітарні 

умови дотримані на 100%. 

Але не кожен дрібний фермер може відповідати вимогам до стандартів пакування, 

безпеки, обсягів та якості продукції, як у супермаркетах.  

Отже, COVID-19 яскраво продемонстрував, що всі застереження були марними, і 

вчитися жити і працювати по новому людству довелося в режимі карантину і не відомо, що 

чекає нас ще попереду! 
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Аннотация: Для Республики Таджикистан туризм является индустрией, которая 

способна обеспечивать устойчивый ресурс для развития экономики. Однако сама по себе 

отрасль туризма недостаточно сильна, чтобы функционировать самостоятельно, ей нужна 

поддержка. Наиболее эффективным способом развития и сотрудничества на сегодняшний 

день является государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Ключевые слова: горный регион, туризм, государственно-частное партнерство, 

туристическая сфера.  

 

Республика Таджикистан – это сокровищница биоразнообразия  природных ресурсов, 

а также места концентрации уникального культурного наследия человечества. В целом, 

следует признать, что природные ресурсы горных территорий в Республике Таджикистан 

являются главным и важнейшим компонентом социально-экономического развития всей 

страны и служат базой решения многих государственных задач. 

Горные районы, где в настоящее время наблюдается отсутствие  должного внимания  

к нуждам и заботам горных  жителей, во все времена нуждались  в государственной 

поддержке, построенной в соответствии с принципами устойчивого развития этих 

территорий, направленной на решение комплекса проблем  экономического, социального, 

этнокультурного  и экономического характерах. Различные государственные программы 

должны были способствовать выравниванию жизни между жителями гор и населением, 

живущим в более благоприятной равнинной зоне. 

Впечатляющие горные ландшафты, разнообразие экосистем и памятников истории и 

природы привлекают туристов со всего мира, способствуя развитию туристической отрасли 

в Таджикистане. Горный туризм территориально характерен для окрестностей города 

Душанбе (Варзобское, Каратагское, Ширкентское и Ромитское ущелья), а также Кухистана 

(Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский хребты, Фанские горы, Маргузорские и 

Алаудинские озера, Искандеркуль и др.). Культурно-познавательный туризм характерен для 

северного Таджикистана (древние города Пенджикент, Худжанд, Ура-Тюбе и их 

археологические памятники). 

Важной сферой занятости населения в горных территориях может стать  туризм, хотя 

инвестиционные возможности республики в этом деле весьма скромны, что делает 

необходимым  шире и целенаправленно привлекать иностранный капитал в конкретный 

горный регион. 

В этом направлении одним из возможных путей развития   сектора туризма может 

стать создание привязанных к данной территории туристических организаций на принципах 

льготного малого предпринимательства с предоставлением права выхода на внешний рынок. 

Также, не менее важным видом развития внутреннего и внешнего туризма может 

стать лечебно-оздоровительный отдых в местных экологически чистых зонах, имеющих 

благоприятные в рекреационным отношении ресурсы, что позволит организовать 

соответствующий отдых и иностранным туристам. Конечно, для этого требуется высокий 

уровень сервиса, которому необходимо обучить и, соответственно контролировать. 

Общеизвестно, что Республика Таджикистан является полноправным членом 

Всемирной туристической организации, что стало реальной основой для интеграции 

туристического сектора страны в мировой туристический рынок. Создание правительством 
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страны условий, необходимых для успешного развития отрасли, позволило повысить 

внимание международного сообщества к туристическим ресурсам Таджикистана, укрепить 

его образ как мирной страны с широкими туристическими возможностями. 

 По инициативе Президента 2018 год объявлен Годом развития туризма и народных 

ремесел. Утвержден соответствующий План мероприятий исполнительных органов 

республики, которые направлены на повышение уровня и качества услуг в сфере туризма, 

развитие ремесел, пропаганду истории и культуры Таджикистана [1]. 

Следует отметить, что Таджикистан делает свои первые и устойчивые шаги по 

развитию сферы туризма, и в этом процессе представляется очень важным изучить 

глобальный опыт других туристических держав, а также вести пропаганду и продвигать 

туристические ресурсы своей страны.  

В послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон 

отметил: « ..., учитывая последний год инициативы «Годы сельского туризма и народных 

промыслов», Комитету по развитию туризма и другим соответствующим структурам, в том 

числе главам регионов, городов и районов, дано указание увеличить вклад туризма в 

развитии экономики страны и решение социальных проблем, чтобы привести услуги в 

соответствие с международными стандартами, найти новые способы создания туристической 

инфраструктуры, привлечь больше отечественных и иностранных туристов, особенно 

развитие внутреннего туризма» [2]. 

Также, для развития туристического сектора по инициативе Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона был введен ряд налогово-таможенных льгот, в частности 

освобождение от уплаты налога на прибыль для вновь созданных туристических компаний в 

первые 5 лет их деятельности, освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и 

таможенных пошлин ввоза оборудования, техники и строительных материалов для 

строительства туристических объектов, включая  гостиницы, курорты, лечебно-

оздоровительные центры, центры туристических услуг и другие сооружения, а также 

сокращение на 50 % таможенных пошлин на ввоз новых легковых автомобилей, 

используемых для туристических целей. В дополнение к этим реформам, при 

непосредственной поддержке Президента, Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 12 апреля 2018 года утвержден список туристических объектов, 

освобождаемых от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. 

Учитывая, что туризм находится в числе отраслей, в наибольшей степени 

пострадавших от пандемии COVID-19 показатели деятельности отрасли за минувший год 

ухудшились, лишив источника дохода многих компаний, которые несут по сей день 

значительные расходы на выплату заработной платы и реализацию рекомендованных 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.  

Можно сказать, что для развития туристической сферы в Таджикистане мало 

государственного вмешательства. Необходимо партнерство государства и частного сектора 

экономики для урегулирования тех проблем, которые возникли на данный период в 

Таджикистане. 

Реализация государственно - частного партнерства (ГЧП) и развитие туристической 

отрасли может способствовать: созданию большого количества новых рабочих мест, 

увеличения доходов населения и повышения уровня жизни в стране, сохранение историко - 

культурных и природных памятников, развитие регионов, модернизация существующей 

инфраструктуры, повышения авторитета страны на международной арене и препятствие 

оттоку капитала из страны, за счет перенаправления выездного потока туристов на 

внутренний туристический рынок страны. 

Тем самым, мы видим, что государственно - частное партнерство в туристической 

сфере может решить большое количество возникших на данный момент проблем и 

реализация этого партнерства может быть решена с помощью строительства комплексных 

туристских центров на основе исторических, культурных, археологических и природных 

памятников. 
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К тому же, ГЧП в туристической сфере может стать важной сферой  для занятости 

населения в горных  территориях, хотя инвестиционные возможности республики в этом 

деле весьма скромны, что делает необходимым  шире и целенаправленно привлекать 

иностранный капитал в конкретный горный регион. 

Опыт зарубежных стран показывает, что государственно - частное партнерство 

приносит только положительный эффект. В государствах с развитой туристической сферой 

уже давно применяется данный вид партнерства. 

С 1998 г. в Великобритании осуществлялась поддержка со всех уровней власти на 

привлечение частного капитала в туристическую индустрию, обеспечивающей комплексное 

сочетание туризма, посещение памятников истории культуры, музеев и различных 

фестивалей. 

В свое время турецкое правительство тратило большое количество денежных средств 

на развитие курортного города Анталия и сейчас мы видим, какой положительный эффект 

принесли эти инвестиции. 

 

Вывод. 

Согласно статистическим показателям туристического рынка в республике 

наблюдается устойчивая тенденция роста туристического потока, а также расширяется 

география стран посещаемых туристов [3]. 

Таким образом, данная форма партнерства еще только начинает открывать для себя 

плюсы взаимодействия государства и бизнеса, которая сможет сыграть важную роль в  

развитии туристической сферы, что в целом, обеспечит повышение уровня жизни населения, 

пропорциональное развитие сферы в областях, городах и районах  и обеспечение 

экономического роста в Республике Таджикистан.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 И СПОСОБЫ 

СНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Кашкынбай Канат Тогайбайулы 

аспирант 2 курса, факультет психологии  

Башкирский государственный университет 

  

Кризисное время вспышки COVID-19 в Казахстане порождает стресс среди 

населения. Возникшая ситуация требует оказания поддержки психического и 

психосоциального благополучия в период вспышки COVID-19. Ситуация, с которой 

столкнулись люди, носит масштабный характер. Население Казахстана и всего мира 

оказалось включённым в происходящие события, и почти каждый обнаружил у себя 

проявления ответных реакций на всех уровнях психической жизни. Особенно все это 

негативно отразилось на  эмоциональной сфере. Стремительное распространение 

короновирусной инфекции, условия карантина привели к проявлению больших масштабов 

реакций страха и тревоги. Так, в данном случае опасность носит невидимый и одновременно 

новый характер, что затрудняет понимание системы мер по ее предотвращению, снижению.  

Предпринимаемые меры с целью недопущения масштабов распространения вирусной 

инфекции (недоступность привычных способов стабилизации состояния , изоляция, 

самоизоляция, ограничение свободы перемещений, переход на дистанционное обучение, 

работа на удаленке) при всей их необходимости сами по себе носят характер 

стрессогенности. У людей разных возрастов период пандемии вызвал спектр реакций: 

депрессия, раздражительность , апатия, ступор, скука ,тревога, страх, стресс, гнев,  вина. У 

человека актуализируются состояния экзистенциального порядка (одиночество, 

неопределенность, бессмысленность). 

В период нарастания пандемии естественным истощающим фактором 

становится стресс, как следствие переживания: 
- естественной тревоги или страха заражения себя, своих близких и коллег по работе 

короновирусной инфекции; 

-тяжелых физических и психологических условий труда; 

-ситуации неопределенности и непредсказуемости ; 

- дефицита времени и других ресурсов; 

-повышения тревожности в связи с риском совершить ошибку в экстремальных 

условиях деятельности ; 

-тревоги в связи с возможностью не справиться с ситуацией в силу перегрузки ; 

-необоснованные страхи, переживания, тревоги. 

Психологическое благополучие каждого человека и деятельности коллектива в целом 

обеспечивается тремя взаимодополняющими уровнями: 

1. уровень самопомощи каждого человека при помощи методов: саморегуляция, 

самоорганизация, самооценка, самоконтроль, саморефлексия и самосознание,  

самообладание; 

2. уровень взаимопомощи: необходимый уровень эмпатии, взаимная поддержка и 

«чувство локтя» между сотрудниками; 

3. уровень специализированной профессиональной психологической помощи, 

обеспечиваемый психологами. 

Работа в таких сложных условиях, кризисная ситуация пандемии всегда чревата 

своими последствиями, среди которых прежде всего психоэмоциональное утомление и 

возникновение негативных эмоциональных состояний. Необходимо знать, что все изменения 

эмоционального состояния в большинстве случаев обоснованно могут считаться нормальной 

реакцией на экстремальную ситуацию. 
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Для снятия психоэмоциональное утомления, напряжения существуют 

эффективные упражнения на физическое и эмоциональное расслабление организма 

человека. 

Упражнение «Расслабление»  

1.Встаньте прямо, поставьте ноги на ширине плеч, равномерно распределите вес на 

обе ноги. 

2.Вытяните руки к потолку, расправьте пальцы. Поднимитесь на цыпочки, 

представляя, что тянетесь к чему-то приятному, например, к солнцу и т.д. 

3.Опуститесь на всю стопу. Одновременно руки расслабьте, но не опускайте, затем 

медленно опустите кисти. 

4.Раздвиньте локти в стороны, «уроните» кисти и предплечья так, чтобы тыльные 

стороны ладоней оказались по обе стороны от лица. 

5.Позвольте рукам свободно «упасть» в стороны. Опустите плечи, но не сутультесь, 

почувствуйте вес расслабленных рук. 

6.Позвольте верхней части тела свободно упасть вниз, корпус должен быть полностью 

расслаблен, руки и голова «висят» свободно, шея расслаблена. 

7.Слегка согните колени, ноги должны быть полностью расслаблены. 

8.Почувствуйте, как растягивается спина, слегка покачайтесь на согнутых ногах. 

9.Сконцентрируйтесь на ощущениях в спине, затем примите исходное положение. 

 Упражнение «Укрепляющее дыхание» 

1.Исходная позиция - стоя, ноги на ширине плеч. 

2.Сделав выдох, немедленно делаем вдох с одновременным подъемом перед собой 

рук ладонями кверху до уровня плеч. Кисти рук сжимаются в кулаки и на задержке дыхания 

руки быстро сгибаются в локтях (кулаками к плечам). 

3.Руки очень медленно, с напряжением возвращаются в прежнее положение 

(ладонями кверху вытянуты перед собой на уровне плеч). 

4.На выдохе руки медленно опускаются вниз. 

5.В начале упражнения на задержке дыхания выполняется один цикл сгибание-

разгибание рук. Затем количество циклов на одной задержке дыхания увеличивается до 2-3. 

Упражнение выполняется до 3 раз с небольшими промежутками для отдыха, во время 

которого руки опущены, а туловище немного наклонено вперед. 

Управление своим психическим здоровьем и психосоциальным благополучием в 

период пандемии так же важно, как и управление вашим физическим здоровьем. 
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Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН, Україна 

 

Анотація. Представлено результати досліджень впливу тривалого застосування 

систем основного обробітку та удобрення на урожайність ячменю ярого. Виявлено, що на 

снові показників економічної ефективності та урожайності, полицеву систему основного 

обробітку ґрунту на глибину 20-22 см під ячмінь ярий на фоні удобрення соломою 

попередника з додаванням азоту N10 /т  соломи та внесенням  мінерального добрива в дозі 

N30Р30К30 можна вважати найбільш сприятливою, адаптованою під ячмінь ярий за погодно-

кліматичних умов, що складаються останніми роками. 

Ключові слова: ячмінь ярий, система, удобрення, грунт 

 

На сучасному ринку зернових культур ячмінь ярий займає одне з важливих місць в 

зерновому балансі України. За посівними площами серед зернових він посідає четверте місце 

в світі і поступається лише пшениці, рису й кукурудзі [6; 7]. Частка України в світовому 

виробництві ячменю дорівнює 8 %, поступаючись лише Росії (15 %). Проте за врожайністю 

(2,5 т/га) Україна значно поступається країнам Західної Європи, де цей показник становить 

5-6 т/га [1; 4]. Серед агротехнічних заходів підвищення врожайності ячменю ярого важлива 

роль належить мінеральним добривам, частка яких складає до 50 % росту урожайності, ще 30 

% – за рахунок посівного матеріалу і 20 % – внаслідок удосконалення обробітку ґрунту [5].  

На Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції протягом 2009–

2020 років у стаціонарному досліді вивчали вплив принципово різних систем основного 

обробітку грунту та традиційної і нової систем удобрення на кількісні і якісні показники 

продуктивності сільськогосподарських культур. Дослідження проводили в 4-пільній 

сівозміні з таким чергуванням культур: соя, ячмінь ярий, гірчиця біла, пшениця озима. 

Агротехніка вирощування культур – загальноприйнята для зони за виключенням основного 

обробітку грунту та удобрення. Схема обробітку включала: 

Система основного обробітку 

грунту в сівозміні 

Спосіб та глибина обробітку 

під  

ячмінь, см 

Знаряддя 

Полицева Оранка – 20-22 ПЛН-3-35 

Плоскорізна Плоскорізний – 25-27 КПГ-2-150 

Чизельна Чизельний – 25-27 ПЧ-2,5+ПСТ-2,5 

Дискова Дисковий – 10-12 БДТ-7 

 

Дози добрив під ячмінь були такими: за традиційної (мінеральної) системи удобрення 

(фон 1) – N60Р60К60; за нової (органо-мінеральної) системи удобрення (фон 2) – солома сої + 

N10/т соломи + N30Р30К30
 ). Ґрунт – чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Вміст 

гумусу – 2,62–3,12%, загального азоту – 0,150-0,163%, рухомих фосфатів – 12,5–19,61 і калію 

– 6,5–7,2 мг на 100 г грунту, рН (сольове) – 6,0–6,5. Розміщення ділянок – систематичне. 

Облікова площа ділянок – 40 м2, повторність досліду – чотириразова. Дослідження 
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проводили за загальноприйнятими методиками [2; 3]. Агрометеорологічні умови 

характеризувались істотним відхиленням від середньо-багаторічних показників, як за 

кількістю опадів, температурним режимом, так і їх розподілом у період вегетації з 

тенденцією у бік зростання як кількості опадів, так і температур, але в цілому вплив 

досліджуваних факторів спостерігався стабільно. 

В середньому за роки досліджень виявлено, що найвищу врожайність ячменю ярого 

(4,15 т/га) на фоні традиційного (мінерального) удобрення забезпечила полицева системи 

основного обробітку грунту (табл. 1). За інших систем (безполицевих), порівняно до 

полицевої, відбулося зниження урожайності на 5–12%. Найближчою до полицевої виявилась 

урожайність за плоскорізної системи (3,95 т/га), що склало зниження до контролю на 0,2 т/га 

(5%). На фоні органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі побічної продукції 

попередника та додаванням половинної дози NPK від мінерального фону) найвища 

урожайність ячменю (4,14 т/га) отримана  за полицевої системи, за інших (безполицевих) – 

зниження до полицевої на 2–10% з найближчим  показником (4,06  т/га), або зниженням 

лише на 0,02 т/га (2 %) за плоскорізної. На згаданому фоні, порівняно до мінерального, за 

усіх безполицевих систем виявлено підвищення урожайності на 1–3 %. За полицевої 

відбулось зниження урожайності ячменю до аналогічної на мінеральному фоні на 0,2 %. 

Найнижчу урожайність на обох фонах удобрення отримали за дискової системи.  

 

Таблиця 1. Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на урожайність ячменю 

ярого, т/га, 2009–2020 рр. 

 

 

Роки 

Мінеральне удобрення (фон 1) 
Органо-мінеральне удобрення (фон 

2) 
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2009 2,41 2,85 2,27 2,33 2,27 2,71 1,99 2,22 

2010 3,63 4,00 3,67 3,44 3,79 4,23 4,10 3,80 

2011 2,59 2,36 2,42 2,41 1,87 1,99 1,83 1,81 

2012 2,85 3,60 3,45 3,57 3,22 3,28 2,51 3,21 

2013 3,52 3,65 3,16 3,12 3,41 3,23 3,20 3,21 

2014 5,45 4,26 3,18 5,05 4,87 5,02 4,51 3,96 

2015 5,31 5,36 5,65 5,42 5,32 5,36 4,73 5,48 

2016 5,76 5,10 4,23 3,24 5,44 5,18 4,87 4,23 

2017 4,80 4,36 4,45 4,58 4,54 3,98 3,96 3,97 

2018 4,65 4,00 3,40 3,08 4,98 5,58 4,73 4,20 

2019 3,98 3,59 3,77 4,0 5,04 4,49 3,93 4,44 

2020 4,48 3,41 4,16 2,99 4,87 3,63 4,38 3,65 

Середня 4,15 3,95 3,7 3,65 4,14 4,06 3,73 3,68 

± до 

контролю 

т/га - -0,2 -0,45 -0,5 - -0,08 -0,41 -0,46 

% - -5 -11 -12 - -2 -10 -11 

± до 

фону 1 

т/га 0,01 -0,11 -0,03 -0,03 -0,01 0,11 0,03 0,03 

% 0,2 -3 -1 -1 -0,2 3 1 1 

  

Хоч урожайність сільськогосподарських культур характеризує ефективність 

технології вирощування і зумовлює економічну доцільність виробництва, на перше значний 

вплив має і фактор погоди (за результатами дисперсійного аналізу вплив фактора погоди 
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склав 0,97). Так, якщо взяти, до прикладу, найвищий (5,76 т/га) та найнижчий (2,41 т/га) 

показники урожайності за останні десять років на фоні мінерального удобрення за полицевої 

системи, то різниця між ними склала 3,35 т/га (або зростання від року з найменшим урожаєм 

до року з найбільшим на 58 %). Ось чому важливо саме зараз, в умовах зміни клімату, 

виявити  найвище середнє багаторічне значення показника урожайності за найбільш 

сприятливої для цього системи обробітку, яка і буде найбільш адаптованою до змін клімату. 

Водночас, найбільш адаптована не завжди може забезпечити найбільшу стабільність 

урожаїв. Зрозуміло, що  найбільш стабільною слід вважати ту систему, де коливання 

урожайності за роками найменші. На фоні мінерального удобрення найбільш стабільною 

виявилась плоскорізна система, найближчою до неї була дискова, найменш стабільною 

виявилась чизельна. На фоні органо-мінерального удобрення найбільш стабільною виявилась 

чизельна система, нестабільною – дискова. Таким чином, між показниками урожайності 

культури та їх стабільністю залежості не виявлено. Враховуючи, що різниця в показниках 

урожайності між фонами удобрення незначна, але значна між системами обробітку на обох 

фонах, ми провели нескладні економічні розрахунки. У результаті визначено, що найвищою 

рентабельність виробництва ячменю ярого виявилася за органо-мінеральної системи 

удобрення із найвищим показником (133%) за полицевої системи основного обробітку 

ґрунту, найближчим до нього – за плоскорізної системи (128%), дещо меншим за чизельної 

(112%) та найменшим значенням (111%) за дискової (табл. 2). За фоні мінерального 

удобрення рентабельність виявилась нижчою на 55, 64, 50 та 55%, відповідно. Основна 

причина цього – високі ціни на мінеральні добрива. 

 

          Таблиця 2. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на основні 

економічні показники виробництва ячменю ярого, (середнє за 2009–2020 рр.) 

 

Система 

обробітку 

Показники 

Виробничі витрати, 

грн./ га 

Умовно чистий 

прибуток, грн./ га 

Рентабельність, 

% 

Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 

Полицева 8662 6735 6725 8988 78 133 

Плоскорізна 8457 6568 5441 8421 64 128 

Чизельна 8272 6633 5145 7416 62 112 

Дискова 7961 6439 4427 7150 56 111 

Примітка: Фон 1-мінеральне удобрення, Фон 2- органо-мінеральне удобрення 

  

Таким чином, застосування традиційного удобрення нітроамофоскою в дозі N60Р60К60 

під ячмінь ярий, порівняно із новим, де на фоні залишення соломи застосовували N30Р30К30, 

економічно невигідне.  

Висновки. На фоні мінерального удобрення в дозі N60Р60К60 найвищу  врожайність 

ячменю ярого (4,15 т/га) забезпечила полицева (контроль) система основного обробітку 

гунту. На фоні органо-мінерального удобрення (із залишенням у полі побічної продукції 

попередника та внесенням N30Р30К30 найвища врожайність ячменю (4,14 т/га) отримана за 

полицевої системи, де рентабельність (133%) виявилась найбільшою. На фоні мінерального 

удобрення найбільш стабільною за урожайністю виявилась плоскорізна система, на фоні 

органо-мінерального – чизельна. Застосування традиційного мінерального удобрення 

нітроамофоскою в дозі N60Р60К60 під ячмінь ярий, порівняно із новим, де на фоні залишення 

соломи вносили N30Р30К30, економічно невигідне. На основі показників економічної 

ефективності та урожайності полицеву систему основного обробітку ґрунту на глибину 20-22 

см під ячмінь ярий на фоні удобрення соломою попередника з додаванням азоту N10 /т  

соломи та внесенням   мінерального добрива в дозі N30Р30К30 можна вважати найбільш 

сприятливою, адаптованою під культуру за погодно-кліматичних умов, що складаються 

останніми роками. 
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Оказание медицинской помощи больным с ковид-ассоциированной ургентной 

хирургической патологией является сложной проблемой. При угрозоопасных хирургических 

состояниях часто развиваются необратимые метаболические нарушения на фоне 

иммуновоспалительных реакций.  

В работе исследовали специфические маркеры, характеризующие степень 

выраженности иммунопатологических реакций у 73 больных с ковид-ассоциированными 

неотложными сердечно-сосудистыми и абдоминальными патологиями в остром периоде – 

19 больных (1 группа) и отдаленном периоде - 54 больных (2 группа).  

Методы исследования. Определение концентрации С-реактивного белка 

осуществляли методом латексной агглютинации, церулоплазмина – 

спектрофотометрическим методом, гаптоглобина, С3 и С4 компонентов комплемента - 

иммунотурбидиметрическим методом. Эффективность различных стадий фагоцитоза 

оценивали по интенсивности образования активных форм кислорода (АФК) в НАДФН-

оксидазной реакции (НСТ-тест - световая микроскопия) и АФК на мембранах митохондрий 

фагоцитирующих нейтрофилов (конфокальная микроскопия). Стадии фагоцитоза 

нейтрофилов оценивали с помощью флюоресцентной метки - акридинового оранжевого, 

который изменял свою окраску при фрагментации ДНК микроорганизмов внутри фагоцитов. 

В 72-часовой культуре клеток периферической крови определяли пролиферативную 

активность в присутствии и в отсутствии митогена. Концентрацию интерлейкинов 

определяли с помощью иммуноферментного анализа. Соотношение субпопуляций Т-

лимфоцитов оценивали с помощью проточной цитофлуометрии. Антиядерные антитела ANA 

определяли с помощью иммунофлюоресцентного анализа с применением МКАТ, меченых 
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FITC, использовали 2 биочиповые реакционные зоны с субстратом Hep-2 и срезами печени 

приматов (EUROIMMUN, Германия).  

Результаты. У 11 больных в остром и у 19 в постковидном периодах наблюдали 

тяжелое коморбидное течение хирургической патологии. В остром периоде на фоне SARS-

COV-2 у 30% пациентов обеих групп ургентных больных наблюдали лейкопению и 

лимфопению на фоне нейтрофилеза. У всех тяжелых пациентов первой группы с 

абдоминальной патологией был 4-х кратно повышен СРБ, также наблюдали значительное 

повышение острофазового белка гаптоглобина, а концентрация компонентов комплемента 

С3 и С4 была снижена в 1,5 раза, очевидно, за счет активного потребления. Повышение 

концентрации С3 и С4 компонентов комплемента наблюдали только при сердечно-

сосудистой патологии в остром периоде. Об эффективности эндоцитоза инфекционных и 

других антигенов в фагоцитирующих нейтрофилах судили по суммарному действию 

лизосомальных гранзимных ферментов и интенсивности образования активных форм 

кислорода в НАДФ-Н-реакциях и других радикалов в митохондриях фагоцитов с помощью 

люминесцентной метки - акридинового оранжевого и выявили снижение адгезивной и 

поглотительной активности фагоцитов, а также незавершенность эндоцитоза, с одной 

стороны, и избыточное образование АФК, с другой стороны. Только спонтанная активация 

НАДФ-Н-реакции с образованием АФК была патологически высокой у пациентов в острый 

период с ковид-ассоциированной сердечно-сосудистой патологией, а индуцированная не 

достигала нижней границы референтного интервала. Гиперпродукция АФК вызывала 

апоптическую гибель нейтрофилов на фоне снижения показателей функционального 

состояния антиоксидантных систем – церулоплазмина. Также выявили повышение 

активности гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), что может быть взаимосвязано с 

недостаточностью функций системы глутатиона, который участвует в ингибировании 

редокс-зависимых путей активации апоптоза. У половины обследованных тяжелых больных 

с сердечно-сосудистой и абдоминальной неотложной хирургической патологией в остром 

периоде выявили 15-кратное повышение интерлейкина – 6 и у 75% пациентов в остром 

периоде была повышена концентрация гамма-интерферона. У всех обследованных больных 

выявили значительное повышение сывороточной концентрации интерлейкина - 18, что 

свидетельствует о макрофагальной активации. У 40% пациентов в остром периоде 

наблюдали снижение экспрессии ЛПС-связывающих адгезивных молекул CD14+CD11c+ на 

мононуклеарах, что приводило к снижению их антиген-презентирующей функции.  

У больных первой группы в остром периоде с сердечной, сосудистой и 

абдоминальной патологией выявили аутоантитела к тромбоцитам, и также широкий спектр 

антиядерных аутоантител ANA: к тельцам процессинга (GW182) (в микроРНК, 

участвующим в образовании рибонуклеопротеиновых комплексов ядрышка). У тяжелых 

больных с сердечной и сосудистой патологией в первой группе выявили образование ANA к 

комплексу сплайсосомы PM/Scl-75 (осуществляющей удаление интронов из 

предшественников мРНК); также ANA к белкам центросом – перицентрину и нинеину 

(белкам микротрубочек центриолей), и ANA к ферменту инозинмонофосфатдегидрогеназе 2 

(IMPDH - репрессору транскрипции ДНК, за счет его способности снижать экспрессию 

гистоновых генов). Bojkova D. и соавт. (2020) показали, что ингибирование этого фермента 

(IMPDH) способствует уменьшению распространения SARS-COV-2 в организме. Таким 

образом, аутоантитела к этому ферменту могут способствовать сопротивлению организма к 

вирусной инфекции. А выявленные у пациентов первой группы в остром периоде антитела к 

ферментативным пируват-декарбоксилазному и α-кетодегидрогеназному комплексам 

митохондрий - PDC E2/M2, BCOADC-E2, расположенным на внутренней мембране 

митохондрий, вызывают выраженную дисфункцию митохондрий. У пациентов всех 

нозологических групп на фоне острой COVID-19-инфекции выявили антитела к лизосомам. 

В связи с тем, что данный вирус, по мнению Sourish Ghosh et al. (2020) использует лизосомы 

как дополнительный трафик для выхода из клеток-мишеней, в отличие от других вирусов, 

можно предположить несостоятельность гранзимных лизосомальных ферментов в процессе 
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фагоцитоза на фоне инфицирования SARS-COV-2. Такое нелитическое высвобождение 

коронавируса приводит к инактивации ферментов и деградации лизосом фагоцитов, что 

может способствовать нарушению презентации вирусного антигена в клетке-мишени. 

Использование коронавирусом лизосом может приводить к нарушениям 

иммунореактивности у данной категории пациентов. 

В постковидном периоде наблюдали более выраженную степень изменений маркеров 

иммуновоспалительных реакций. У 56% пациентов второй группы с ургентной 

хирургической патологией (абдоминальной и сосудистой патологией) наблюдали 

лейкоцитоз. Оценка пролиферативной активности клеток периферической крови в 72-

часовой культуре выявила разнонаправленные изменения данного показателя: у больных с 

тяжелой сосудистой патологией (тромбозами и окклюзиями магистральных артерий 

конечностей) выявили повышение спонтанной пролиферативной активности лимфоцитов в 

культуре in vitro, а у тяжелых больных с лейкопенией и лимфопенией отмечали 

ингибирование как спонтанной, так и стимулированной пролиферации. В отдаленном 

периоде выявили значительные изменения продукции острофазовых белков: С-реактивный 

белок у всех обследованных больных был повышен более чем в 16 раз на фоне двукратного 

снижения содержания антиоксидантного белка церулоплазмина. Острофазовый протеин -

гаптоглобин был повышен у значительной части больных (у 60%) в постковидном периоде 

как фактор выраженной тканевой деструкции. Не выявили значительных изменений 

концентрации С3-компонента комплемента в этом периоде, а концентрация С4-компонентов 

комплемента у пациентов с абдоминальной и сосудистой патологией была повышена в 

среднем в 1,5 раза у всех пациентов. В постковидном периоде у пациентов с сердечной 

патологией выявили самый низкий уровень активных фагоцитов, которые способны 

переварить минимальное количество антигена. В отдаленный период Covid-инфекции 

наблюдали двукратное снижение НАДФ-Н-реакции и уменьшение кислородного резерва 

фагоцитирующих клеток. У пациентов с абдоминальной хирургической патологией в 

постковидный период также отмечали отсутствие нейтрофилов, а эритроциты приобретали 

эхиноцитарную морфологию. Методом конфокальной микроскопии у некоторых больных с 

сосудистой патологией выявили гиперпродукцию АФК, которая приводила к избыточной 

апоптической гибели фагоцитирующих нейтрофилов. Наличие патоген-ассоциированных 

паттернов (ПАМП) при вирусной инфекции и токсических молекул из-за незавершенности 

апоптоза и гиперпродукции лизирующих факторов у ургентных хирургических больных, как 

в остром, так и отдаленном периоде приводило к формированию аутоиммунных реакций, 

которые проявлялись в образовании антитромбоцитарных и антинуклеарных аутоантител.  

Антитромбоцитарные антитела в постковидном периоде были выявлены только у 

пациентов с сердечной патологией. В постковидный период при тяжелой абдоминальной 

патологии встречается иной спектр антинуклеарных антител ANA - к белкам цитоскелета 

виментину, цитокератину, тропомиозину, и к комплексу ферментов аминоацил-тРНК-

синтетазам, что приводит к формированию антисинтетического синдрома. У всех пациентов 

с сосудистой патологией в постковидный период были выявлены те же антитела, что и в 

остром периоде при этой патологии, – антитела к комплексу сплайсосомы мРНК и 

комплексам митохондриальных ферментов.  

Заключение. В постковидном периоде у больных с осложненной ковид-

ассоциированной хирургической патологией наблюдали более выраженную степень 

изменений маркеров иммуновоспалительных реакций. Присоединение вирусной SARS-COV-

2 инфекции осложняет течение неотложной хирургической патологии и требует 

персонифицированного подхода к лечению пациентов с коморбидными состояниями с 

учетом показателей иммунорезистентности. 
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Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 

Зорієнтований вектор інтеграції України на європейський і світовий соціально-

економічний та культурний простір активізує процес формування нової національної 

освітньої парадигми. Це привело до збільшення кількості студентів – громадян інших країн, 

що здобувають вищу професійну освіту в Україні. Адаптація іноземних громадян до 

освітньої системи України є дуже важливими аспектом у контексті конкуренції освітніх 

послуг на міжнародному рівні. Кожний рік в Архітектурно-художній інститут Одеської 

державної академії будівництва та архітектури на спеціальність 191 «Архітектура та 

містобудування» приїжджає навчатись від 50–70 іноземних громадян, здебільшого із таких 

країн як Туреччина, Марокко і Туркменістан. Слід зазначити, що вимоги до іноземних 

студентів не відрізняються від вимог до вітчизняних студентів: ідентичними є робочі 

програми дисциплін, методичні вказівки та матеріали для підготовки до практичних занять, 

лекцій, семінарів, контрольних, курсових та лабораторних робіт.  

Науково-методична робота кафедри Рисунка, живопису та архітектурної графіки 

Архітектурно-художнього інституту направлена на пошук і вдосконалення методів 

проведення різних форм навчальних занять, які найбільшій мірі сприятимуть посиленню 

оптимізації навчального процесу, підвищенню якості освітнього рівня відповідно до 

державних та міжнародних стандартів освіти щодо підготовки майбутніх спеціалістів. Тому 

в багатонаціональному освітньому просторі виникає необхідність для створення комплексу 

заходів, що стануть ефективними не тільки для засвоєння необхідних фахових знань і умінь, 

але й для формування умов, спрямованих на розвиток загальної культури особистості 

майбутнього спеціаліста.  

Ефективність процесу адаптації іноземних студентів залежить від багатьох факторів: 

умов проживання та клімату, методів, форм і процесу навчання, рівня знання мови, правової 

грамотності, уявлень про національну культуру та традиції, етики міжнаціонального 

спілкування, здоров'я та психологічного стану, характеру особистості та ін. Пошук форм 

оптимізації процесу адаптації іноземних студентів до умов життєдіяльності та національної 

системи вищої освіти, соціального, культурного і мовного середовища є дуже актуальними. 

Проте, в умовах карантину, зумовленого пандемією коронавірусу COVID-19, організація та 

проходження адаптації іноземних студентів у рамках навчального процесу Архітектурно-

художнього інститут викликає низку проблем і труднощів як для самих студентів так і 

викладачів.   

Для забезпечення безперервного навчального процесу в умовах карантину в 

Архітектурно-художньому інституті було впроваджено дистанційну форму навчання. 

Використання інтернет-платформ Google Meet, Viber, Telegram в процесі проведення 

практичних занять з дисциплін художнього циклу дозволили викладачам і студентам швидко 

адаптуватися до нових умов і форм проведення практичних занять, зберігаючи класичні 

принципи дидактики (наочність, доступність, науковість і т.д.). Слід зазначити, що 

використання інформаційних та комунікаційних інтернет-технологій підвищує ефективність 
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навчання в деяких випадках, коли студент не може відвідувати за станом здоров'я або за 

сімейними обставинами, а також умовах карантину. Протягом 2020-21 навчального року на 

кафедрі рисунка, живопису та архітектурної графіки застосовувалася змішана система 

навчання, яка дозволила студентам займатися під керівництвом викладачів як в режимі 

онлайн, так і офлайн, здійснюючи художню підготовку як в навчальних майстернях, так і 

самостійно в умовах проживання.  

Дистанційна форма проведення практичних занять на кафедрі рисунка, живопису та 

архітектурної графіки з дисциплін художнього циклу, показала, що ті студенти, які 

продовжують покращувати знання мови, відвідують практичні заняття, вчасно 

консультуються, виконують необхідний обсяг навчальних завдань, у результаті більш 

ефективно проходять процес адаптації до різних форм і методів навчання. Розроблені 

науково-методичні матеріали кафедри не тільки покращують оптимізацію та якість 

навчального процесу, але й допомагають іноземним студентам краще засвоїти навчальний 

матеріал і швидше інтегруватися у студентське товариство, адаптуватися до процесу 

навчання з дисциплін художнього циклу. Проте, дистанційна форма навчання виявила 

негативні фактори: зниження навчальної мотивації студентів, ускладнення форми взаємодії 

між студентом і викладачами, зниження рівня засвоєння навчального матеріалу. Виникають 

труднощі в організації учбового процесу на практичних заняттях з дисциплін художнього 

циклу, оскільки проведення навчальних занять зазначених дисциплін потребує професійного 

устаткування (мольбертів, скульптурних станків), учбових моделей (предметів для складення 

тематичних натюрмортів, малих архітектурних форм, гіпсових форм, муляжів, живої моделі). 

У більшості студентів необхідне устаткування і учбові моделі в умовах он-лайн навчання 

відсутні. Тематика навчальних завдань складених відповідно робочої програми дисциплін 

художнього циклу в більшій мірі пов'язана з формуванням професійних знань і умінь 

зображення архітектурних форм, конструкцій, простору (інтер'єрів, екстер'єрів, будинків, 

споруд, вулиць, парків, рекреаційних зон, промислових і житлових комплексів) як з натури, 

так і за уявою. В умовах карантину викладачі не можуть проводити практичні заняття 

безпосередньо на об'єктах в умовах реального архітектурного і природного простору. 

Студенти вимушені в навчальному процесі здебільшого використовувати фотографії 

архітектурних об'єктів, що негативно впливає на формування необхідних практичних 

навичок і вмінь зображення з натури. Безпосереднє спілкування і взаємодія викладача зі 

студентами в рамках навчального процесу в умовах майстерень, архітектурного і природного 

середовища значно ефективно сприяє підвищенню якості професійної підготовки майбутніх 

архітекторі з дисциплін художнього циклу.  
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Разработка профессиональным сообществом историков Казахстана новой концеп-ции 

национальной истории и многотомного академического издания по отечественной истории 

[1] требует усиления внимания к вопросам методологии и теории исторического познания. 

Еще в 2000 году академик М.К. Козыбаев отмечал, что казахстанским истории-кам 

«необходимо дать более широкую перспективу источниковедческим исследованиям, освоить 

передовые технологии в клиометрических изысканиях, дать импульс более интенсивным 

разр-боткам в методологических инновациях» [2, с.17]. 

В последние годы в работах отечественных исследователей стал употрбляться тер-

мин Великая Степь (Ұлы Дала) как синоним евразийского степного пояса, а также понятие 

«Степная цивилизация». Они были актуализированы в известной статье Н.Назар-баева[3]. В 

то же время в современных работах казахстанских исследователей наблюю-дается 

недостаточный, на наш взгляд, интерес к обоснованию понятия «Степная цивили-зация», 

выделению ее отличительных черт и признаков. 

Длительное время в науке цивилизационный подход к истории коче-вников ограни-

чивался теорией Тойнби и его взглядами на номадов как представителей локальной 

цивилизации, застывшей в своем развитии и лишенной внутренней потенции 4, с.77-79. 

Отдельные попытки рассматривать представителей скотоводческого мира евразийских 

степей как самостоятельную цивилизацию предпринимались в трудах Л.Гумилева5, однако 

в условиях господства формационного подхода речи о развитии теории локальных 

цивилизаций применительно к истории народов степной Евразии не могло быть.  

Лишь в начале 90-х годов научный дискурс вокруг возможности формирования и су-

ществования особой Степной или Кочевой цивилизации возродился и у истоков данного 

направления национальной историографии стал М.Козыбаев. В небольшой по объему, но 

очень насыщенной по фактическому материалу и теоретическому значению работе «Степ-

ная цивилизация и ее уроки» 2, с.47-57, впервые увидевшей свет 29 мая 1998 года в 

«Столичном обозрении», он попытался дать развернутую характеристику Степной циви-

лизации. 

Первый момент, отмеченный М.Козыбаевым – понятие «степная» не означает узкой 

ландшафтной обусловленности, так как «Великая степь» - условное название, объединяющее 

огромную природно-географическую область, включающую взаимосвяз-анные пустынные, 

степные, лесостепные, горные и иные ландшафты.«Дешти-кыпчакская степь являлась 

речной, нагорной и континентальной одновременно», - пишет он 2, с.50.  

Действительно, следует четко различать Евразийскую степь как географическое 

понятие и Великую степь как явление культурно-историческое. Собственно евразийская 

степь как географическое понятие представляет собой достаточно узкую полосу, 

протянувшуюся с запада на восток через весь Евразийский континент.  

Великая степь как культурно-историческое понятие гораздо шире. Кроме собственно 

евразийской степи в него включаются лесостепи Северного Казахстана и Сибири, пустыни 

полупустыни Центральной Азии, горные системы Тянь-Шаня и Алтая.И ланд-шафтно-
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географический компонент в нем вторичен. Первично то, что Великая степь являяется 

местообитанием «степняков» - особой цивилизации подвижных скотоводов/ коневодов и 

металлургов, объединяющей разнообразные сообщества иранского, тюркс-кого, 

монгольского происхождения. 

Второй момент, на который обращает внимание М.Козыбаев – «кочевники» 

Евразийских степей никогда в истории не были кочевниками в прямом смысле этого слова, 

на всем протяжении истории они представляли собой сложные общественные системы, 

сочетавшие в себе разные хозяйственные типы от полукочевого и полуоседлого скотоводства 

до оседлого земледелия и городского ремесленного производства. «Все государства 

(Великой степи – А.К.) существовали в режиме постоянного взаимодействия кочевой, 

скотоводческой, оседло-земледельческой и городской культуры, в системе смешанной, а не 

чисто кочевой цивилизации, отмечает М.Козыбаев2, с.51. 

Данный факт постоянно игнорировался ведущими кочевниковедами, в связи с чем 

возникали умозрительные концепции «чистого» кочевого общества, которое не нуждается в 

институтах государственности и может существовать только за счет паразитирования на 

соседних оседло-земледельческих социумах. Вместе с тем, в последнее время эта точка 

зрения все чаще подвергается критике. Один из современных теоретиков «Степной циви-

лизации», венгерский исследователь Л.Коппань считает, что «система жизнеде-ятельности 

степи была чрезвычайно сложна и находилась в постоянном взаимодействии со всеми 

сопредельными регионами (Китай, Индия, Персия, Медитерранский регион и т.п.). При этом 

степной регион является хорошим примером того, что участники хозяйст-венной 

деятельности – например кочевники-номады, металлообработчики и земледельцы – 

сосуществовали не просто рядом друг с другом и не ущерб друг другу, а в симбиозе … с 

разделением труда» 6, с.141. 

Третий момент, отмеченный М.Козыбаевым – Степная цивилизация обладает все-

ми значимыми для выделения локальной цивилизации критериями, в числе которых он 

фиксирует государственность, монументальную архитектуру, поселения городского типа, 

письменность и искусство, регулярные торговые связи, единая идеология, единый культ и 

религия, эпос 2, с.48. 

Впервые критерии выделения цивилизации были предложены Г. Чайлдом. Он 

предложил десять признаков, в которые включил города, монументальные общественные 

строения, налоги или дань, интенсивная экономика, в том числе торговля, выделение 

ремесленников-специалистов, письменность и зачатки науки, развитое искусство, при-

вилегированные классы и государство7. Позже, в ходепроходившей в 1958 г. дискуссии по 

древним городамК.Клакхолм предложил сократить список Г. Чайлда до трех признаков — 

монументальная архитектура, города и письменность 8, с.397. Эти три признака, 

получившие название триады Чайда-Клакхома, соединенные целой системой причинно-

следственных связей с социальными и политическими процессами, протекав-шими в об-

ществе, образуют видимую вершину огромного айсберга культуры первых ци-вилизаций. 

Указанная триада выразительно характеризует цивилизацию в первую очередь именно как 

культурный комплекс, тогда как социально-экономическую сущность данного явления 

составляют появление классового общества и государства9 .Отметим, что приз-наки, 

выделенные М.Козыбаевым для Степной локальной цивили-зации, соответствуют не только 

сокращенной триаде Чайлда-Клакхома, но и более обшир-ному списку приз-наков Г.Чайлда. 

В постсоветской науке также начались исследования цивилизационных характер-

истик кочевого общества, в частности в трудах А. Буровского10, А.Мартынова11, 

К.Исаева12, С.Боталова13-14.Работа М.Козыбаева стала базой для развития особого 

направления в отечественном кочевниковедении и была продолжены трудами Н.Масан-

ова15, Б.Кумекова16, А.Оразбаевой17, А.Бакировой18,Г.Каженовой19. 

Особо следует отметить труды, в которых цивилизационное единство постулируется 

для отдельных хронологических этапов или географических единиц Великой степи. В 

частности, в совместной монографии Н. В. Абаева и Н. Г. Аюпова обосновывается сущес-
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твование Тенгрианской цивилизации, основанной на оригинальной религиозно-фило-

софской системе 20. Есть работы, выделяющие сменяющие друг другастадиальные 

«степные» цивилизации11. 

Несмотря на достаточно плодотворное исследование проблем Степной цивилизации, 

остается ряд проблем, обозначенных еще М.Козыбаевым, но до сих пор не нашедших 

окончательного решения как в национальной, так и в мировой историографии. 

Прежде всего, это само обозначение локальной цивилизации. Кроме понятия «Степ-

ная цивилизация» часто употребляются названия «Кочевая (номадическая) цивилизация» 

(А.Тойнби, А.Боталов, Н.Масанов), «Тенгрианская цивилизация» (Н.Абаев), Тюркская 

/Монгольская/Казахская цивилизация и пр.Несмотря на то, что авторы чаще всего имеют 

ввиду один и тот же культурно-исторический и цивилизационный феномен, нам видится 

более адекватным применение именно термина «Степная цивилизация» или «Циви-лизация 

Великой степи», как более полно отражающим весь комплекс особенностей и характеристик 

этой локальной цивилизации. Во-вторых, это проблема психокультурного единства Степной 

цивилизации, т.е. осознания самими степняками своего единства и отличия от остального 

мира. В-третьих, требует обоснования концепция единства цивили-зации, в противовес 

выделения стадиальных и региональных (скифская, тюркская, золото-ордынская, казахская и 

т.п.) цивилизаций. 

Подводя итог, отметим, что, несмотря на достаточно обширную историографию 

проблемы цивилизационной характеристики степного социума, вопросы, поставленные 

М.Козыбаевым, решены не полностью. Пора от констатации факта наличия Степной ци-

вилизации переходить к включению ее в репрезентацию национальной истории, рас-

сматривая ее не как калейдоскоп сменяющих друг друга народов, культур и цивилизаций, а 

процесс зарождения, развития и упадка целостного исторического явления – Цивили-зации 

Великой степи или Евразийской степной цивилизации. Надеемся, что в ходе подгот-овки 

нового академического многотомного издания по истории Казахстана данная задача будет 

успешно решена. 

 

Список литературы: 
1. Кыдырали Д. Академическая история Казахстана – этап большого пути // Казах-

станская правда. 10 Августа 2021. Электронный ресурс. Режим доступа: https: //www. 

kazpravda.kz/news/obshchestvo/akademicheskaya-istoriya-kazahstana--etap-bolshogo-puti 

2. Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. В двух книгах. 

Кн. 1. - Алматы: Ғылым, 2000 

3. Назарбаев Н. Семь граней Великой степи // Официальный сайт Президента 

Республики Казахстан. 21 ноября 2018 года. Электронный ресурс. Режим доступа: https: 

//www.akorda. kz/ru/events /akorda_ news press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-

velikoi-stepi?q 

4. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1996 

5. Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. — М., 1993 

6. КоппаньЧайиЛасло. Степная цивилизация и регион Урала // Челябинский 

гуманитарий. 2010. №3.С.138-146 

7. Childe G. The urban revolution // Town Planning Rev. 1950. Vol. 21 

8. City invisible : A Symposium on urbanisation and cultural development in the ancient 

Near East. Chicago, 1960 

9. Массон В.М. Первые цивилизации. Ленинград: Наука, 1989 

10. Буровский А.М. Степная скотоводческая цивилизация: критерии описания, 

анализа и сопоставления // Цивилизация. Вып. 3.М.1995 

11. Мартынов А.И. Два этапа развития степной скотоводческой цивили-зации. 

Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Улан-Удэ: БНЦ 

СОРАН, 2000 



133 

12. Исаев К. Цивилизация кочевников: уникальность феномена и об его вкладе в 

развитие мировой цивилизации //ÇankırıKaratekin Üniversitesi Uluslararası 

AvrasyaStratejiDergisi 2(2). С.29-40 

13. Боталов А. Кочевнический город как особое культурное явление кочевой 

цивилизации Евразии // Вестник Челябинского государс-твенного университета. 2009. № 28 

(166).История. Вып. 34. С. 13–19 

14. Боталов С. Г. Кочевая цивилизация Евразии в пространствеи времени // Вестник 

ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2006. №17 (72). С.14-20 

15. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятель-ности 

номадного общества. Алматы:Социвест, М.: Горизонт, 1995. - 270 с. 

16. Кумеков Б.Е. О степной цивилизации. // Казахская цивилизация в контексте миро-

вого исторического процесса. Мат. межд. конф. 7-8 мая 2003 г. Алматы, 2003. с. 72-77 

17. Оразбаева А.И. Цивилизация кочевников евразийских степей. Алматы: «Дайк-

Пресс», 2005. - 310 с. 

18. Бакирова А.Н.К вопросу о понимании категории «степная цивилизация» в рамках 

цивилизационно-культурного подхода // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2018.  Т. 4 (70). № 2. С. 3–8 

19. Каженова Г.Т. Цивилизация евразийских кочевников в призме научных парадигм// 

Отантарихы. 2016, № 4 (76), С.5-11 

20. Абаев Н.В., Аюпов Н.Г. Тэнгрианская цивилизация в духовно-куль-турном и 

геополитическом пространстве Центральной Азии. Часть 1. Тэнгрианство и этно–

экологические традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии. Абакан, 2009. – 250 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

Physical and mathematical sciences 

 

ВИБУХОВА ТЕОРІЯ ГРАВІТАЦІЇ 

 

Лелявин Артем Сергійович 

Коледж Подільського державного  

аграрно-технічного університету 

викладач фізики і астрономії 

м.т.+380974104954 

email: artemhtml5@gmail.com 

 

Вже багато століть людство шукає відповідь на таке нібито просте слово «гравітація». 

Одні науковці стверджують, що це сила притаманна певним матеріальним тілам і все це 

явище якось залежить від маси та інших властивостей матеріальних тіл. Інші стверджують, 

що це сила приштовхування, яка притаманна космічному простору, який називають з 

стародавніх часів ефіром, фізичним вакуумом та іншими різноманітними цікавими назвами. 

Узагальнюючи це ми розуміємо, що теорій багато і кожна з них має можливість на 

існування. Тому розглянемо і вибухову теорію опису цього явища. Згідно вибухової теорії, 

гравітація пояснюється наступним чином. Уявіть Всесвіт заповнений мікровибухами 

настільки маленькими, що їх практично неможливо побачити не кажучи про те, що їх можна 

відчути. Однак, в безмежному космічному просторі їх дуже-дуже багато. Вони нагадують 

маленькі миттєві іскрові розряди. Їх можна назвати вибуховими фотонами. Тривалість таких 

вибухів мала, можна сказати миттєва. В космосі їх безліч. Спостерігати ці вибухи можна 

примруживши очі на голубому небі лежачі на пляжі. Чим більше вибухів відбувається в 

одній точці простору, тим більша сила породжується в точці  простору в якій вони 

відбуваються. Причому ця сила направлена у всі сторони одиничної точки простору. 

Кількість таких вибухів змінюється з потраплянням іскрових вибухових фотонів у інше 

середовище ніж вакуум. Розглядаючи атмосферу Землі, ми спостерігаємо різке зменшення 

цих іскрових вибухів пропорційно зростанню густини середовища. Тому найменша кількість 

вибухів спостерігається в наближені до центру нашої планети Земля. Порівнявши густину 

вибухів у середині Землі, в атмосфері та в вакуумі навколо планети, нам стає зрозуміло, що 

результуюча сила трьох вибухів у різних середовищах буде направлена до центру нашої 

планети. Виходячи з таких міркувань можна припустити, що для подолання гравітаційного 

ефекту, людству потрібно навчитися керувати цим іскровим вибуховим полем. Людство 

частково вже навчилося це робити, відкривши такій ефект як сила Лоренца, яка складає 

основу явища електромагнітної індукції. ЇЇ використовують у створені електричного струму. 

Протягуючи магніт над провідником ми магнітним полем впливаємо на структуру 

вибухового поля в середині провідника. Ми гасимо частину вибухового поля в середині цієї 

речовини, тим самим породжуємо вибухову направленість сили гравітації в одну з сторін, що 

і призводить до пересування зарядів в середині речовини. Виходячи з вище описаного можна 

зробити висновок, що чим глибше ми вивчимо природу цього вибухового іскрового поля, 

його основні закони та закономірності, тим швидше людство перейде на крок ближче до 

казки про килим літак, та відчує подорожі з швидкостями близькими до швидкості світла. 
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Впровадження рулонної технології збирання рошенцевої льонотрести, що базується 

на використанні відповідних прес-підбирачів, порівняно зі сноповою за здійсненими 

розрахунками і аналізом [1] забезпечує зниження затрат праці на навантажування трести в 16 

разів, енергомісткості навантажувального процесу на 13,1% та підвищення продуктивності 

транспортних засобів на перевезенні льоносировини залежно від відстані транспортування в 

1,1–1,9 раза. Виробництво рулонних прес-підбирачів налагоджено в багатьох державах і їх 

виготовляють в нашій країні [2]. Одним з перших в Україні досліджував використання прес-

підбирачів на збиранні льонотрести канд. техн. наук В.М. Климчук із своїми 

співробітниками [3]. Науковці досліджували роботу прес-підбирачів українського 

виробництва лляного ПР-1,2Л з пресувальною камерою (ПК) змінного об’єму і сінного ППР-

110 з ПК сталого об’єму. Регулятори щільності рулонів (РЩР) прес-підбирачів в 

дослідженнях встановлювали в мінімальне, основне і максимальне положення.  

Крім інших факторів в дослідженні цих засобів механізації збирання льонотрести 

вивчали вплив секундної подачі трести (кг/с) в прес-підбирачі на товарні якості рулонів 

льоносировини [4, 5]. Проте крім секундної подачі трести в прес-підбирачі важливо було для 

з’ясування умов раціонального їх використання дослідити вплив масової подачі трести на 

граблину підбирального барабана прес-підбирача на ефективність формування рулонів в 

пресувальній камері цих засобів механізації [6, 7]. Отже, в дослідженні за факторіальну 

ознаку прийнято масову подачу трести на граблину підбирального барабана, а в якості 

результативних, що оцінюють ефективність формування рулонів в пресувальній камері, 

визначено лінійну масу шару стебел трести в скочуваному рулоні в пресувальній камері mсл 

(кг/м) та пошкодження стебел трести в рулоні Пср (%) і їх щільність ρрт (кг/м3).  

В якості масової подачі трести на граблину підбирального барабана розглядали 

частину стрічки виготовленої льоносировини, що її відокремлюють від масиву стрічки на 

полі і захоплюють пружинні пальці однієї граблини. Таку частину стрічки трести назвали 

елементом стрічки. що його відокремлюють і захоплюють пальці однієї граблини. Елемент 

стрічки трести, який захоплюють пальці однієї граблини і відокремлюють від масиву стрічки 

виготовленої трести на полі, зумовлений траєкторіями руху кінців пальців двох суміжних 

граблин і параметри захоплюваного елемента визначаються тільки цими траєкторіями. 

Методика визначення маси елемента стрічки трести mтг (кг) висвітлена в [6, 7].  

Лінійну масу шару стебел трести в рулоні, пошкодження стебел трести в рулоні та 

щільність рулонів визначали за методикою Інституту сільського господарства Полісся 

Національної академії аграрних наук України, що наведена в попередніх публікаціях. 

Обробка експериментальних даних здійснена з використанням стандартних комп’ютерних 

програм. Результати відповідних вимірювань, зважувань, визначень і розрахунків та чисельні 

значення факторіальної і досліджуваних результативних ознак наведені в табл. 1.  

В дослідженні маса елемента стрічки трести, який відокремлювали і захоплювали 

(забирали) пружинні пальці однієї граблини підбирального барабана, приймала значення в 

межах: в прес-підбирачі ПР-1,2Л – від 0,058 до 0,122 кг, а в прес-підбирачі ППР-110 – від 

0,049 до 0,103 кг.  

Із збільшенням маси елемента стрічки трести лінійна маса шару стебел трести в 

рулоні зростала від 0,30 до 0,63 кг/м в прес-підбирачі ПР-1,2Л з ПК змінного об’єму та від 
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0,18 до 0,39 кг/м в прес-підбирачі ППР-110 з ПК сталого об’єму. Використання на збиранні 

трести прес-підбирача ПР-1,2Л порівняно з прес-підбирачем ППР-110 забезпечує дещо 

більші значення лінійної маси шару стебел трести в рулоні, що повинно сприяти зменшенню 

пошкодження стебел трести в рулоні.  

Таблиця 1  

Маса елемента стрічки трести mтг (кг), що його відокремлюють і забирають від масиву 

стрічки виготовленої льоносировини пальці однієї граблини та лінійна маса шару стебел 

трести в рулоні mсл (кг/м), пошкодження трести в ньому Пср (%) і щільність рулону ρрт (кг/м3)    
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0,058 

 

 

0,099 

 

 

0,122 

 

 

0,049 

 

 

0,084 

 

 

0,103 

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 9,1 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.  

 

Якщо прогнозувати зміну лінійної маси шару стебел трести в рулоні залежно від маси 

елемента стрічки трести, що його захоплюють пальці однієї граблини рівняннями прямих з 

додатними кутовими коефіцієнтами, то міру наближення такої апроксимації до 

експериментальних даних оцінюють R2-коефіцієнти, які дорівнюють 0,999. Із збільшенням 

маси елемента стрічки трести, що захоплюють пальці однієї граблини, лінійна маса шару 

стебел трести в рулоні зростає більш інтенсивно в рулонах, які сформовані прес-підбирачем 

ПР-1,2Л порівняно з рулонами формування прес-підбирачем ППР-110. Лінійна маса шару 

стебел трести в рулоні із збільшенням маси елемента стрічки трести, що захоплюють пальці 

однієї граблини, на 0,1 кг в прес-підбирачах ПР-1,2Л і ППР-110 зростає відповідно на 0,520 і 

0,390 кг/м.  

Із збільшенням маси елемента стрічки трести, який захоплюють пальці однієї 

граблини, пошкодження стебел трести в рулонах і їх щільність зменшуються в упаковках, що 
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їх формують обидва прес-підбирачі. Це зменшення краще ніж задовільно описують рівняння 

прямих з від’ємними кутовими коефіцієнтами. За такої апроксимації зменшення 

пошкодження стебел трести в рулоні та їх щільності залежно від маси елемента стрічки 

трести, який захоплюють пальці однієї граблини, значення R2-коефіцієнтів з урахуванням 

положень РЩР приймають значення в межах 0,975–0,999.  

На всіх рівнях маси елементи стрічки трести, захоплюваного пальцями однієї 

граблини пошкодження стебел трести було більшим в рулонах формування прес-підбирачем 

ППР-110 порівняно з рулонами, що сформовані прес-підбирачем ПР-1,2Л. За умовами 

дослідження пошкодження стебел трести в рулонах формування прес-підбирачем ПР-1,2Л, 

що незначно перевищує 10% спостерігалося лише за маси елемента стрічки трести 0,058 кг і 

установки РЩР в максимальне положення. Близько такий рівень пошкодження стебел трести 

можливий в рулонах формування прес-підбирачем ППР-110 за маси елемента стрічки трести 

0,084 і 0,103 кг та установки РЩР в мінімальне положення.  

Щільність рулонів трести за установки РЩР в певне положення в упаковках 

формування прес-підбирачем ППР-110 дещо перевищує щільність упаковок, що сформовані 

прес-підбирачем ПР-1,2Л.  

Одним із шляхів зменшення пошкодження стебел трести в рулонах є збільшення маси 

елемента стрічки трести, який захоплюють пальці однієї граблини. Тут важливим є вибір 

відповідної швидкості руху прес-підбирача. Збільшити масу елемента стрічки трести можна 

збільшенням висоти стрічки трести, наприклад, шляхом подвоювання чи потроювання 

стрічок, використовуючи для цього відповідні засоби механізації.  

Зміщення РЩР в досліджуваних прес-підбирачах від мінімального до максимального 

положення на всіх рівнях зміни маси елемента стрічки трести, що його захоплюють пальці 

однієї граблини, супроводжується підвищенням щільності рулонів і пошкодження стебел 

трести в них.  

Одержані результати дослідження можуть бути використані в реальних умовах 

збирання льонотрести для поліпшення роботи рулонних прес-підбирачів.  
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Повідомлення про коронавірус майже 2 роки  не зникають з  усіх засобів масової 

інформації світу. Кожного дня повідомляють про поширення COVID-19 і про зростання 

кількості померлих.  Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як 

легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія. Як 

відомо, вперше вірус був  виявлений  у людини в грудні 2019 року в місті Ухань, 

Центральний Китай. Хвороба почалася як спалах, що розвинувся у пандемію. Основними 

симптомами коронавірусу є: лихоманка, кашель, ускладнене дихання. Проте у деяких 

пацієнтів першими симптомами були: діарея,  нудота  та розлади шлунку. Симптоми 

коронавірусу можуть з'явитися якнайраніше через 2 дні, найпізніше –  через 14. Тобто 

людина може бути вже два тижні заражена коронавірусом, але не підозрювати про 

небезпеку. Хвороба викликає ураження легень і пневмонію. Більш легкі випадки можуть 

нагадувати грип або застуду. Вірус передається переважно під час близьких контактів і 

повітряно-крапельно, коли людина кашляє або чхає. Людина може заразитися, 

доторкнувшись до зараженої поверхні (дверної ручки, стола), а потім до обличчя (очі, ніс, 

рот). Найбільш заразною є людина із симптомами, але можливе й зараження від людини без 

симптомів [1]. Якщо людина вже захворіла, то одужання здебільшого залежить від імунітету. 

Поки відомо, що більшість померлих  мали супутні проблеми із здоров’ям: цироз печінки, 

гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона та  слабкий імунітет. Також з померлих 

більшість людей літнього віку. Деякі люди перехворіли у легкій формі, інші у більш важкій. 

Останні дослідження свідчать, що коронавірус провокує неврологічні, психіатричні та 

когнітивні ускладнення, наприклад, порушення пам’яті.  

Вчені нарахували шість різновидів коронавірусу Covid-19. До такого висновку 

прийшли американські епідеміологи, які проаналізували структуру 10,4 тис. зразків 

коронавірусу. Таким чином вчені виміряли рівень подібності між геномами SARS-CoV-2 у 

пацієнтів з усього світу. В результаті, дослідники відокремили чотири гілки (кластера) серед 

європейських і північноамериканських зразків вірусу. Дві з них є переважно європейськими, 

одна характерна для США, а остання представляє собою суміш випадків зараження в США і 

Європі. При цьому тільки одна переважно європейська гілка безпосередньо пов'язана з 

вірусами з Китаю. Останні утворюють кластер «оригінальних» вірусів, що потрапили в 

Європу і США з Азії. Інша гілка містить геноми з Європи, Японії, Австралії та Нової 

Зеландії. Геноми коронавірусу варіюються в залежності від регіону, і існують відмінності 

між вірусами з Азії і з західних країн. Як з’ясувалося, віруси з груп СС256 і CC258 

зустрічаються, в основному, в США, представники груп СС70 і CC225 – в Європі, а на 

території Південної Америки поширюється “європейський” коронавірус з групи CC300 [2]. 

Поширення пандемії призвело до виникнення глобальних небезпек. В першу чергу це 

природна небезпека, яка характеризує собою поширення захворювання серед населення 

планети. Станом на  8 вересня  2021 року  у світі зафіксовано 223996457  випадків зараження 

COVID-19. Кількість летальних випадків склала 4,55млн. Найбільшими епіцентрами 

поширення коронавірусної інфекції є: США, Індія,  Бразилія, Великобританія, Росія. Україна 

знаходиться на 18 позиції антирейтингу (2310554 випадків ). 

Пандемія призвела до серйозних глобальних соціально-економічних наслідків, 

відтермінування чи скасування спортивних, релігійних та культурних подій та поширення 
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побоювань дефіциту поставок різних товарів та продуктів, що в певних регіонах спричинили 

панічні покупки. Дезінформація та теорії змови про вірус поширюються інтернетом. У низці 

країн спалахнули протести та спостерігалися випадки ксенофобії і расизму проти китайців та 

інших жителів Східної та Південно-Східної Азії . Незадоволені діями влади у боротьбі з 

коронавірусом виходять на протести.  

За оцінками Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), через 

пандемію коронавірусу світова економіка  у 2020 році фактично пережила кризу.  Єдина 

країна світу, яка мала позитивний розвиток економіки – Китай. Найбільш постраждали – 

авіатранспорт, готельно-ресторанний бізнес, туризм. Ринки, що розвиваються, особливо в 

Південно-Східній Азії, досі відчувають найгірші наслідки спалаху вірусу. Високий ризик 

розповсюдження вірусу в Південно-Східній Азії пов'язаний, серед іншого, з підвищеною 

щільністю населення та з менш розвиненими, ніж у багатьох західних країнах, послугами 

охорони здоров'я. Наприклад, середня кількість лікарняних ліжок і лікарів на 1000 осіб 

Південно-Східної Азії становить відповідно 0,7 та 1,5, порівняно з 5,6 та 3,6 в 

Європейському Союзі (за даними ОЕСР). Данія першою в Європейському Союзі скасувала 

всі карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусною хворобою. Уряд цієї країни в кінці 

серпня вирішив більше не класифікувати COVID-19 як хворобу, що становить критичну 

загрозу для суспільства. У зв'язку з цим скасовується обов'язковий "ковідний пропуск" для 

відвідування нічних клубів, ресторанів та спортивних клубів. Дітей більше не 

відправлятимуть на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід. Люди можуть 

повертатися до офісів, школи так само працюватимуть в звичайному режимі. Обов'язкове 

носіння масок у Данії скасували ще раніше - в першій половині серпня. Нагадаємо, що Данія 

має один з найвищих у світі показник вакцинації. Повний курс щеплень пройшли 73,5% 

населення. За весь час пандемії в Данії підтвердили 351 тисячу випадків коронавірусної 

хвороби, з яких 2,6 тис. призвели до смерті людини. В той же час, американський президент 

Джо Байден у четвер, 9 вересня, оголосив план із протидії поширенню дельта-штаму 

коронавірусу в США. Головний пункт цього плану – запровадження обов'язкової вакцинації 

для 100 млн американців. Ця вимога поширюється на всі приватні компанії з понад 100 

працівниками (це більше 80 млн осіб), усіх федеральних працівників та підрядників уряду 

(2,5 млн осіб), також медичних працівників, які задіяні у програмах Medicare і Medicaid (17 

млн осіб). Президент США також закликав губернаторів ввести обов'язкову вакцинацію для 

вчителів, як це вже зробили у дев'яти штатах і окрузі Колумбія. Станом на початок вересня у 

США повністю вакцинували від ковіду 175 млн. осіб, але ще 80 млн. не зробили жодного 

щеплення. Необхідно зазначити, що США входять до числа найбільш постраждалих від 

ковіду країн світу. Там було зареєстровано приблизно кожен шостий випадок коронавірусної 

хвороби, від неї померли 675 тисяч людей – це 2 тисячі смертей на мільйон населення.  

Разом з тим, епідемія коронавірусу в Китаї, якщо можна так сказати, частково мала 

позитивний вплив на екологію. Учені з NASA (2020 рік) зафіксували значне зниження вмісту 

діоксиду азоту (NO2) – отруйного газу, що виділяється автотранспортними засобами, 

електростанціями і промисловими об'єктами. У цілому йдеться про зниження рівня 

забруднення на 36%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 

Отже, після спалаху коронавірусу COVID-19,  світ  почав змінюватися, як він 

змінювався після пандемій чуми XIV-XV століть, революцій XVIII-XIX століть, світових 

воєн XX століття. Хороша новина у тому, що такі глобальні повороти,  разом з негативними 

економічними, соціальними, екологічними наслідками, несли за собою потужніший розвиток 

людства і пробудження свідомості людей. Медицина і наука, однозначно виграють,  

отримавши потужний досвід у реагуванні на подібні виклики. Остаточно будуть «узаконені» 

нові трудові відносини, постануть нові норми спілкування між людьми. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Мамедов Джейхун Гасан оглы 

Доцент, доктор философии по философии 

кафедра педагогики и психологии 

Сумгайытский Государственный Унивеситет 

  

Декабрь 2019-го года стал примечательным не только по своему «календарному 

долгу» как последний, закрывающий очередную страницу новейшей истории человечества 

длиною в год, месяц. В истории этот месяц несомненно останется еще и тем, что волею 

судьбы он де-факто будет причислен (наверное, уже причислен!) к группе месяцев-

предвестников ожидающих социум глобального характера катаклизм, общее название 

которых – «пандемия» (группе так называемых «месяцев-чернометчиков», каждый из 

которых в разное время «показывал» социуму «черную метку» как предвестника 

неизбежных социально значимых, приостанавливающих  его динамическое прогрессивное 

движение разочарований.  

COVID-19 распространился по миру с ужасающей скоростью, волна 

инфекцированных обрушилась на все без исключения континенты, страны, города и местные 

сообщества, что не могло не отразиться в самом характере социально значимого поведения 

людей в целом. 

В то же время эта пандемия высветила различие в подходах, как со стороны 

правительств, так и общественности к формированию социального поведения в условиях 

пандемии, которое в принципе регулировалось (или предпринимались попытки такого 

регулирования). 

Упоминаемое нами неизбежное различие стран и правительств в подходах к 

формированию так называемых «моделей социального поведения в условиях пандемии», при 

сохранении объективно рекомендуемых инструкциями ВОЗ рекомендаций (включая также 

осуществление карантинных мер вплоть до объявления полного локдауна, по создание целой 

группы вакцин против данного вируса с последующим их практическим применением - 

вакцинацией населения) нашему убеждению (вне сомнения, опирающемуся в объективно 

наблюдаемые, и естественно, не только автором), опирается на «индивидуализированный», в 

каждом конкретно рассматриваемом случае, подход правительств и общественности 

различных стран (групп стран).  

Более того, уже получили «признание» (но, естественно, вовсе не бесспорное) в 

качестве моделей социального поведения ряд отличающихся друг от друга подходов, вернее 

их результаты. Здесь и отношение к самой болезни (от неверия в серьезность положения и 

принятия ее как проявление «простого, сезонного» гриппа до граничащего со слепой верой 

серьезного увлечения «теорией заговора 5G» с чипизацией (под которым подразумевается 

вакцинация) населения с последующим уничтожением радиорелейного оборудования 

данного класса), к разрабатываемым и представляемым международными организациями, в 

частности ВОЗ (от слепого подчинения упоминаемым выше различного объема охвата, 

содержания и т.д. рекомендациям вплоть до проведения массовых забастовок против 

введения ограничительных мер различной степени – от ношения масок, сохранения 

социальной дистанции до требований разрешения массовых мероприятий, будь то, похороны 

и свадьбы или собирающие многотысячные толпы спортивные и иные мероприятия) и т.д.    

Вкратце, без претензии на обстоятельный обзор их особенностей, перечислим 

некоторые из них, получившие условные названия в зависимости от территориальной 

принадлежности, а также в той или иной мере признание:  

- китайская модель;  
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- итало-испанская модель;  

- шведская (скандинавская) модель;  

- южно-корейская модель;  

- российская модель;  

- азербайджанская модель и т.д. 

Различение приведенных моделей хотя и носит, в большей степени, субъективный 

характер, в то же время нельзя отрицать то, что это обстоятельство опирается на фактически 

существующий (то есть, носящий фактически объективный характер) материал.  

Более того, при более подробном, детальном рассмотрении (разъяснении) каждой из 

них необходимо подробное освещение связанных с конкретной этнической 

принадлежностью, с особенностями государственного управления в конкретной стране 

моменты, провести сравнительный анализ составляющих основу каждой из названных 

моделей стратегий и тактических действий.   

Данная индивидуализация, вне сомнения, обусловлена, помимо всего прочего (в 

понятие «всего прочего» нами включены социально-политические, экономические, правовые 

и т.п. факторы), целым рядом социально-психологических факторов, решительно 

определяющих психологический (социально-психологический) «климат» современного 

социума, как то: 

- объективно сложившиеся в исторически сформированных рамках конкретных 

этносов этнопсихологические особенности;  

- особенности конкретной системы государственного управления; 

- проводимая государством социальная политика и ободренная им система 

общепринятых ценностей;  

- отношение самого населения (в особенности, его так называемой сознательной 

части) к характеру рассматриваемой проблемы и принимаемым правительством мерам; 

- степень (глубина) осознания неизбежности самой проблемы как общественно-

определяющей;  

- степень осознания общественностью (далее, всем человечеством) характера 

распространения и специфики нынешней пандемии, как уже проявившихся де-факто, так и 

предполагаемых ее последствий; 

- степенью адекватности предпринимаемых (и разрабатывающихся ныне и 

направленных на применение) правительствами различных стран и их сообществами 

усилий); 

- степень осознания серьезности разрабатываемых признанными на международном 

уровне организациями (в частности, всемирной организацией здравоохранения) и 

предлагаемых в качестве необходимых рекомендаций и т.д.  

И не должно показаться удивительным то, что по мере развертывания (т.е., 

распространения) пандемии, расширения масштабов и ужесточения тех или иных 

принимаемых в связи с ней отчасти превентивных ограничительных (по сути своей, 

защитных, безальтернативных) мер, тот или другой из приведенных нами выше социально-

психологических факторов приобретал большую актуальность. 

Пандемия COVID-19, как и предпринимаемые меры по борьбе с ним, подчеркивают 

важность повышения иммунологически-психологической устойчивости современного 

общества и профессионального углубления системы здравоохранения, важность учета не 

только социально-политических, социально-экономических, а также целой группы 

социально-психологических факторов, и как следствие предпринимаемых всем 

человечеством усилий, устранения пандемии COVID-19 и ее последствий.  

Строго говоря, скорость, с которой вирус, вызывающий COVID-19, распространился 

по миру, уже стала восприниматься как яркое напоминание о возросшей взаимосвязанности, 

о необходимости повсеместных действий сообществ и стран в двадцать первом веке. Ни 

одна страна не может победить эти пандемии в одиночку.  

Разжигание националистических страстей на разных уровнях, как поиск конкретных 
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виновников, так и перекладывание вины за случившееся на конкретные страны, присвоение 

медицинских достижений в данной области (в частности, приобретение состоятельными 

государствами, сверх нужных объемов, вакцин против коронавируса и, как результат, 

появление очевидного дисбаланса в их (вакцин) распределении и т.д.) не позволят 

человечеству победить не только данный, но и другие предполагаемые вирусы, для которых 

не существует ни национальностей, ни границ. Понимание данной позиции и принятие ее не 

просто как аксиомы, но более того, как призыва, возможно немного (но вовсе не безнадежно) 

запоздалого, к избавлению от всяких там всевозможных иллюзорных по своей сути 

предположений, «догадок» и прочего и направления усилий всего человечества, отбрасывая 

всевозможные разногласия, на конкретные меры по спасению самого человечества, 

сохранение его будущности. 

История показывает, что проблемы такого масштаба можно победить только путем 

глобальной солидарности, принятия совместной ответственности и мобилизации мер 

противодействия, охватывающих все слои населения. 
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HOMO HODIERNUS 

 

Мамедов Фаиг Джейхун оглу  

переводчик, Аппарат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

доктор философии по психологии 

 

Пожалуй, справедливым будет утверждение, что до начала пандемии COVID-19 

человечество не сталкивалось с бедствием, имеющим столь далеко идущие последствия, с 

тех самых пор, как по приказу золотоордынского хана Джанибека катапульта отправила 

чумной труп к защитникам Кафы – по крайней мере, если принимать на веру утверждение 

Габриэля де Мюсси.  

Верно, что были и другие пандемии – например, «испанки», унёсшей больше жизней, 

чем Первая мировая. Но та пандемия – если остановиться именно на «испанском гриппе» - 

длилась два года, между тем как нынешняя, по крайней мере, пока, не выказывает намерения 

остановиться или хотя бы замедлиться. Во-вторых, можно заметить, что ужасающие числом 

жертв предыдущие пандемии не оказывали столь сильного воздействия на умы и ожидания 

от жизни в настоящем и будущем.  

С этим можно поспорить, конечно, указывая на «аберрацию близости», но нам 

представляется, что это замечание верно, так как – и наша аргументация ведёт нас к третьему 

пункту: пандемия коронавирусной инфекции разразилась в эпоху, так сказать, некоего 

самодовольства человечества, решившего, что оно уже покончило как минимум с большей 

частью преследовавших его столь долгое время напастей.  

Поэтому, COVID-19, можно сказать, застал человечество врасплох – как 

технологически (в некоторых частях света), так и психологически. И тут не столь важно то, 

что, как внезапно выяснилось, многие хвалёные «достижения» в области технологий не 

являются панацеей просто потому, что в достижения в областях экономической и 

социальной в определённых регионах мира изрядно отстают от «золотого стандарта эпохи», 

если можно выразиться. Что, проще говоря, протестующее против установки башен 5G 

дурачьё в той же Британии находится в неизмеримо лучшем положении, чем самая 

распередовая интеллигенция в любом уголке Передней Азии, например – ибо в последнем у 

людей гораздо меньше возможностей жить и работать и, что самое важное, общаться 

«дистантно», как сейчас любят выражаться.  

Нет – гораздо важнее, как мы полагаем, что человечество оказалось совершенно не 

готовым существовать без того, чтобы сбиваться в привычные большие и малые толпы, или, 

если выразиться мягче и яснее, так называемое «виртуальное общение» потерпело фиаско. 

Как выясняется, оно не может заменить собою непосредственное социальное взаимодействие 

вживую. Мы не хотим, не может удовольствоваться картинками со звуком, «говорящими 

головами» друг друга. Человек, стало быть, существо не просто социальное, а 

остросоциальное, и вызванные пандемией карантины и локдауны вполне убедительно это 

доказали. И вот, к ужасу перед вирусом добавился страх одиночества, испытываемый 

существом, которое в наше время не всегда по праву пользуется титулом Homo Sapiens, и 

которое мы считаем более справедливым и уместным называть Home Hodiernus – «человек 

текущего времени» или «человек сегодняшнего дня».  

Кто же он, Home Hodiernus, неспособный оставаться наедине даже не с самим собою, 

а со своим ближайшим окружением, с которым многие из нас оказались взаперти чуть ли не 

на два года?  

Может, Home Hodiernus – это существо, испорченное ни к чему, по сути, не 

обязывающим виртуальным общением, которому на самом деле нечего сказать ни самому 

себе, ни окружающим? Завязший в паутине постов, за содержание которых, он знает, ему ни 

перед кем не придётся отвечать, а также суждений, которые он, если подводит память, 
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подкрепляет наскоро нагугленными фактами, этот человек отучился – не думать, вовсе нет, а 

мыслить. И когда пандемия повлекла за собою не только экономический, но также 

социальный кризис, бросила вызовы и создала трудности, требующие осмысления, поднять 

перчатку смогло лишь всё уменьшающееся, чуть ли не маргинализированное 

интеллектуальное меньшинство, но не Home Hodiernus, до того довольно уверенно 

вещавший о том да о сём то в роли social justice warrior или независимого эксперта в 

социальных сетях и на форумах.  

Наш герой оказался не в состоянии осмыслить появившуюся на его горизонте угрозу; 

и он с большим трудом приспосабливается к реальности, порождённой этой угрозой – хотя и 

старается, ведь приспосабливаться – именно то, чуть ли не единственное, действие, к 

которому истинно лежит его душа.  

Есть искушение остановиться на той точке зрения, что человек сегодняшнего дня 

является продуктом и жертвой современных технологий включая социальные сети. Однако 

это заявление вряд ли было бы верным – ведь за последние два годы мы стали свидетелями 

проявлений реакционности, мракобесия, неосведомлённости и порой откровенной глупости, 

которые сделали бы честь и дехканину, и пейзану четырнадцатого века нашей эры.  

Сказав это, хочется подвести итог размашистым росчерком, сказав: «Ну вот, нет 

никакого человека современного, а всё тот же тёмный лапотник, который всего лишь 

научился пользоваться смартфоном и переместился с засиженного воронами крестьянского 

надела в засиженный менеджерами офисный кьюбикл».  

Но нет, наш виллан не так прост. Мы берём на себя смелость заявить, что налицо 

некая новая человеческая формация – в меру образованная, технически подкованная, 

читающая новостные сайты и подписанная на всяческие рассылки, но, в то же время, 

лишившаяся твёрдости духа и упорства своих не очень-то и отдалённых предков, 

утратившая стремление к действительно существенным целям и стремительность в попытках 

их достижения.  

Этот человек, выросший с убеждённостью в том, что общество и государство ему что-

то должно и, с другой стороны, что его жизненные условия незыблемы, пребывает не во 

времени как континууме, а лишь в сегодняшнем моменте, почему мы и называем его Homo 

Hodiernus. Сломавшая эти рамки пандемия и её последствия породила древние фобии и 

предрассудки, это верно. Эти страхи древние по характеру, но не по своей сути. И одним из 

самых характерных из них является страх перед вакцинацией от нынешнего вируса, эта 

широко распространённое подозрительное к ней отношение.  
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м. Львів, Україна 

 

Актуальність проблеми. У зв’язку з пандемією COVID -19 як ніколи стає питання 

урізноманітнення навчального процесу та створення необхідних платформ для активізації 

пізнавальної діяльності студентів. Студентові дається не лише певний рівень освіти, але й 

формуються компетенції: самовдосконалення, здатність до комунікації, креативне мислення, 

творчий підхід до роботи та самоосвіта. 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів 

до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає 

різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і 

наукових понять.  

STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM 

вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки 

(Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику 

(Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється 

природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть 

у вивченні творчих, мистецьких дисциплін. 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до того, що 

незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть 

програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. У 

віддаленому майбутньому з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони 

будуть пов'язані з технологією і високо технологічним виробництвом на стику з 

природничими науками. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій 1, 

с.1. 

Актуальним завданням  є  забезпечення  доступності   здобуття якісної   освіти  

протягом  життя  для  всіх  громадян  та  дальше утвердження   її   національного   характеру.    

Мають    постійно оновлюватися   зміст  освіти  та  організація  навчально-виховного процесу 

відповідно  до  демократичних  цінностей,  ринкових  засад економіки,   сучасних   науково-

технічних   досягнень.   Критичним залишається стан фінансування освіти і науки, 

недостатнім є рівень оплати праці працівників освіти і науки 2, с.3. 

Мета дослідження.  На основі створення  навчальної платформи MOODLE показати 

ефективність педагогічної майстерності викладача з використанням інноваційних 

інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних методик, STEM-технологій для 

дослідницької та аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. 

Матеріали та методи дослідження. Навчальні посібники, дидактичний матеріал, 

матеріали платформи MOODLE.  

Виклад матеріалу дослідження.  Для формування компетенцій студентів вагоме 

значення має  мотивація у процесі вивчення навчальної дисципліни «Мікробіологія». Для 

цього нами створені електронні навчально-методичні комплекси для теоретичних та 

практичних занять, які включають тестові завдання для контролю знань студентів, 

різноманітний дидактичний матеріал, створено сучасний електронний посібник з дисципліни 
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«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень». 

Викладачами застосовується авторський підхід до вивчення тем, навчання студентів з 

навчальним матеріалом та посібником. Диференціюємо студентів за знаннями з метою 

покращення більш ефективним засвоєння знань для студентів з низькими навчальними 

показниками.  

Студенти мають можливість для вивчення навчального матеріалу використовувати 

мультимедійні лекції, тестові індивідуальні завдання за умов змішаного навчання. 

Враховується також диференційований підхід до навчання студентів. Слабші 

студенти тягнуться за сильними студентами, використовуючи знання на практиці, що 

наближають їх до реального життя. Використовують серії завдань і поєднують їх через 

вивчення окремих складових з наступних їх поєднанням.  

Використовуються у змішаній формі навчання класичні лекції з певної теми з 

наступним поєднанням дистанційної форми навчання у вигляді мультимедійної лекції з 

проведенням дослідницької частини на практичних заняттях. 

Відомо, що Інститут модернізації змісту освіти працює над впровадженням  STEAM-

освіти  в освітніх закладах.  

Використовуючи STEM-технології, студентам роздаються ілюстрації, на яких вони 

ідентифікують основні форми мікроорганізмів, створено буклет з різних морфологічних груп 

мікроорганізмів, які є можливість розглянути у додатку Bacteria VR 3D. Використовуючи 

ілюстрації поживних середовищ, студенти мають можливість їх класифікувати за 

призначенням та назвами. 

STEM – термін, яким називають підхід до освітнього процесу: відповідно до якого 

основою набуття знань є проста і доступна наука. Даний метод застосовується у Львівській 

медичній академії імені Андрея Крупинського для розвитку дослідницьких навиків. 

Студенти мають можливість побувати у віртуальних лабораторіях, провести огляд 

інтерактивного дослідження в лабораторії. Використання інформаційних та комунікаційних 

технологій: онлайн-опитування, ознайомлення зі складом та способом виготовлення 

поживного середовища дає можливість досягнути певних знань та навиків. Працюємо з 

STEM-проєктами: розраховуємо, креслимо, конструюємо, експериментуємо, виправляємо 

помилки, робимо висновки. 

Висновки. В Україні повинні забезпечуватися прискорений інноваційний розвиток 

освіти, а також створюватись умови для розвитку, самоствердження та самореалізації 

особистості протягом життя. Необхідним є покращення умов для ефективної професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників відповідно до їх ролі у суспільстві. 

Викладачами створено навчальну платформу MOODLE завдяки якій удосконалено  

ефективність педагогічної майстерності викладача з використанням інноваційних 

інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних методик, STEM-технологій для 

дослідницької та аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. Кінцевий 

рівень знань студентів підтвердив ефективність даних технологій та методик. 

Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш 

інноваційною та конкурентоспроможною. Адже за деякими даними залучення тільки 1% 

населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у STEM-

фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває 

здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. 
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У стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року 

зазначається, що за результатами проведеного порівняльного аналізу стану інноваційної 

системи України відносно світового рівня на основі міжнародних індексів було з’ясовано, 

що Україна має високий освітній та науковий потенціал, здатний продукувати різноманітні 

нововведення у вигляді ідей, наукових розробок, патентів. Серед конкурентних переваг 

України варто виділити такі: 

  відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності ‒ висока ємність 

ринку, якість вищої, середньої та професійної освіти; 

  відповідно до Глобального індексу інновацій основою української 

інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал, тобто знання та навички, якими 

володіють люди, що дають змогу їм створювати цінність у світовій економічній системі. 

Ефективна реалізація людського капіталу і є головною конкурентною перевагою [4]. 

У сучасних дослідженнях категорія «інновація» досить часто ототожнюється із 

категорією «нововведення», або розглядається як синонім терміну «новація». Проте, на 

думку деяких дослідників саме втілення нових ідей відрізняє «інновації» від «новацій», адже 

якщо фахівцем відкривається щось принципово нове, то його можна назвати новатором, 

якщо трансформується наукова ідея – інноватором [2]. Тож, варто розрізняти поняття 

«інновація» та «новація», адже під «новацією» розуміються засоби (нові методи, методики, 

технології, програми тощо), а «інновацією» – процеси, що розгортаються за певними 

етапами. В. Сластьонін також підтримує думку про те, що інновація є введенням нового в 

мету, зміст, методи, форми та організацію діяльності [3]. 

Вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як процес створення, поширення і 

використання нових способів для вирішення педагогічних проблем оригінальними, 

нестандартними підходами. Зокрема, О. Дубасенюк досить обґрунтовано висловлює 

переконання у тому, що інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером 

і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє вирішити суперечності між 

традиційною системою і потребами в якісно новій освіті. Сутнісною ознакою інновації є її 

здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати 

інноваційне поле освітнього середовища у закладі освіти. Як системне утворення інновація 

характеризується інтегральними якостями: інноваційний процес, інноваційна діяльність, 

інноваційний потенціал, інноваційне середовище. Джерелом інновації є цілеспрямований 

пошук ідеї з метою розв’язання суперечностей, її освоєння відбувається шляхом апробації в 

формі педагогічного експерименту або пілотного впровадження. Розвиток інновації залежить 

від того, наскільки соціально-психологічне середовище потребує нової ідеї. Подальше 

існування інновації пов’язане з переходом у стадію стабільною функціонування. Ми 

погоджуємося із думкою О. Дубасенюк, що інновації в освіті – це процес творення, 

запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та 

управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 

структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану [1]. 

Інноваційний розвиток вищої освіти – це процес модернізації освіти за рахунок 

створення, розповсюдження і засвоєння інновацій. Інновації в освіті обумовлюють процес 
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творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних 

та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 

структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану. 

Проведене дослідження може слугувати основою для подальших досліджень, які будуть 

спрямовані на розроблення методичного забезпечення щодо розвитку інноваційної 

діяльності майбутніх педагогів. 
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Аннотация. В статье анализируются современные модели агробизнеса, 

обосновывается его роль в развитии экономических отношений между странами, 

оценивается влияние торгово-экономических, исторических, культурных, психологических и 

других факторов между странами при использовании моделей агробизнеса. В статье 

анализируются взгляды исследователей на модели агробизнеса, подробно рассматривается 

пример Германии как страны с развитой моделью агробизнеса, сравниваются 

количественные и качественные показатели сельского хозяйства Грузии и Германии. На 

основе анализа материалов определены составляющие эффективной модели немецкого 

агробизнеса и установлена его роль в экономическом развитии страны и укреплении связей с 

другими странами. Разработаны предложения по развитию экономических связей между 

европейскими странами с использованием эффективной модели агробизнеса Грузии. 

Ключевые слова: агробизнес, модель агробизнеса, экономические отношения, 

сельское хозяйство, Грузия, Германия 

 

Актуальность проблемы 

Между странами традиционно устанавливаются многосторонние социально-

экономические отношения. Одна из важных ролей в формировании этих отношений 

принадлежит сфере агробизнеса. Необходимость обеспечивать население продуктами 

питания, улучшать цепочку поставок, создавать устойчивые продовольственные системы и 

расширять сети продовольственных рынков между странами была дополнительно 

подтверждена и подчеркнута во время пандемии. Развитие экономических отношений между 

странами стало важным в целом не только с точки зрения продовольственных торгово-

экономических, но и исторических, культурных, психологических и других факторов. 

Модели агробизнеса, которые разработаны аргументированно, на основе исследований, 

способствуют внедрению институциональных инноваций в реализацию агробизнеса, 

расширению связей между странами. Следовательно, исследования в этих областях весьма 

актуальны. 

Цель исследования - выявить проблемы на основе сравнительного анализа моделей 

агробизнеса в Грузии и Германии и оценить его роль в развитии экономических отношений 

между странами. 

Методы исследования 

В процессе исследования используются различные методы исследования, в частности, 

библиографические и эмпирические исследования, оцененные Национальным 

статистическим управлением Грузии, а также данные министерств экономического профиля 

и программные документы Парламента Грузии; Анализируются научные труды грузинских и 

зарубежных ученых; Анализ, синтез, индукция и другие методы используются для отбора и 

группировки данных, выявления сходств и различий, а также для выявления тенденций. 

Обсуждение 

Исследования моделей агробизнеса и развития экономических отношений между 

странами проводились по целому ряду вопросов. Ученые в целом сходятся во мнении, что 

любая модель должна полностью отражать деятельность агробизнеса, опыт других стран [1]. 
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Разработка устойчивой модели агробизнеса будет играть важную роль в обоснованном 

территориальном перемещении продуктов питания, укрепляя связи между странами. В 

целом развитие села рассматривается как процесс, направленный на улучшение 

возможностей и потенциала населения. Кроме того, любая модель должна соответствовать 

руководящим принципам Целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций. 

Модель подчеркивает связь между моделями агробизнеса и спецификой страны. Модель 

соотносится с проектами фермы (технические цели), семьи (социальные цели) и сообщества 

(коллективная направленность). Имея это в виду, альтернативы моделям агробизнеса могут 

различаться в зависимости от страны [2]. Однако модели агробизнеса в основном основаны 

на развитии частного бизнеса, что приводит к инклюзивным подходам к разработке моделей, 

однако следует учитывать ограничения инклюзивного агробизнеса по странам [3]. 

Разработка моделей агробизнеса особенно актуальна для мелких фермерских хозяйств 

[4]. Посредством этого страны планируют меры по поддержке конкурентных преимуществ 

для развития агробизнеса [5]. Роль модели агробизнеса в укреплении экономических 

отношений между странами велика. Модель играет особенно важную роль с точки зрения 

вовлечения сообщества и совершенствования цепочки поставок [6]. В ряде исследований 

были предложены способы развития местного потенциала с целью укрепления общества, 

основанного на агробизнесе, с учетом специфики стран [7]. Часть науки сосредоточена на 

компонентах моделей агробизнеса [8]. В научных статьях говорится, что правительства 

штатов пытаются развивать модели агробизнеса, делясь опытом других стран [9]. 

Функционирование модели особенно актуально в странах, где сельское хозяйство имеет 

большой потенциал и может внести значительный вклад в удовлетворение потребностей 

населения в продовольствии [10]. В случае таких моделей создается более совершенная 

цепочка создания стоимости в сельском хозяйстве, и в максимально возможной степени 

учитываются примеры из других стран [11]. Разработка стратегии бизнес-модели улучшает 

адаптацию хозяйств к рынку и влияет на рост их доходов [12]. На макро- и микроуровне 

проанализировано влияние моделей агробизнеса на экономические связи стран, разработаны 

перспективные направления сотрудничества между странами [13]. Исследования последнего 

десятилетия подтвердили, какие элементы могут способствовать инклюзивному развитию и 

укреплению связей между странами с точки зрения моделей агробизнеса [14]. 

Для выявления форм экономических отношений между странами, прежде всего, мы 

провели сравнительный анализ основных показателей развитой страны (Германии) и Грузии 

в сфере агробизнеса. Количественные показатели в Германии значительно выше, чем 

соответствующие показатели в Грузии, однако есть существенные различия в качественных 

показателях. Например, в Германии сельскохозяйственные земли составляют 48% от общего 

земельного фонда страны, а в Грузии этот показатель почти такой же (49%). Доля сельского 

хозяйства в ВВП в Грузии составляет 7,2%, в Германии - 0,6%, в то время как доля 

сельскохозяйственных работников в Грузии составляет 48%, в Германии - 1,4%. Поэтому 

относительно небольшая часть населения в Германии производит гораздо больше 

агропродовольственных товаров, чем в Грузии. Кроме того, Грузия инвестировала в сельское 

хозяйство почти в 6 раз меньше, чем Германия, в Грузии уровень инфляции в 4 раза выше, 

чем в Германии, и так далее. 

В Германии 57% хозяйств получают основной доход от сельского хозяйства (полный 

и дополнительный доход), 43% - фермерские хозяйства с неполной занятостью. Кооперативы 

имеют большую долю [15]. В 1980-х годах только 5% Германии владели более 124 гектарами 

земли, хотя к началу 21 века на крупные фермы приходилось около половины общей 

сельскохозяйственной площади Западной Германии и около двух третей Восточной 

Германии [16]. В агробизнесе Германия стала важным поставщиком рабочих мест [17]. 

Значительные области сельскохозяйственной политики Германии были переданы ЕС, 

особенно в области рыночной и ценовой политики, внешнеторговой политики, структурной 

политики и торгово-экономических отношений между странами. Вот десять фактов о 

немецком агробизнесе, которые привели к созданию эффективных моделей агробизнеса и 
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укрепили связи между странами: 1. Крупномасштабное производство. Половина территории 

Германии используется в сельскохозяйственных целях. Почти один миллион человек 

производит продукты питания на сумму более 50 миллиардов евро в год; 2. Высокая 

урожайность. В Германии один фермер кормит 142 человека; 3. Большой объем экспорта. 

Германия является третьим по величине экспортером продуктов питания в мире; 4. Высокая 

продуктивность животноводства; 5. Высокий уровень производства зерна.    Зерновые 

выращиваются примерно на трети сельскохозяйственных земель Германии; 6. Хотя в 

Германии выращивается меньше фруктов и овощей, в частности, местное производство 

удовлетворяет только треть спроса на овощи и только одну пятую спроса на фрукты, но 

предложение картофеля превышает спрос. 7. Овощи традиционно выращивают на полях или 

в садах. Только один процент немецких овощных площадей покрыт теплицами; 8. 

Маральный уровень органического земледелия. Более 10% посвящено органическому 

сельскому хозяйству в Германии; 9. Производство дорогих вин. Себестоимость реализации 

немецкого вина составляет 1,1 миллиарда евро, что эквивалентно Испании, крупнейшей 

винодельческой стране мира; 10. Германия является четвертым по величине производителем 

пива и его сырья в мире [18]. Рассмотрение немецких моделей агробизнеса обеспечит 

развитие связей с другими европейскими странами, тем более что в настоящее время 

существует программа занятости населения Грузии в сельском хозяйстве Германии. В 

Грузии много людей, которые хорошо знакомы с этой областью, и они смогут внести свой 

вклад в сельское хозяйство Германии, а также вернувшись на то же поле в своей стране.  

Заключение 

Таким образом, чтобы способствовать развитию экономических отношений между 

странами, Грузии важно учитывать модели агробизнеса развитых европейских стран. 
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара   

  

Історія розвитку людства розгортається між двома діаметрально протилежними 

точками, які утворюють такі феномени, як розквіт і занепад. При цьому, прагнучи (свідомо 

або підсвідомо) гармонії та щастя й одночасно будучи незадоволеним умовами існування, 

людство, не втрачаючи з поля зору недосконалість людської природи, й розмістило рай чи 

золоту добу у далекому минулому, відповідно, як мінімум – підсвідомо, не очікуючи на 

досягнення гармонії ні в «теперішньому», ні навіть у майбутньому, у т. ч. й далекому.   

Зрозуміти витоки й природу людської «незадоволеності», зокрема, власним 

існуванням, на мою думку, дозволяє феноменологія бажання. Так, людина, як правило, 

постійно чогось бажає – від матеріально-тілесних до духовно-душевних благ. Інакше 

кажучи, людське бажання – це відчуття (свідоме або підсвідоме) нестачі чогось і потреба 

заповнити наявну порожнечу, наприклад: бажання їсти свідчить про порожній шлунок, 

бажання любові – про від-сутність (нестачу) значущого Іншого, відповідно – тепла, 

позитивних емоцій, відчуття потрібності тощо, тобто про духовно-душевну порожнечу, в 

якій розчиняється Я індивіда, котрий, зокрема, навіть здатен втратити сенс життя.  

Переломним моментом означеної ситуації завжди слугує «потрясіння», «струс» (з 

будь-яким знаком «+» чи «–»), що дозволяє людині наче прокинутися від «онтологічної 

сплячки», в якій рух життя та відповідно – людська активність максимально 

уповільнюються. Такий «струс», зокрема, детермінують так звані межові ситуації, які, на 

мою думку, за своєю природою завжди є онтологічні виклики.  

Відомий німецький мислитель-екзистенціаліст К. Ясперс сутність межової ситуації 

вбачав у загрозі загибелі, всередині якої опиняється людина. При цьому поняття «загибель» 

філософ трактував широко, виокремлюючи такі її різновиди: 

1) фізична (смерть, хвороба, звинувачення тощо); 

2) моральна;   

3) інтелектуальна.  

У межових ситуаціях, за К. Ясперсом, людська екзистенція пізнає себе як дещо 

безумовне. Так, людина завжди перебуває всередині ситуації, безліч з яких вона самотужки 

здатна змінити, спрямовуючи свої зусилля на бажані зміни. Однак людина може опинитися у 

незмінній ситуації, тобто межовій, наприклад: «Я повинен померти»; «Я повинен 

страждати», «Я підвладний випадку» тощо. Інакше кажучи, йдеться про неминучість і 

неухильність того, що у наведених прикладах охоплює сенс слова «повинен», перед яким 

опиняється людина, закинута у межову ситуацію, наприклад, силою випадку. Загалом межові 

ситуації не лише викликають у людини подив, сумнів, але й стимулюють до філософської 

рефлексії.          

Значення межових ситуацій амбівалентне:   

1) з одного боку, вони являють собою онтологічну загрозу, у зв’язку з чим 

викликають екзистенціальний жах; 

2) з іншого боку, вони активізують людину до діяльності та пошуків у 

найрізноманітніших сферах життя, відкриваючи перед людиною/суспільством/людством 

загалом онтологічні перспективи.  

З огляду на це у суспільстві або в житті окремого індивіда, що опинилися всередині 

межової ситуації, уможливлюються такі діаметрально протилежні тенденції:  

1) очікування апокаліпсису; 



155 

2) віра у невичерпаність буття.     

Зазначені тенденції, відповідно, наслідком своїм мають діаметрально протилежні 

вектори розгортання поведінки (активності) особи/суспільства: 

1) екзистенціальний страх за своє існування, усвідомлення власної конечності, 

відповідно – посилений страх смерті, небажання прийняти при-сутність останньої в бутті, 

відчай-душне протистояння непорушним законам (чи Бога, чи Природи), наслідком якого 

може бути: 

а) повне смирення, прийняття даності й очікування кінця; 

б) специфічний бунт проти непохитного закону смерті, проти смиренного очікування, 

зрештою, проти нестерпного страху смерті, йдеться про бунт, який зреалізовується в акті 

самогубства чи суїцидальної спроби; 

в) зі свого боку, не здатні впоратися зі страхом добровільної смерті, вдаються до 

агресії й насильства, зокрема домашнього; 

2) активні пошуки порятунку у різних площинах: науковій, релігійній, філософській, 

моральній, психологічній, у практичній діяльності, наприклад, у царині соціальної роботи, 

медицини, практичної філософії, соціальної політики тощо  

Яскравим прикладом межової ситуації, що має означені наслідки, являє собою 

пандемія COVID-19 як онтологічний виклик сучасності. Аналізуючи сутність і наслідки 

пандемії, на мою думку, варто зауважити, що дана межова ситуація за своєю природою є 

одночасно: 

1) ситуація надзвичайна, оскільки під час пандемії та спричиненого нею карантину 

порушені так звані нормальні (у даному контексті – звичні) умови життєдіяльності 

людини/суспільства; більш того, населення опинилося перед загрозою загибелі, з одного 

боку, а з іншого, – перед загрозою матеріальних втрат (через різнопланові чинники, 

наприклад, через необхідність лікування або через безробіття тощо); 

2) ситуація стресова, оскільки похідним від пандемії став стан напруженості як 

окремої людини, так і суспільства загалом. 

Питання: «Чи можна визначити пандемію як ситуацію історично несприятливу?», на 

мою думку, залишається відкритим, а відповідь на нього надасть час. При цьому слід 

зауважити, що дійсно дана ситуація являє собою певну перешкоду для самореалізації 

особистості, негативний вплив якої посилюється, зокрема, в умовах розгортання соціального 

конформізму, наслідком якого, у свою чергу, слугує порушення особистісної цілісності. 

Інакше кажучи, у ситуації пандемії безпосередньо йдеться про такі умови існування 

людини/суспільства, які здатні призвести до деградації, а згодом і до руйнування, тобто 

загибелі, особистості.  

Виходом з несприятливих умов, детермінованих ситуацією пандемії, у першу чергу, 

на мою думку, має стати розробка та впровадження інноваційних технологій, спрямованих 

безпосередньо на вдосконалення людської життєдіяльності (соціальна адаптація до нових 

умов існування), надання послуг (розвиток сфери послуг у нових умовах дозволить певною 

мірою розв’язати, наприклад, проблему безробіття) та спілкування людей, особливо в умовах 

ізоляції/самоізоляції індивіда. Інакше кажучи, йдеться про актуалізацію/активізацію 

можливості технологічного розвитку сучасної цивілізації, яку відкрила ситуація пандемії 

COVID-19. На особливу увагу у даному контексті заслуговує питання міжособистісного 

спілкування. Так, К. Ясперс слушно зазначав, що комунікація є ключове поняття 

екзистенціалізму Я, адже саме завдяки комунікативному акту відбувається співвіднесення 

екзистенцій між собою. Інакше, кажучи, порятунок людини, яка опинилася у межовій 

ситуації, мислитель вбачав саме у комунікації (наприклад, налагодження комутативного акту 

– це порятунок для людини групи суїцидального ризику, адже проблема суїциду набула 

загострення у період пандемії).      

Отже, вважаю за доцільне зауважити, що ситуація пандемії COVID-19 за своєю 

природою є межова, у зв’язку з чим вона перед людиною/суспільством/людством одночасно 

відкриває як негативну перспективу онтологічної загрози, так і онтологічну перспективу 
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зреалізації нових можливостей, з одного боку, цивілізаційного розвитку, а з іншого, – 

особистісного та соціального розвитку, самовдосконалення особистості, чому, зокрема, 

сприяє філософська рефлексія.             
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Philological sciences 

 

ПІДТРИМУЮЧІ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА 

МОРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ, ЩО КУЛЬТИВУЮТЬ ВИСОКІ ВІДРОДЖУВАЛЬНІ 

ЦІННОСТІ В БОЛГАРСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, ЩО ПРОЯВИЛИСЬ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ 

XXI СТОЛІТТЯ 

 

Пенев Пламен 
Фракійський університет 

педагогічний факультет 

Стара Загора 

 

Короткий зміст: Тема - це скорочений аналіз та аналіз суттєвих мовних елементів, 

активних та насичених, що несуть дух вічних та трансцендентних цінностей, слугуючи 

будівельним матеріалом та моделлю формування світогляду майбутніх поколінь болгар, як а 

також будівельний матеріал, що формує вічний міст. між минулим-теперішнім-майбутнім! 

Слово, яке вважається вічною і унікальною структурною одиницею, відрізняє нас 

як oсоціокультурної належності та самоствердження, описуючи та окреслюючи яскраві, 

багаті та настільки ж абстрактні, сутнісні та основні комунікативні / спільноти 

(старослов’янська лексема!) моделі селекторів річки та курсу багатошарового, 

багатогранного та одностороннього сучасна епоха. Об’єктом дослідження є літературна 

творчість болгарського поета, письменника та драматурга - Івана Вазова та паралельні 

діалогічні посилання поета Петка Славейкова. 

 

Abstract. The topic is an abbreviated analysis and analysis of the linguistic essential 

elements, active and saturated , bearing the spirit of the imperishable and non-transcendental values, 

serving as a building block and model of the formation of the worldview of the future generations 

of Bulgarians, as well as a building unit forming the eternal bridge between past-present-future! The 

word, considered to be an eternal and unique structural unit, distinguishing us as a socio-cultural 

affiliation and self-affirmation, describing and outlining vividly, saturatedly and as accurately, as 

abstractly, the essential and basic communicative / of communication (Old Slavic token!) Models, 

setting a recourse, multi-layered, multi-faceted and one-way to the modern era. 

The object of study is the literary work of the Bulgarian poet, writer and playwright - Ivan Vazov 

and the parallel dialogic references of the poet Petko Slaveykov. 

 

З його першої збірки «Пряпорець і Гусла» (1876), через «Скорботи Болгарії», 

«Визволення», після Визволення з «Епопеєю забутих», з «Гуслами», «Полями та лісами», 

«Недобрим- Нелюбимі »,« Дядьки »,« Під ярмом »та ціла плеяда заголовків із цього 

багатотомного твору, зокрема зокрема з« Віршами для маленьких дітей »(1883), що 

підтверджують загальні творчі ідеї Вазова, окреслює світ автора, що є синхронним з 

болгарським національним та історичним планом ідеології та насиченості подіями, такими 

як світогляд, зокрема. Через поетичний вхід у дитячий світогляд, нерозривно 

супроводжуваний ідейно -образними варіаціями «рідного» - природи, рідного даху, 

батьківщини, Вітчизни, безмежної любові до всього цього, цього нового болгарського 

простору, його «комунікативних полів», соціокультурні та психологічні посилання на 

відповідний історичний та екзистенційний фон. Це своєрідні семіологічні ознаки з 

культурно-діалогічної сфери, що пояснюють і розкривають у повноті, різноманітності та 

багатошаровості всебічно і повно реальні сутності походження та характеристики 

болгарського духовно-історичного архетипу нашої епохи після визволення.  

Вся його творчість виражає та стежить за боротьбою, мріями та піднесеннями в 

історичному розвитку болгарського народу; національно -визвольний рух та усталені основи 

нової болгарської держави та суспільства. Більше роботи заголовків рядків 
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будуть р р osledimo як національний поет підсвічується і окрилює, в буквальному сенсі, нове 

життя з допомогою назв, історичних діячів, часу, простору, час-просторових маркерів , що 

характеризує нашого минуле. Вони також є фундаментальними для формування свідомості 

та народної психології, притаманні нашому новому існуванню, історичній дійсності та 

спрямовані / орієнтовані на майбутнє.  

Відбувається фундаментальна реконструкція нової болгарської національної та 

соціокультурної думки, зокрема з точки зору самоствердження та самосвідомості як способу 

життя, культури; соціокультурні аспекти екзистенціалізму. Це явище і перебудова переважно 

помічаються і відображаються насамперед у мові, яка стає своєрідним маркером і свідчить 

про змінену сутнісну парадигму суспільства, яка вже переросла минуле і орієнтована на 

свідомий та ідеологічний рівень, навіть ледве, на майбутнє. У творах Вазова та Славейкова 

лінгвістичні моделі обумовлені, найяскравіше розгортаються, свідчать і визначають нову 

світоглядну модель у цілому, де літературно-творча у Вазові породжена суто духовними 

принципами і навіть орієнтована на апологію Бога схожість розмірів Всесвіту; що саме по 

собі для нього є апологією богоподібного створеного світу, а також болгарського у цьому 

обов’язковому силуеті, який по суті ґрунтується на цих принципах, а також є визнанням його 

нереальних божественних принципів.  

Національний поет, у творах лінгвістичного текстологічного рівня чітко оприлюднює, 

називає, пише та створює січень. Світ будується на історико-естетичній основі. Водночас 

вона сакралізується і одухотворяється в життєвих силах. Насправді, Вазов будує цей новий 

світ воскреслої батьківщини через слово, він надає його духовно, історично та екзистенційно 

за допомогою свого слова-дії. Він робить щось однозначне, оскільки геніальний Ботев 

закладений у підвалинах відчутного вже, приходячи за новою істотою, своєю дорогою 

батьківщиною («Прощення»). І тому він спочатку глибоко, глибоко в "анатомію", з 

патріотизмом і безмежною вірою вибудовує життєвий, оновлений новий болгарський 

час; знову він покликаний до нового життя зі світоглядним, проблемно-тематичним 

горизонтом через свою роботу для дітей, уособлення цього майбутнього. Емблематичними у 

сенсі загального "комунікативного потоку", що є провідником життя і духу болгарської 

народної стіни , з історичними та сучасними посиланнями в цьому діалогічному циклі, є 

ілюстративні підручники - "Я - болгарин", "Де Болгарія" , "Батьківщина добра", як ти мила! 

"," Пісня Калмару "," в райській долині " - основоположні образи, символи, теми та мотиви, 

які стали основоположними для загального визволення сучасної болгарської природи та 

сутності, без яких немає нічого можливі між ними спілкування та діалогізація полів 

болгарського життя та культури. P одно- він виклав і розглядається як священний, збірним 

образом матерів і , як очікується , мікро- і макросвіт , що покриває людське існування 

і будівництво концептуального значення в своїй роботі : "... Я болгарська і сильна / мати 

народила мене; / з красами, великою кількістю товарів / моя батьківщина дорога ... / 

називати себе болгаркою - перша радість для мене ... / я син на прекрасній землі, я син 

героїчного племені .. . “ ; 

«Чи питають вони мене, де світанок / запалив мене вперше, / чи питають мене, де 

земля, / що я найбільше люблю на світі»; "Батьківщина добра, яка ти гарна! / Яка з вас 

країна барвистіша, багатша? »; «Я маленька квіточка в полі, / я синій син, / я люблю 

повітря, небо, / я прикрашаю польовий вінок.»; "Я люблю тебе, я люблю тебе, о, 

батьківщина світу, я люблю тебе з любов'ю понад усе на світі". Тут патріотизм, досвід / 

осмислення всього на Батьківщині, з «маленькими» та загальнолюдськими масштабами 

рідного даху, піднесеність натхнення у патріотичному почутті та національній гордості є 

природним у Вазові, називаючи та осмислюючи / переживаючи все, що стосується рідні, 

знайомі, знайомі місця, потяг для людської душі. На словесно-мовному рівні багата палітра 

та шанувальники яскраво та багатошарово описують батьківщину та велич 

природи саме тому, що вона рідна та прекрасна.     

У вербальному відношенні образи творів Вазова побудовані за допомогою насиченого 

яскравого зображення, з яскравим малюнком, священно побудованого, вічного і 
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відродженого для нового життя в епоху після турецького рабства. Опис болгарської мови та 

культури через етичні норми , побудовані патріархом болгарської літератури , згодом 

уточнюється як базовий і повністю окреслений світогляд. У цьому сенсі батьківщина у 

свідомості маленької дитини - це відчуття чогось дуже близького і конкретного, з одного 

боку, але також абстрактного та полісемантичного, словесно зображеного у загальній роботі, 

орієнтованого на майбутнє як своєрідний заповіт.  

Т ТВОРЧЕ натхнення у Вазові - у шарах міфологем як "болгарська земля", 

"болгарська природа" в ідеологічному та культурному будівництві, образах, символах, таких 

як - нескінченна, невмируща, пристрасна "сліпа" любов до Батьківщини "; це віра в цю 

нескінченність часу і простору, забезпечену Провидінням і Божою ласкою. Ця нескінченна 

життєстверджуюча життєва сила, порівнянна лише з мудрістю з фольклорної точки зору, 

всебічно охоплює і осмислює, повністю пронизує поетичні ідеї та емоційно-експресивні 

рівні вазовської мови-у неподільному, нівелюючому цілому «інше» та «дитяче». Легкість, 

чистота почуттів і малюнків, легкість і легкість навіювання, захоплююча щирість послання 

та всемогутній вплив у самій лірико-поетичній, мовно-експресивній, текстовій тканині 

досягають таким чином піднесення, неповторної висоти навіювання та заряду віри все - до 

кожного подиху і думки на батьківщині, до самого заклику жити гідно і існувати по -

людськи, оповиті іменем нації. Це якраз побудова на тканинному рівні іміджево-творчого та 

екзистенційного світу нинішньої сучасної Болгарії з комунікативними та діалогічними 

полями в її частинах та в їх емпіризмі.  

Як і він тоді і пізніше, з цими нетлінними кроками, це можливо і продовжується лише 

за допомогою прочитаних та екстеріоризованих архетипів / аксіом у Вазові. Кінцеві цілі 

побудованого світу, можливі лише завдяки величному мистецтву, такому як літературна та 

провіденційна творчість народного поета, з ядром, ядром Паїсія, з його епохальними 

програмними принципами, сформульованими літературно-історичними та філософсько-

ідеологічними -екзистенціальний у теперішньому моменті Вазова. творчий стан. Лише тоді 

цей болгарський простір завершується, і коли «горда Стара Планіна», «білий Дунай 

тече» і «Мариця тихо блукає по Фракійській рівнині» - перед очима дитини . Вибудована 

любов до Батьківщини, патріотизм у її сучасному сучасному читанні, фундаментальний для 

кожної сучасної національної культури та суспільства, тут вище всього, «сліпа» любов-

любов до Батьківщини-це аксіома, початок і кінець болгарського світу і існування. Так само 

для поета та його всесвіту, так і для приходу болгарської течії та для кожного нового 

покоління; немає нічого, крім простого, чистого і зрозумілого - для кожного нового 

покоління це принципи, підстави існування, ідейно -етична міра та духовно -ідеологічні 

рамки життя, поза якими є і Батько, і Світ, існують інші нації та національності. брати 

участь, але через цю любов проходить все інше з "великого світу" та світів. 
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1. Мерджанова, Я. (2002). Поперечні компетенції учня - конкретизація . Щорічник 
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Виникнення і розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 значно вплинуло 

на сучасний освітній процес у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Разом з орієнтацією на 

створення єдиного освітнього простору, що повинен відповідати міжнародним 

(європейським) стандартам, необхідно забезпечувати високий рівень фахової підготовки та 

кваліфікації незважаючи на пандемію. Сучасний рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій дозволяє реалізувати поставлені задачі – ВНЗ мають достатній 

рівень інформаційно-технічного оснащення, який дозволяє за допомогою мережі 

організовувати комунікативне середовище за допомогою електронного листування, онлайн-

чатів, відео-конференцій в режимі on-line. Це дозволяє зокрема залучати до навчального 

процесу провідних спеціалістів різних науково-дослідних установ, потенційних 

роботодавців, іноземних спеціалістів тощо. Кількість слухачів в світі, які отримують 

дистанційну освіту з початком пандемії зросла геометрично. 

На початку поширення коронавірусної інфекції у 2020 році вишам прийшлося 

розв’язувати доволі складні задачі: з одного боку необхідно було протидіяти поширенню 

інфекції, а з другого – продовжувати навчальні заняття. Саме застосування інформаційно-

комунікаційних технологій допомогло вирішити ці виклики. З подібними проблемами, в 

зв’язку з введенням карантину, зіткнулися освітні системи всього світу – на це звертає увагу 

багато дослідників. Наприклад, в [1] розглядається специфіка використання дистанційних 

освітніх технологій в інженерних ВНЗ Росії, в [2] описується досвід організації навчального 

процесу он-лайн в університеті Делі (Індія), викладачі Узбекистану розглядають особливості 

дистанційного навчання в умовах пандемії в ВНЗ республіки [3]. 

На початку введення дистанційного навчання виникли деякі складності і 

неузгодженості як технічного так і психологічного характеру, але рік потому більшість 

невирішених питань зникли. Щоб продовжувати освітній процес, навчальним закладам 

довелося швидко адаптуватися до ситуації. Це призвело до безпрецедентного поштовху 

навчання в Інтернеті. Багато постачальників платформ цифрового навчання надали свою 

підтримку та рішення, іноді безкоштовно [4]. Отже, пандемія COVID-19 створила ринок 

постачальників і розробників освітніх технологій і стала поштовхом для on-line навчання. 

Перехід від змішаної форми навчання до дистанційної під час введення карантину в 

Україні супроводжувався з браком досвіду та навичок у викладачів ВНЗ. Водночас 

бракувало рекомендацій щодо організації занять в умовах, а також інструментів, за 

допомогою яких викладачі змогли б обмінюватися набутим досвідом. Після зняття 

карантинних обмежень очевидним стало, що повернення до колишнього формату технологій 

неможливе. Це актуалізувало пошук нових освітніх технологій «змішаного навчання». 

На прикладі досвіду підготовки фахівців інженерних спеціальностей в період 

карантинних обмежень в ТДАТУ, хотілося б поділитися опитом з організації навчального 

процесу і описом можливостей інтеграції очних і дистанційних форм роботи. Після 

завершення весняного жорсткого карантину і в очікуванні можливих обмежень восени 2020 

року в університеті скористалися на сто відсотків.  Для взаємодії викладачів і студентів були 

застосовані доступні електронні інформаційні платформи, для комунікації кураторів груп і 
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студентів – популярні соціальні мережі, на сайті університету швидко був розміщений 

скорегований розклад занять. Для своєчасної підготовки до лабораторних і практичних 

занять студенти керувалися календарними тематичними планами вивчення дисциплін, які 

були розміщені на освітньому порталі ТДАТУ. В планах були вказані строки виконання 

завдань самостійної роботи, а також форми звітності. 

Ще до початку семестру на освітньому порталі університету по кожній дисципліні 

були розміщені робочі програми дисциплін, їх навчально-методичне забезпечення (навчальні 

посібники, методичні вказівки до лабораторних занять, завдання для самостійної підготовки 

і  критерії їх оцінювання, методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів, 

форми звітів для лабораторних робіт, конспекти лекцій тощо) [5]. 

Це дозволило в лічені дні на початку осіннього семестру організувати дистанційне 

навчання в режимі реального часу і за графіком, наближеним до звичайного проведення 

аудиторних занять. Але викладачі зіткнулися з проблемами – різниця готовності студентів до 

самостійної роботи, їх мотивація, вибір оптимальних методів самостійних занять. 

Складності виникли з недостатнім рівнем базових математичних знань студентів. В 

ході викладання приходилося постійно приділяти увагу таким студентам. При збільшенні 

об’єму самостійної роботи у студентів виникають складності з засвоєнням більшого об’єму 

навчального матеріалу. Справа в тому, що у школі навик такої роботи не сформований, тому 

алгоритмізація пізнавальної діяльності у студентів розвинена не достатньо. 

Для підвищення ефективності самостійної роботи викладач повинен прищеплювати 

студенту вміння систематичної роботи з раціональним використанням часу, тобто «навчити 

вчитися», озброїти дослідницьким апаратом на основі знань, отриманих раніше, заохочувати 

креативний підхід, враховувати індивідуальні особливості студентів. При проведенні 

навчання в дистанційному форматі, кожне лабораторне заняття треба починати з чіткої 

постанови викладачем задачі, що дає відповіді на питання: «Що зробити?», «Для чого?», «Як 

зробити?». Будь яке самостійне завдання повинно завершуватися контролем, аналізом і 

обговоренням результатів. Таким чином, успішна самостійна робота студента може і 

повинна керуватися з боку викладача. В звичайних умовах проведення занять в аудиторії не 

виникає проблем з моніторингом навчального процесу: усне опитування студентів на 

початку заняття, спілкування в процесі проведення експериментальних досліджень, аналіз 

результатів експерименту, контрольні завдання в кінці лабораторного заняття, за потребою 

тестові завдання on-line на освітньому порталі. В умовах дистанційного навчання моніторинг 

навчання студентів безумовно не можна обмежувати тільки тестуванням засвоєння 

теоретичного  матеріалу – викладачам треба паралельно з тестуванням розробляти такі 

контрольні завдання, розв’язання яких потребує самостійних знань студентів, аналізу 

результатів розрахунків, синтезу, узагальненню і вмінню зробити висновок. 

В ході дистанційних лекцій відчувалася недостатня інтерактивність студентів при 

вивченні дисциплін через відсутність у лектора аудіовізуального контакту з аудиторією. 

Викладач вимушений ставити питання так, щоб на них можна було відповісти «так» чи «ні», 

відчутно бракувало зворотного зв’язку, приходилося адаптувати матеріал для продуктивної 

роботи в інтерактивному режимі, робити додаткові пояснення [5]. 

Деякі студенти відчували дискомфорт через неможливість очного спілкування з 

викладачем, і навпаки з боку інших студентів спостерігалося небажання засвоювати нові 

програми для віддаленого доступу. Безумовний особистий контакт дозволяє викладачу 

оцінити ступень засвоєння студентами вивчаємого матеріалу, скорегувати свої дії, повторити 

пояснення, провести додаткові приклади. 

Однак, дистанційне навчання має і свої переваги: зменшує нервозність і дратівливість 

деяких студентів, яким заважав страх помилки продемонструвати свої знання. Під час 

дистанційної форми навчання вони без збентеження і скутості проявляли робочу активність 

на заняттях. 

При дистанційній формі навчання викладач повинен пам’ятати, що завдання і питання 

для студентів повинні бути посильними – це не дасть послабити в них впевненість у своїх 
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силах. Навпаки, рівень вимог до результатів самостійної навчальної праці повинен 

відповідати рівню здібностей студента, бути не нижче нього. Всі питання, що виникають в 

ході дистанційного навчання, викладач повинен вирішувати протягом дистанційних 

індивідуальних консультацій – це дасть змогу отримати зворотній зв'язок зі студентом. 

Важливо стимулювати високу навчальну-пізнавальну активність впродовж вивчення кожної 

конкретної дисципліни, домогтися її підвищення в міру засвоєння навчального курсу. Це 

найбільш складний момент дистанційного навчання. Студентам необхідно пояснювати, що 

запам’ятовування математичних методів засновано на їхньому многократному використанні, 

а регулярні заняття полегшують цей процес. Для виконання самостійної роботи студенту 

необхідно виділяти окремий час, скласти свій навчальний план. 

На завершення відмітимо, що криза, яка змусила освітній процес перейти до 

дистанційну площину, стала мотивом для перегляду відношення до засобів і інструментів 

інформаційних технологій: це не технічна проблема, а педагогічний виклик. Для якісної 

дистанційної освіти потрібна не стільки спеціальна техніка, програмне забезпечення, стійкий 

зв'язок з Інтернетом, скільки якісна викладацька підтримка навчального процесу, оскільки 

спілкування викладача і студента проходить в незвичних і нестандартних умовах, за іншими 

правилами, етикетом, планами і формами роботи, on-line інструментами. 

Закордонний досвід педагогічного супроводу також показує, що реальні проблеми, 

пов’язані з переходом на масове дистанційне навчання, і більшою мірою лежать саме в 

психологічно-педагогічній площині [6]. Безумовно ми придбали позитивний досвід: 

сучасний університетський освітній портал, сайт університету, електронні журнали 

виявилися корисними інструментами організації навчального процесу з використанням 

телекомунікацій, відчули великий вплив на якість організації самостійної роботи в 

дистанційному режимі якісно розроблені методичні вказівки, підручники, практикуми, 

посібники. В зв’язку з цим, в подальшому актуальним є дослідження дидактичних 

можливостей використання таких інструментів, а також розробка методичних рекомендацій 

для їх впровадження в педагогічну практику як в дистанційному, так і в очному режимі 

роботи. 

Реалізація освітнього процесу як під час карантинних обмежень, так і в 

постпандеміний період актуалізує пошук нових форм і методів навчання, а використання 

дистанційних освітніх технологій стає обов’язковим елементом методичної системи освіти, 

що особливо необхідно для професійної підготовки фахівців інженерних спеціальностей. 
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«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» - ЦЕ РЕАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

 

Романенко Світлана Миколаївна 

ст. викладач кафедри будівництва 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

 

"Велике будівництво" - наймасштабніший інфраструктурний проект України. 

Національний проект "Велике будівництво" ініціював президент Володимир Зеленський 

восени 2019 року мета якої: в стислі терміни поліпшити дорожній фонд України і довести, 

що інфраструктура для людей може бути якісною і зручною. 

Президентська програма розрахована на п'ять років і фінансується з Державного 

фонду регіонального розвитку та "Укравтодору" і планується ввести в експлуатацію близько 

24 тисяч кілометрів доріг  в рамках якої тільки на дороги направили понад 80 млрд гривень. 

[1] 

Результати цієї програми вже є: понад 6 000 км відремонтованих державних і 

місцевих доріг, навчальних закладів, дитячі садки, стадіонів та об'єктів соціальної 

інфраструктури по всій країні. Будівництво не зупинялося навіть під час жорсткого 

локдауна.  

У минулому році відновлювали ключові траси Черкаської та Вінницької областей, 

будували нові дороги, що з'єднували Кропивницький з Кривим Рогом, а його з Запоріжжям. 

Об'єднували Бориспіль з Маріуполем. Оновили дороги на заході України. Суттєво 

покращили автотраси Луганської та Донецької областей. 

"Велике будівництво" одночасно тривало на понад 300 об'єктах України. 

Скільки саме коштів вдасться залучити на зовнішніх ринках і через міжнародні 

фінансові організації - поки не відомо. Але, наприклад, в кінці 2020 року уряд вже уклало 

угоду з "Європейським банком реконструкції та розвитку" (ЄБРР) про залучення 450 млн. 

Євро на капремонт траси Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова. 

Вагому роль в реалізації програми грають і інвестиції бізнесу, який готовий взяти 

більшу частину витрат на себе. Наприклад, інвестиції групи компаній "Автострада" - одного 

з найбільших учасників "Великого будівництва" - у власні потужності досягли в минулому 

році більше 100 млн доларів. Ці кошти компанія направила на будівництво нових заводів і 

виробничих баз, модернізацію лабораторій, поповнення парку техніки, освіту і професійний 

розвиток співробітників. 

Не менш важливою складовою проекту є соціальний аспект: створення робочих місць, 

високі зарплати працівників і податкове навантаження на будівельні компанії. 

За словами Володимира Зеленського, реалізація програми вже допомогла зберегти 

близько 190 тисяч робочих місць, як в дорожньому, громадському та промисловому 

будівництві, під час обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією пандемії COVID-19. 

Для прикладу, кількість співробітників "Автостради" в 2020 році збільшилася з 600 

осіб до 2 тисяч, компанія не скоротила жодного фахівця. У період коронакризисну весь штат 

компанії отримував 100% за заробітну плату. 

У програми було чимало критиків тому що на проект пішли гроші з Коронавірусного 

фонду, тоді як їх треба було направляти на подолання наслідків пандемії. 

Але, економічні експерти з Ukraine Economic Outlook проаналізували структуру 

Коронавірусного фонду України і порівняли її з іншими країнами та дійшли висновків, що 

дії Кабінету міністрів не відрізняються від інших країн: крім медицини, гроші подібних 

фондів йдуть на виплати населенню, компенсації бізнесу, податкові пільги.  

Єдина відмінність в тому, що на інфраструктуру Україна дійсно витратила більше. І 

обумовлено це не тільки "убитим" станом доріг, навчальних закладів та лікарень, які 
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потрібно було екстрено відновлювати. Але і тим, що подібні інвестиції підтримують 

економіку і створюють безліч нових робочих місць. 

За словами віце-президента Національної асоціації дорожників (НАДУ) і засновника 

"Автостради" Максима Шкіля, кожна гривня, вкладена в будівництво доріг, приносить від 5 

до 8 грн в економіку за рахунок суміжних галузей. До 60-65% інвестицій, спрямованих в 

дорожньо-будівельний сектор, повертаються в бюджет у вигляді ПДВ, податку на прибуток, 

ПДФО, ЄСВ і т.д. 

За словами Михайла Кухара з Ukraine Economic Outlook, саме інвестиції в 

інфраструктуру не дозволили ВВП України впасти до 11%, утримавши падіння на рівні 3,7%. 

При цьому питома вага "Великого будівництва" в ВВП країни до IV кварталу виріс до 10%. 

Для прикладу, кількість співробітників "Автостради" в 2020 році збільшилася з 600 

осіб до 2 тисяч, компанія не скоротила жодного фахівця. У період коронакризисну весь штат 

компанії отримував 100% за заробітну плату. 

 На Херсонщині автомобільна дорога протяжністю 28,5 км загального користування 

місцевого значення О220404 Давидів Брід – Калинівське – Бобровий Кут, яка проходить 

територією Великоолександрівської селищної територіальної громади Бериславського 

району, увійшла до переліку національної програми Президента «Велике будівництво».[2] 

У День 30-річчя Незалежності України у Херсоні офіційно відкрили І з’їзд І пускового 

комплексу шляхопроводу. Цю подію вже охрестили історичною. Адже на добудову 

важливого інфраструктурного об’єкту жителі обласного центру, особливо мікрорайонів ХБК 

та Таврійський, чекали понад 10 років. За майже рік після відновлення робіт, які розпочалися 

після візиту Президента на Херсонщину, вдалося збудувати 1,5 км розв’язки, дорогу, кільце 

та сам міст протяжністю 400 метрів і шириною понад 14 м. До речі, при будівництві 

використовували унікальні в історії українського мостобудування технології. Так, було 

забетоновано першу в Україні 100 метрову захватку плити автопроїзду та вкладено більше 

1000 кубів бетону. [3] 

На відкритті першого з’їзду шляхопроводу гендиректор Книги рекордів України 

Ганна Крисюк оголосила рекорд України в категорії «Будівництво, розміри». 
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Medical sciences 

               

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С COVID-19 В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

  Рустамова Л.И.1 

Гурбанов А.И.1 

Караева Я.Ф.2 

Гейдарова Ф.А.1 

Фараджева С.М.1 

Гаджиева Т.И.1 

  Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики им.В.Ахундова1 

 Баку, Азербайджан 

 Управленческое Объединение Медико-территориальными отделениями2 

 Баку, Азербайджан 

 

Пандемия Соvid-19, вызванная коронавирусом тяжелого острого респираторного 

синдрома -2 (SARS-CoV-2)  всего лишь за несколько месяцев переросла из глобальной 

вспышки в глобальную пандемию. Несмотря на принятые разнообразные 

противоэпидемические меры, отмечается дальнейшее распространение инфекции, 

вовлекающей все больше стран в процесс, что подтверждает присвоенный ВОЗ статус 

пандемии. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 30 июня заявил, что пандемия нового 

коронавируса в мире продолжает ускоряться и суровая реальность заключается в том, что 

она даже не близка к завершению. 

Эпидемиологические данные, демонстрирующие динамику Covid-19 в разных 

странах, имеют географические отличия, обусловленные взаимодействием целого ряда 

факторов – плотностью населения, географическим положением, характером и скоростью 

принятия радикальных ограничительных мер, использованием средств самозащиты, 

социальной ответственностью населения и др. 

В связи с этим, представляет интерес изучение различных особенностей 

эпидемического процесса Covid-19 в нашей стране. 

Цель работы – изучить гендерные особенности Covid-19 в Азербайджане. 

Материалы и методы.  

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости Covid-19 

взрослого населения г.Баку с момента начала регистрации в порядке ежедневного 

мониторинга за эпидемиологической ситуацией (с марта по декабрь 2020 г.). Официальная 

информация о случаях была извлечена из базы данных Оперативного Штаба при Кабинете 

Министров Азербайджанской Республики. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программного пакета 

“STATİSTİСA 6.0” Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты. 

По результатам помесячного распределения заболеваемости среди взрослого 

населения г. Баку за 10 месяцев отчетливо вырисовывается три этапа эпидемического 

подъема заболеваемости с достаточно четко ограниченными временными интервалами. 

-Первый этап – с марта по май 2020 г.; 

-Второй этап – с июня по сентябрь 2020 г.; 

-Третий этап – с октября по декабрь 2020 г. 

Анализ заболеваемости взрослого населения г.Баку показал, что частота 

встречаемости Covid-19 у женщин была больше, чем у мужчин в среднем 1,5 – 2 раза. У 

мужчин и женщин максимальный уровень заболеваемости отмечался в декабре 2020 г. – 

3675,7 ± 18,0 случаев на 100.000 человек и 4651,1 ± 20,0 случаев на 100.000 человек 

соответственно. Прослеживаемая помесячная динамика выявляемости  Covid-19 у мужчин и 
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женщин на удивление была схожей. Эпидемиологический анализ подтвердил, что видимо из-

за частых контактов между собой женщины оказались более подвержены к этой инфекции, 

нежели мужчины. В ходе анализа наивысокий уровень заболеваемости зафиксирован осенью 

как у мужчин, так и у женщин. Таким образом, установлены следующие особенности 

эпидемического процесса Covid-19 в Азербайджане – четкая этапность преобладания 

женщин в гендерной структуре и осенняя сезонность распространения инфекции. 
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Physical and mathematical sciences 

 

INFLUENCE OF THE STUDY OF PHYSICS ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES 

 

Савчук Р.Г. 

викладач фізики, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, 

бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» 

 

Methodological competences in their various manifestations were considered by such 

outstanding scientists as E. Pavlyutenko, O. Aksionov, V. Krizhko, L. Bakhturina, V. Bondar, 

Vashchenko, V. Zverev, M. Prikhodko, etc. Based on different scientific information, each specialty 

has its own specifics of study and teaching, including physics, as an academic discipline. 

 The professional qualities of a teacher are aimed at forming such professional elements as 

orientation, methodological literacy, emotional flexibility. The acquired knowledge in the field of 

physics is realized in activities and communication, expressed in practical implementation when 

interacting with students. That's how professional realization cooperates with the needs of society 

(Picture 1) [2, p. 46]. 

 
Picture 1. Functional personality structure of a physics teacher  

 

Markova's research is important, according to which units of professional competence 

indicate a person's ability to consciously present the purchased material. Among them is special, 

social, personal and individual competence. Each of them finds himself in his own special purpose.  

In this way, special competence involves mastering professional activity at a sufficient level 

for training; social competence is based on the ability to cooperate professionally with colleagues, 

take responsibility for their pedagogical actions; personal competence is based on the ability to self-
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realize and self-development, the ability to identify oneself as a person; individual competence – 

development and self-improvement within the framework [1, p. 29-31]. 

When studying and teaching physics, it is also important to take into account the 

competence approach in which two logical concepts interact: the logic of teaching the subject and 

the logic of students' development through the subject. Since a teacher's professional competencies 

are determined by the nature of his or her activities, specialists in the field of physical sciences must 

have the following competencies: 

1. Main competencies 

2.  Basic competencies: 

a) psychological and pedagogical; 

b) general scientific; 

c) ICT - competencies. 

3. Special competencies: 

a) knowledge of physics as a science; 

b) mastery of the method of teaching it[3, p. 163]. 

An important aspect for studying and teaching physics is quasi-professional activity, where 

it is professional in nature and educational in content. The types of these activities are excellent, but 

related to key competencies. 

The basic competences of a physics teacher are based on functional competencies, which are 

a set of characteristics of a particular activity. One of the most important functional competencies of 

a physics teacher is experimental competence. It includes knowledge about the types of educational 

experiment, device design, method of experimentation, experimental technique, skills in using 

measuring instruments, ability to process experimental data, independently select devices and 

objects for educational experiments, etc. Functional competencies include solving problems, setting 

research within the Academy of Sciences, using NIT and TSO tools, planning teacher activities, 

teaching methods of a certain topic, etc. 

In conclusion, the study and teaching of physics are interrelated by processes that affect the 

formation of professional competencies. The most iconic are those that come out of professional 

activity, that is, subject competence. Among them there are planning, using TSO, solving problems, 

work of the Academy of Sciences. If a teacher needs competent training, is able to improve in 

professional activities and reasonably applies the acquired professional knowledge, it will affect his 

level of efficiency and further development as a specialist.  
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Technical sciences 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

ЭВРИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА DRAGONFLY В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Саухимов А.А. 

Баймаханов О.Д. 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 бросила вызов многим сферам жизнидеятельности 

человечества, в числе которых электроэнергетика. Распространение вируса вынудила ввести 

режимы локдауна и самоизоляции во многих странах мира. Во многих сферах дистанционная 

работа и образование стали для нас обыденным явлением. В этой связи суточные графики 

нагрузок в жилично-бытовом секторе изменились, а нагрузки в дневное время выросли. И 

напротив, в большистве бизнес-центрах, учебных заведениях и т.д. нагрузки уменьшились. 

Как условия пандемии могут изменить сферу электроэнергетики? В данном тезисе мы 

рассмотрели один из возможных сценариев развития на примере управление источниками 

распределенной генерации с помощью эвристического алгоритма Dragonfly (DA). 

Ключевые слова: распределительные электрические сети, оптимизационные 

эвристические алгоритмы, алгоритм Dragonfly. 

 

С начала пандемии были опубликованы результаты многих исследований на тему 

изменения условий генерации, передачи и потребления электрической энергии в разных 

странах, таких как США, Италия, Бразилия и Китай [1-3]. Предполагается, что условия 

пандемии могут ускорить увеличение доли возобновляемых источников энергии в 

распределительных электрических сетях [4]. В большинстве случаев это будет происходить в 

сельской местности и частном жилом секторе, ввиду наличия собственной территории для 

установки источников распределенной генерации (РГ).  

В качестве примера мы рассмотрим возможность использования солнечной энергии 

для ее выдачи в электрическую сеть 0,4 кВ, то есть не только потреблять выработанную 

электроэнергию но и быть ее поставщиком – просьюмером. Выдача распределенной 

генерации в электрическую сеть может сгладить пиковые моменты в суточном графике. Но 

помимо сглаживания пиковых часов существует еще одна задача – ликвидация несимметрии 

в электричских сетях 0,4 кВ. Как известно в распределительных электрических сетях 

присутствуют насимметричные нагрузки, ввиду неравномерного подключения потребителей 

к сети.  

Эвристический алгоритм Dragonfly [5] будет принимать оперативные решения для 

включения источника распределенной генерации в сеть или его отключения. В пиковые часы 

алгоритм принимает решение выдавать мощность в сеть при этом оценивая насимметрию 

фаз, то есть подключается на ту фазу где наибольшая нагрузка. Тем самым уровень 

несимметричности сети уменьшится. Архитектура такой локальной системы управления 

источником распределенной генерации представлена на Рисунке 1. 

С появлением нескольких источников распределенной генерации на одной линие 0,4 

кВ можно создать режим совокупной работы, то есть програмируемые-логические 

контроллеры каждого источника РГ обмениваются информацией о располагаемой мощности 

и алгоритм принимает централизованное решение. Разные РГ будут включаться на разные 

фазы.  
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Рисунок 1 - Архитектура такой локальной системы управления источником 

распределенной генерации 

Вывод 

Применение источников распределительной генерации в электрических сетях 0,4 кВ. 

с использованием эвричтического алгоритма Dragonfly может решить проблемы выдачи 

мощности в пиковые часы и ликвидации несиммеррии нагрузок. 

Благодарности. Исследования приведенные в данной работе проводились в рамках  

выполнения работ по «грантовому финансированию молодых ученых по научным и научно-

техническим проектам на 2020-2021 годы» Комитета науки Министерства образования и 

науки РК по Договору №101 от 25.05.2020 г. на тему АР08052770 «Оптимизация 

планирования и управления электрическими режимами в Smart Grid системах». 
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується відносною рівністю прав на 

працю чоловіків та жінок. Однак подекуди ця «рівність» носить більше формальний 

характер, а якість зайнятості чоловіків та жінок відрізняється. Незважаючи на певний 

прогрес за попередні десятиліття,гендерні розриви все ж мають місце на ринках праці у 

всьому світі, що спостерігалось і до настання пандемії COVID-19. 

У всьому світі існує відмінність у заробітній платні між чоловіками та жінками. Це не 

проста проблема, яка має багато складових. Нещодавно науковці [1] з’ясували, як впливає 

релігійність суспільства на розподіл платні між чоловіками та жінками.У країнах, де 95% або 

більше населення вважає релігію важливою частиною життя, жінки отримують найменше. В 

таких країнах жінки отримують приблизно 46% від платні чоловіків (наприклад, Пакистан та 

Філіппіни). В той же час, в країнах, де менше 20% вважають релігію важливою, жінки 

отримують 75% від платні чоловіків (наприклад, Естонія, Швеція). 

Отож, глобальний гендерний розрив все ж оцінювався у 27% у 2019 році, а гендерні 

розриви в оплаті праці становлять близько 20% у всьому світі. 

На тлі гендерної нерівності на ринку праці, криза, спричинена пандемієюCOVID-19, 

непропорційно впливає на жінок-працівниць у таких напрямках [2]: 

1. По-перше, значна частина жінок працює в секторах, щосильно постраждали від 

пандемії. Так, глобально, майже 510 млн., або 40% усіх зайнятих жінок працюють у сферах 

готельно-ресторанного бізнесу; оптової та роздрібної торгівлі; займаються продажем 

нерухомості, господарською та адміністративною діяльністю; працюють на виробництвах.  

Гендерний розрив на міжнародному ринку праці у частині неформальної зайнятості у 

найбільш постраждалих від впливу пандемії COVID-19 секторах економіки становить 10% 

(42% жінок порівняно із зайнятими 32% чоловіків). 

2. По-друге, жінки в більшій мірі працюють в домашньому господарстві, яке є дуже 

вразливим до карантинних заходів. Додамо також, що у цій сфері відсутнє ефективного 

соціальне забезпечення. За оцінками МОП, станом на 4 червня 2020 року, 55 млн., або 72,3% 

домашніх працівників у всьому світі знаходились у групі ризику щодо втрати роботи та 

доходів у результаті введення карантинних заходів, зумовлених пандемією COVID-19. 

Близько 37 млн. зайнятих в домашньому господарстві у світі становлять жінки. Крім того, 

такі працівники часто є мігрантами, що посилює їх вразливість через загальну відсутність 

соціального захисту в країнах призначення. Ризики також посилюються неможливістю 

повернутись у рідні країни через блокування кордонів. 

3. По-третє, переважна більшість працівників у галузі охорони здоров’я та соціальної 

роботи – жінки. У всьому світі жінки становлять понад 70% 

зайнятих у сфері охорони здоров’я та соціальної роботи; в деяких розвинених країнах світу 

вони становлять майже 80% працівників сфери охорони здоров’я. Однак жінки в цьому 
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секторі, як правило, займаються менш кваліфікованими видами робіт, займають 

низькооплачувані посади. Медичні працівники, зокрема ті, що мають справу з пацієнтами з 

COVID-19, часто працюють у важких, а іноді і небезпечних умовах праці. Тривалий робочий 

час в інтенсивному режимі догляду за хворими, відсутність засобів індивідуального 

захистута інших необхідних ресурсів, інтенсивний емоційний стрес піддає медичних 

працівників підвищеному ризику інфікування, особливо у країнах із низьким та середнім 

рівнем доходу. 

4. По-четверте, під час кризи нерівномірно розподілився підвищений попит на 

послуги по догляду, що прямо зачіпає жінок і впливає на гендерні диспропорції. У звичайний 

час (до пандемії) жінки забезпечують близько 3/4 усіх неоплачуваних робіт по догляду. 

Кількість часу, відведеного жінками на безоплатну роботу по догляду, збільшується із 

появою дітей. Закриття дитячих садків, шкіл та інших служб по догляду за дітьми, поряд із 

відсутністю можливості залучити старших родичів (бабусь та дідусів) для надання допомоги 

по догляду за дітьми, суттєво підвищили зайнятість жінок в домашніх умовах. Враховуючи, 

що 78,4% одиноких батьків у світі – це жінки, в умовах пандемії COVID-19 їм дуже важко 

поєднувати офіційну роботу з домашніми справами, адже доводиться виділяти більше часу 

на догляд за дітьми. 

В недавньому європейському онлайн-опитуванні 10,6% жінок-респондентів (у віці від 

35 до 49 років) повідомили, що під час кризи їм заважали сімейні обов’язки (завжди або 

більшу частину часу) для виділення необхідного часу на роботу, порівняно з 6,7% чоловіків-

респондентів. 

На додаток до аспекту догляду, МОП також підкреслила ризик збільшення 

внутрішнього рівня насильства під час кризи, особливо через карантинні заходи, що 

передбачають довготривале перебування вдома. 

Останні дані обстеження робочої сили підтверджують погіршення ситуації із 

зайнятістю жінок. Наприклад, у Канаді, Колумбії та США, зайнятість жінок скоротилась 

більш ніж на 16% відсотків відквітня 2019 по квітень 2020 (рис. 1) [2]. Скорочення 

спостерігалось і в травні. 

 

 
Рис. 1. Зміни в зайнятості чоловіків і жінок (у віці від 15 років) 

у квітні 2020 року у порівнянні з квітнем 2019 року, % 

 

Попередні кризи показали, що коли жінки втрачають роботу, збільшується їх участь у 

неоплачуваній роботі по догляду. Бо при обмеженій кількості робочих місць, жінкам часто 

відмовляють у працевлаштуванні на вакансії, що доступні для чоловіків. 

Зважаючи на скорочення кількості робочих місць у світі, можемо припустити, що і по 

завершенню пандемії  COVID-19, зайнятість жінок буде довго і важко відновлюватись. Ця 

криза загрожує звести нанівець приріст чисельності жінок на ринку праці. 
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Как известно, тенденция к внедрению систем искусственного интеллекта (AI) в 

процесс поддержки принятия решений сталкивается с серьёзной проблемой отсутствия 

необходимых наборов данных, которые возможно задействовать на этапах обучения и 

тестирования систем AI. Для решения этой проблемы целесообразно использовать 

технологии так называемого выращивания (культивирования) данных (Data Farming). Одним 

из вариантов их реализации является применение генеративно-состязательных нейронных 

сетей (GAN), получивших распространение при генерации, например, наборов данных в виде 

искусственно синтезированных изображений. 

Альтернативный подход, предлагаемый автором, заключается в решении проблемы 

дефицита данных для обучения нейронных сетей, используемых при поддержке принятия 

решений, опираясь на статистику пандемии COVID’19. При этом может быть использована 

не только реальная статистика различных регионов мира, но и её аппроксимация на основе 

какой-либо модификации SIR-модели [1]. Ключевым моментом такого подхода является 

особая интерпретация параметров течения пандемического процесса, которая гармонично 

вписывается в различные сценарии антагонистического противодействия, в частности, 

боевых действий. Преимуществом пандемических наборов данных по сравнению с 

искусственно сгенерированными последовательностями является учёт реальных 

закономерностей развития конфликтных взаимодействий, сформированных на основе 

многомиллионных датасетов.  

Концептуальные основы применения пандемических моделей для моделирования 

антагонистических противодействий были заложены автором в отношении оценки 

эффективности системы противовоздушной обороны (ПВО) [2, 3]. При этом акцент был 

сделан на применении математической модели пандемии, получившей наименование Flatten 

the curve. Она базируется на предложенной в 1927 г. SIR–модели (Susceptible-Infectious-

Recovered) [1], описывающей с помощью системы дифференциальных уравнений 

зависимость количества людей, восприимчивых к инфекции (S), от численности 

инфицированных (I) и уже прошедших через процесс болезни с позитивным либо 

негативным исходом (R). В частности, представленные на рис. 1 варианты численного 

решения соответствующей SIR-системы уравнений показывают зависимости количества 

новых случаев заражения в процентном отношении к численности популяции при 

отсутствии карантинных ограничений (кривая с выраженным пиком) и при их наличии в 

течение определенного периода времени (с 30-го по 75-й день с момента фиксации первого 

случая заражения).  

Согласно предложенной в [2, 3] аналогии, SIR-кривые на рис. 1 характеризуют также 

возможный ущерб объектам инфраструктуры от ударов воздушного противника при 

отсутствии средств ПВО (соответствует SIR-кривой без каких-либо карантинных 

ограничений) либо при наличии системы ПВО, сохраняющей свою эффективность в течение 

ограниченного периода времени. Подобно второй волне заболеваний, после истощения 

ресурсов ПВО следствием продолжающихся ударов средств воздушного нападения будет 

новая волна разрушений. При этом SIR-кривая ущерба имеет менее выраженный пик из-за 

уменьшения оставшейся доли уцелевших объектов. С другой стороны, снижение вторичного 

пика SIR-кривой происходит также по причине уменьшения ресурсов атакующего 

противника вследствие сокращения парка его ударных средств на этапе активного 
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противодействия со стороны ПВО, авиационных и ракетных ударов по аэродромам, 

хранилищам авиационных боеприпасов, командным пунктам авиации и т. д. 

Таким образом, специфика SIR-модели позволяет применять её для количественного 

описания процессов противодействия на определенном отрезке времени при 

продолжительном негативном воздействии. В частности, традиционные карантинные 

мероприятия, охватывающие физическое дистанцирование, сокращение времени 

межличностных контактов и прочие ограничения, могут быть интерпретированы как меры 

общего противодействия обороняющейся стороны атакующему противнику. Примерами 

такого рода являются не только боевые действия, но и противодействие кибератакам, борьба 

с вредными насекомыми в сельском хозяйстве и т.д. В целом, концепция применения SIR-

модели в качестве основы Data Farming органично вписывается в известный подход к 

обучению систем AI, получивший наименование глубокого обучения на основе моделей 

(Model-Driven Deep Learning) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Типичный пример пандемических кривых 

 

Наличие разнообразной статистики в отношении пандемии COVID’19 позволяет 

применять её для различных сценариев противодействий: на возрастающем или 

ниспадающем сегментах SIR-кривой, с постоянным или изменяющимся по определённому 

закону коэффициентом интенсивности R0 и т. д. На основе этого могут быть сформированы 

двумерные или многомерные SIR-кривые, то есть осуществлён переход к SIR-плоскости 

либо гиперплоскости. Многофакторную пандемическую функцию, например, целесообразно 

использовать для характеристики эффективности различных подсистем, образующих 

сложную систему. Такой подход позволяет обучать AI-систему поддержки принятия 

решений на различных по степени благоприятности сценариях развития событий.  

Для построения двумерной или многомерной SIR-функции набор из нескольких 

фрагментов соответствующей статистики следует представить как вектор-строки временных 

рядов. В этом случае кронекеровское произведение двух разных вектор-строк даст 

двумерную плоскость (рис. 2). В общем случае формирование многомерных SIR-функций 

может быть выполнено на основе торцевого произведения матриц [5 -7]. В частности, для 

двух матриц с одинаковым количеством строк 
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результатом торцевого произведения является блочная матрица вида: 
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где □ – символ торцевого произведения матриц [5 -7]. 

 
Рисунок 2 - Принцип формирования двумерной пандемической функции путем 

кронекеровского произведения двух ее векторных проекций 

 

Реализация Data Farming на основе формализованнрой пандемической модели не 

требует использования “больших данных”. Такой подход можно использовать для разумного 

планирования процессов обучения и тестирования систем искусственного интеллекта, 

применяемых для поддержки принятия решений. Использование базовых имитационных 

моделей типа SIR позволяет значительно уменьшить объем испытаний, уточнить или 

модифицировать методы расчета, значительно сократив время и стоимость работ. С другой 

стороны, возможная интеграция SIR-модели в генераторный канал генеративно-

состязательной нейросети (GAN), обслуживающей процесс принятия решений, может 

значительно сократить объем данных, необходимый для обучения GAN в задачах, связанных 

с антагонистическим противодействием. 
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ВИДИ ВИРОБНИЧОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ МАЛОЦІННИХ 

НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

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  

 

Особливим видом необоротних активів, що  мають очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 

за рік) і вартість менше за встановлену межу є малоцінні необоротні матеріальні активи (далі 

– МНМА). Згідно з Податковим кодексом України вартісна їх межа встановлена у розмірі 

20000 грн [1]. За П(С)БО 7 “Основні засоби” підприємства самостійно встановлюють 

вартісну межу [2].  

МНМА, як і інші необоротні активи, за допомогою амортизації переносять свою 

вартість у витрати шляхом амортизації протягом строку їх використання. МНМА є 

необоротними активами, тому по них можна нараховувати амортизацію, як і по необоротних 

активах. 

Відповідно до Податкового кодексу України [1] і П(С)БО 7 “Основні засоби” [2] 

амортизацію основних засобів можна нараховувати виробничим методом. Він передбачає 

розраховувати амортизацію залежно від загального обсягу продукції (робіт, послуг), який 

підприємство планує виробити (виконати). 

В міжнародній практиці можливо використовувати три види цього методу: метод 

суми одиниць продукції, метод годин роботи і метод кілометрів (або миль) пробігу. Їх також 

можна розглядати як окремі методи амортизації основних засобів. Якщо за методом суми 

одиниць продукції амортизація розраховується відповідно до обсягу виготовленої продукції 

(робіт, послуг), а за методом годин роботи – залежно від кількості відпрацьованих годин, то 

за  методом кілометрів (або миль) пробігу – відповідно до кількості кілометрів (або миль) [3; 

4; 5; 6; 7]. При цьому для визначення амортизації за методом кілометрів (або миль)  

використовують кількість кілометрів (миль) або годин роботи легкового автомобіля, 

вантажного автомобіля, автобуса, літака, корабля і т.д.  

Метод амортизації кілометрів (або миль) пробігу подібний до методу годин роботи, 

тому їх часто навіть розглядають як один метод. Проте за методом кілометрів (або миль) 

пробігу амортизація визначається залежно від пройдених транспортним засобом кілометрів 

(або миль), а за методом годин роботи – залежно від кількості відпрацьованих годин 

машиною.  

Таким чином, для розрахунку амортизації основних засобів можна використовувати 

три види виробничого методу: суми одиниць продукції, годин роботи і кілометрів пробігу 

(або миль). Їх можна також показувати як окремі методи амортизації основних засобів. 

На прикладах розглянемо застосування цих методів. 

Приклад 1. Первісна вартість МНМА – 19000 грн. Строк їх експлуатації – 3 роки, 

ліквідаційна вартість – 1000 грн, а вартість, що амортизується, становить 18000 грн (19000 

грн – 1000 грн = 18000 грн). Протягом періоду експлуатації основних засобів планується 

виготовити 70000 одиниць продукції, в тому числі: 1-й рік – 40000, 2-й рік – 20000, 3-й рік – 

10000 штук. 

Приклад 2. Протягом періоду використання МНМА планується загальна кількість 

годин їх роботи – 80000, в тому числі: 1-й рік – 60000, 2-й рік – 15000, 3-й рік – 5000 годин. 
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Приклад 3. Автомобіль вартістю 19000 грн, власник планує експлуатувати 3 роки. 

Ліквідаційна вартість автомобіля – 1000 грн. Пробіг автомобіля планується 100000 км, в 

тому числі: 1-й рік – 50000, 2-й рік – 30000, 3-й рік – 20000 км. 

Розрахуємо амортизацію за методом суми одиниць продукції (виробничим методом) 

(приклад 1). 

За цим методом річна (місячна, денна) сума амортизації визначається як добуток 

фактичного річного (місячного, денного) обсягу випуску продукції (робіт, послуг) та 

виробничої ставки амортизації. Вона обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на 

загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити (виконати), 

використовуючи об’єкт МНМА. 

Виробнича ставка амортизації (сума амортизації МНМА на одиницю виготовленої 

продукції (робіт, послуг)) – 0,2571 грн (18000 грн : 70000 штук =  0,2571 грн) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розрахунок суми амортизації МНМА за методом суми одиниць продукції  

Рік 

 

Вартість, що 

амортизується, 

грн 

Фактичний 

річний обсяг 

продукції 

(робіт, послуг), 

штук 

Виробнича 

ставка 

амортизації, грн 

Річна сума 

амортизації, 

грн 

 

1 18000 40000 0,2571 10284 

2 18000 20000 0,2571 5142 

3 18000 10000 0,2571 2574 

х Разом 70000 х 18000 

Розрахуємо амортизацію за методом годин роботи (приклад 2).  

Відповідно до методу годин роботи річна (місячна, денна) сума амортизації 

визначається як добуток фактичної кількості годин роботи об’єкта протягом року (місяця, 

дня) та виробничої ставки амортизації. Вона обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується, на планову кількість годин роботи об’єкта МНМА протягом періоду його 

використання.  

Виробнича ставка амортизації (сума амортизації МНМА на 1 відпрацьовану годину) – 

0,225 грн (18000 грн : 80000 годин = 0,225 грн) (табл. 2).  

Таблиця 2 

Розрахунок суми амортизації МНМА за методом годин роботи 

Рік Вартість, що 

амортизується, грн 

Фактична 

кількість годин 

роботи об’єкта, 

годин 

Виробнича 

ставка 

амортизації, грн 

Річна сума 

амортизації, 

грн 

 

1  18000 60000 0,225 13500 

2   18000 15000 0,225 3375 

3   18000 5000 0,225 1125 

х Разом 80000 х 18000 

За методом кілометрів (або миль) пробігу визначимо амортизацію МНМА (приклад 

3). 

Відповідно до методу кілометрів (або миль) пробігу річна (місячна, денна) сума 

амортизації визначається як добуток фактичної кількості кілометрів (або миль) пробігу 

об’єкта протягом року (місяця, дня) та виробничої ставки амортизації. Вона обчислюється 

діленням вартості, яка амортизується, на планову кількість кілометрів (або миль) пробігу 

об’єкта протягом періоду його використання. 

Виробнича ставка амортизації (сума амортизації на 1 кілометр або 1 милю пробігу) – 

0,18 грн (18000 грн : 100000 годин = 0,18 грн) (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Розрахунок суми амортизації МНМА за методом кілометрів (або миль) пробігу 

Рік Вартість, що 

амортизується, грн 

Пробіг, 

тис. км 

 

Виробнича ставка 

амортизації (сума 

амортиза- 

ції на 1 

км), грн 

Річна сума 

амортизації, 

грн 

 

1 18000 50000 0,18 9000 

2 18000 30000 0,18 5400 

3 18000 20000 0,18 3600 

х Разом 100000 х 18000 

 

Висновки. Таким чином, по МНМА можна нараховувати амортизацію за виробничим 

методом. МНМА є засобами праці, що мають строк використання більше одного року і (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік), але вартість менше за встановлену межу 20000 

грн. Тому їх вартість можна розподіляти частинами у витрати через амортизацію. 

 

 

Список літератури: 

1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. – Електронний 

ресурс. –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджено 

наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text. 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”. – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text. 

4.https://www.readyratios.com/reference/accounting/units_of_production_method_of_depre

ciation.html. 

5. Положення по бухгалтерському обліку 6/01 “Облік основних засобів”, затверджено 

наказом Міністерства фінансів Російської Федерації 30 березня 2001 р. № 26н, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції Російської Федерації 28 квітня 2001 р. № 2689. – Режим доступу : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199487&fld=134&dst=100

011,0&rnd=0.7550347104001115#04149534261205524. 

6. https://www.accountingformanagement.org/activity-method-of-depreciation/. 

7.http://www.accountingexplanation.com/machine_hour_rate_mileage_global_method.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

Public administration 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ  В 

УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

 

Супрун В.В. 
кандидат економічних наук, доцент,  

професор кафедри менеджменту освіти та права  

Центрального інституту післядипломної освіти  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  

Заслужений працівник освіти України,  

Лауреат Державної премії України в галузі освіти,  

ORCID іD: https://orcid.org/0000‐0003‐3117‐5834 

email: proftekhosvita@i.ua 

Пікож Т.М. 
старший викладач  кафедри менеджменту освіти 

та права Центрального інституту післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  

методист вищої категорії 

email: tomapik@ukr.net 

 

З розвитком нових технологій будь-яка галузь потребує вдосконалення, і сфера освіти 

– не виняток. Тому, в Україні триває модернізація освітньої галузі, яка набуває 

загальнонаціонального значення та інтегрує Україну в міжнародний освітній простір.                

У нових соціально-економічних умовах освітня реформа передбачає, що для здійснення 

стабільного розвитку і нового якісного прориву в системі освіти одним із важливих напрямів 

визначено удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 

Післядипломна освіта, як складник  системи  неперервної освіти, спрямована на 

формування еліти відкритого суспільства, тобто високоерудованих та 

конкурентоспроможних  фахівців, які здатні забезпечувати випереджувальність розвитку 

країни, активно реалізовувати освітні проекти національного масштабу, витримувати 

конкуренцію на європейському і світовому ринку праці та освітніх послуг, налаштовані на 

сприйняття цивілізаційних змін як суспільної норми. Ефективність цього процесу залежить 

від узгодження таких важливих складників, як управлінські аспекти та організація освітнього 

процесу, наявність інноваційного науково-методичного супроводу і науково – методичного 

забезпечення й відповідності цих компонентів соціокультурним та освітнім  викликам [1, 

с.28].         

Слід зазначити, що на рівні держави неперервна освіта постає пріоритетним напрямом 

державної соціально-економічної чи галузевої політики щодо підготовки, підвищення 

кваліфікації, перепідготовки кадрів для галузей національної економіки, що має забезпечити 

підвищення її ефективності та конкурентоспроможності. Водночас, для суспільства 

неперервна освіта є механізмом розширеного відтворення його професійного та культурного 

потенціалу, умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-

економічного прогресу країни за рахунок зростання інтелектуального капіталу суспільства.  

Наразі, на рівні індивідуума неперервна освіта є процесом формування й задоволення 

пізнавальних запитів та духовних потреб людини, удосконалення або набуття нею нових 

знань, умінь та навичок,   розширення її особистих комунікацій, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність, а також є критерієм 

відповідності людини, що працює, певній посаді.     

Наголосимо, що модернізація управління післядипломною освітою має відбуватися на 

засадах безперервного навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та потреб 
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галузей національної економіки, особистісних потреб та персоналізованого підходу на основі 

системного оновлення змісту, форм і методів навчання, технологічного комплексу,  системи 

оцінювання результатів навчання. 

Безперечно, найскладнішим питанням у здійсненні управління післядипломною 

освітою в Україні є її фінансування, адже крім незначного бюджетного фінансування, 

залучаються переважно фінансові ресурси з різноманітних фондів або безпосередньо від 

підприємств, установ та організацій, зацікавлених у підвищенні кваліфікації своїх 

працівників. Дотепер, нормативно не визначений механізм планування діяльності закладів 

післядипломної освіти, який би базувався на результатах маркетингового аналізу та міг бути 

використаний для визначення пріоритетів та розподілу ресурсів. 

Одним із завдань управління є розвиток системи маркетингу післядипломної освіти та 

маркетингової діяльності в закладах післядипломної освіти.  

Особливої уваги потребує оптимізація та удосконалення мережі закладів 

післядипломної педагогічної освіти, оскільки успішність реалізації освітніх реформ 

безпосередньо залежить від якісної підготовки педагогічних, науково-педагогічних, а також 

керівних кадрів освітньої галузі, які мають проводити модернізацію освітньої діяльності.  

Саме тому, для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в системі 

освіти одним із важливих напрямів визначено удосконалення підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. При цьому, пріоритетом методичної роботи, з 

якої починається становлення системи професійного розвитку  педагога  в сучасному її 

розумінні, завжди було підвищення рівня їхньої готовності до педагогічної діяльності, до 

навчання та виховання, до вирішення завдань, актуальних для кожного конкретного періоду 

розвитку суспільства [2, с.9]. Якість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

слухачів, як стрижневої складової системи неперервної освіти кадрів освітньої галузі, 

визначає рівень їхньої компетентності, що опосередковано має впливати на формування 

компетентностей у здобувачів освітніх послуг на відповідних рівнях освіти. 

Запровадження карантину кардинально змінило життя суспільства. Освіта 

відреагувала на ці зміни, новими підходами в організації освітнього процесу. В умовах 

запровадження протиепідемічних заходів і обмежень Центральний інститут післядипломної 

освіти (ЦІПО) ДЗВО «Університет менеджменту освіти», маючи величезний досвід 

організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання, оперативно здійснює 

неперервне підвищення кваліфікації як на відповідних кафедрах ЦІПО, так і віртуальних 

кафедрах Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО). 

Курси підвищення кваліфікації проходять дистанційно, але в режимі реального часу, 

отже, всі правила і норми виконуються як і в аудиторії. Відповідно до затверджених 

розкладів усі науково-педагогічні працівники проводять навчальні заняття в online-режимі (у 

кожного викладача кафедри створена своя «кімната» на платформі http://bbb.umo.edu.ua). 

Здійснюється майже щоденне надсилання матеріалів та робота в кабінетах кураторів-

тьюторів зі слухачами на платформі ДН ЦІПО (dist.ues.net.ua), розміщено у веб-бібліотеці 

більше 300 навчально-методичних матеріалів.  

Для запровадження сучасних технологій формальної і неформальної післядипломної 

освіти науково-педагогічними працівниками ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» з урахуванням особливостей навчання дорослих розроблена і введена в користування 

веб-платформа «Система управління навчанням дорослих (Learning Management System 

Adult Learning)» – LMS АdL. (М. О. Кириченко, В. В. Олійник, Т. М. Сорочан, 

Л. А. Карташова, С. В. Ларін). Вона розміщена на сайті «Український відкритий університет 

післядипломної освіти» http://uvu.org.ua/ з метою забезпечення дистанційного етапу 

підвищення кваліфікації слухачів, які навчаються за бюджетні кошти, а також системи 

неформальної післядипломної освіти відповідно до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 № 800 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 

1133 від 27.12.2019). 



183 

Під час проведення занять використовуються презентації, застосовуються тести, 

навчальні відеофільми, навчально-методичні комплекси з окремих дисциплін, електронні 

версії підручників, мультимедійні посібники тощо. Кожен з кураторів-тьюторів має кабінет 

на платформі http://dist.ues.net.ua/, де є можливість якісно забезпечувати дистанційний 

процес навчання:  слухачі своєчасно отримують інформацію, матеріали, також спілкуються у 

чаті для обговорення актуальних проблем навчання. Куратори-тьютори згідно розкладам 

організовують онлайн заняття. Під час дистанційного навчання важливою складовою 

освітнього процесу є консультування слухачів щодо написання випускних робіт. Нагальним 

завданням для нас є допомогти знайти актуальну та близьку для практиків тему випускної 

роботи, структурувати матеріали згідно вимог до написання роботи та знайти можливість 

максимально представити практичний досвід слухачів. 

Як свідчать проведені нами дослідження,  проблематика післядипломної педагогічної 

освіти, зокрема в контексті управління неперервною освітою, привертає увагу багатьох 

науковців та практиків, що висвітлена відповідно у наукових та науково-методичних 

публікаціях. Узагальнюючи результати досліджень щодо ефективної організації підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, можна констатувати, що система  післядипломної 

педагогічної освіти повинна гарантувати всебічний та безперервний доступ педагогічних 

працівників до навчання, отримання і оновлення знань та компетенцій педагогічної 

діяльності, що необхідні в сучасному суспільстві. При цьому якість організації освітнього 

процесу і його зміст та інформаційно-аналітичне забезпечення є ключовими показниками 

успішності й ефективності освітнього процесу. 

Для подальшого розвитку дистанційного навчання як самостійної форми організації 

освітнього процесу, так і у поєднанні з очними етапами, необхідно на державному рівні 

розробити нормативно-правове, навчально-методичне і науково-методичне забезпечення 

дистанційного навчання; у закладах освіти спрямувати професійний розвиток управлінських, 

педагогічних, науково-педагогічних кадрів на формування психологічної, технологічної, 

методичної готовності до дистанційного навчання; затвердити норми часу для дистанційного 

навчання та сформувати у закладах освіти належну інфраструктуру для навчання. 

При цьому,  нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив ЦІПО до 

пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників 

закладів освіти. Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття 

нового досвіду і відкриття нових можливостей у забезпеченні професійного розвитку 

фахівців галузі освіти. 

Висока відповідальність, педагогічне партнерство, професіоналізм і творча активність 

управлінців, науково-педагогічних і методичних працівників, інноваційні технології та 

цифровізація освітнього процесу зумовили повну готовність колективу ЦІПО ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» працювати в умовах запровадження карантинних заходів 

в Україні, забезпечуючи ефективний, гнучкий процес підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти. Під час карантину були в 

поєднанні реалізовані технології формальної і неформальної післядипломної освіти. 
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Бурхливий розвиток усіх галузей економіки в минулому столітті призвів до посилення 

негативного впливу діяльності людини на довкілля та надмірного використання природних 

ресурсів. Збереження екологічної рівноваги, раціональне використання природних ресурсів, 

захист вод, ґрунту та повітря від забруднення стало універсальною проблемою. Окрім 

демографічного зростання, такі проблеми, як різке зростання споживання та виснаження 

природних ресурсів, які неможливо відновити в майбутньому, також вплинули на мислення 

та діяльність навколишнього середовища. Підтримка необхідного балансу між економікою, 

суспільством та навколишнім середовищем в умовах глобальної екологічної кризи може 

бути досягнута лише шляхом формування нової екологічно безпечної та економічно 

оптимальної моделі розвитку - сталого розвитку. Хоча кожна країна має власну екологічну 

стратегію та політику, глобальні цілі спрямовані на те, щоб люди жили у здоровому 

середовищі, захищали та розвивали екологічні цінності суспільства та покращували якість 

навколишнього середовища. Вживаючи відповідних заходів для вирішення екологічних 

проблем Азербайджану, державна політика, спрямована на покращення екологічної ситуації, 

є важливою складовою стратегії сталого розвитку країни. Для забезпечення екологічної 

безпеки, мінімізації та покращення забруднення навколишнього середовища, раціонального 

використання природних ресурсів для задоволення потреб нинішнього та майбутніх 

поколінь, використання альтернативних джерел енергії та досягнення енергоефективності, 

оцінки потреб на національному рівні з глобальних екологічних проблем, визначення 

рішень, міжнародних Розширення відносин з організаціями - головний напрямок екологічної 

політики країни. 

Екологічна стратегія країни спрямована на охорону природних ресурсів на 

національному, міжнародному та регіональному рівнях шляхом посилення координації 

діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосування науково 

обґрунтованих принципів розвитку, забезпечення сталого використання економічних та 

людських ресурсів країни . У 2003 році Азербайджан прийняв Національну програму 

екологічно стійкого соціально-економічного розвитку. Відповідно до Плану дій щодо 

забезпечення сталості навколишнього середовища, однієї з Цілей розвитку тисячоліття, 

принципи сталого розвитку були включені до державної політики та програм. Реабілітація 

забруднених територій, збільшення масштабів лісових територій, охорона біорізноманіття, 

запліднення та озеленення посушливих земель, охорона морського середовища Каспійського 

моря, пом'якшення зміни клімату, модернізація систем гідрометеорологічних спостережень 

та мереж моніторингу, вдосконалення законодавства , міжнародне співробітництво, 

населення Підвищення рівня екологічної обізнаності стало одним із напрямків діяльності. 

Застосування чистих технологій дається для вирішення існуючих екологічних 

проблем, пов'язаних з розвитком усіх галузей економіки країни. З метою залучення 

інвестицій у "зелену економіку" вживаються заходи щодо широкого використання 

екологічно чистих альтернативних джерел енергії, скорочення викидів парникових газів та 

ефективного використання енергії у промисловості, транспорті, будівництві та інших сферах. 

Азербайджан є надзвичайно чутливою країною до наслідків зміни клімату, і країна вже 

усвідомлює негативні наслідки зміни клімату - повені, селі, посухи, термічні навантаження 

тощо. відчуває збільшення кількості природних явищ, таких як Це підкреслює адекватні 

заходи адаптації. 
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У зв'язку з цим низка інфраструктурних проектів реалізується в районах, чутливих до 

зміни клімату, з використанням екологічно чистих технологій - будівництво водосховищ та 

електростанцій, проекти лісорозведення та водопостачання. 21-а Конференція Сторін 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбулася в Парижі в 2015 році, прийняла 

Паризьку угоду про глобальні зміни клімату, глобальний міжнародно-правовий документ у 

сфері зміни клімату після 2020 року. Паризька угода спрямована на посилення глобальної 

реакції на загрозу зміни клімату в контексті зусиль щодо досягнення сталого розвитку та 

зменшення бідності шляхом розширення імплементації Конвенції. У своєму документі з 

визначеним національним внеском Азербайджан розглядає свій внесок у глобальні 

ініціативи щодо пом'якшення зміни клімату, спираючись на національні умови країни, 

перспективи майбутнього розвитку та національні інтереси. % Як ціль для підтримки. 

Збільшити використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій для 

зменшення впливу зміни клімату в Азербайджані, припинити використання мазуту на 

теплових електростанціях та замість цього використовувати чистіший природний газ, 

розширити лісові масиви, збільшити викиди попутних газів та електроенергії скорочення 

звичайного паливного агрегату з року в рік тощо. такі заходи були реалізовані.  

Планується продовження такої діяльності в різних галузях економіки в майбутньому, 

що ще більше збільшить національний внесок у зусилля щодо зменшення впливу глобальних 

змін клімату. Останнім часом у галузі гідрометеорології застосовуються нові технології для 

посилення контролю над небезпечними гідрометеорологічними подіями, спричиненими 

зміною клімату, для вдосконалення системи прогнозування та раннього попередження, для 

створення відповідної телекомунікаційної системи для безпечного зберігання та управління 

сучасними даними, а також для збільшити кількість автоматичних метеорологічних станцій 

до 68. Одночасно була вдосконалена система моніторингу, впроваджені нові технології у 

сфері оцінки та прогнозування процесів навколишнього середовища, створено комплекс 

автоматичних станцій для безперервного моніторингу забруднення повітря, а також 

інформація про стан повітря були надані громадськості в Інтернеті.  

В останні роки Азербайджан вжив заходів щодо вдосконалення свого законодавства 

та приведення існуючих нормативних актів у відповідність до положень міжнародних угод, 

стороною яких є країна, а також законодавства ЄС. Для вдосконалення екологічного 

законодавства було прийнято низку нових законів, а також внесено зміни до існуючих 

законів. Законодавство охоплювало переважно сфери атмосферного повітря, водні ресурси, 

побутові та промислові відходи, біоресурси води та охорону біорізноманіття. Поряд із 

прийняттям нових законів, змінами та доповненнями до існуючих законів, а також з метою 

забезпечення їх виконання, були розроблені та затверджені відповідні положення та правила. 

Для вирішення існуючих проблем Міністерство екології та природних ресурсів приділяє 

особливу увагу розширенню відносин з міжнародними організаціями та країнами -донорами. 

Так, програми розвитку ООН, навколишнє середовище, програми промислового розвитку, 

НАТО, Глобальний екологічний фонд, Європейська організація економічного 

співробітництва та розвитку, Організація економічного співробітництва, Світовий банк, 

Азіатський банк, Світовий фонд дикої природи тощо. Співпраця з організаціями триває. 

Водночас на основі відповідних угод налагоджується двостороннє співробітництво з 

розвиненими країнами. Велика увага приділяється приєднанню до міжнародних угод у сфері 

довкілля. Таким чином, на сьогодні Азербайджанська Республіка приєдналася до 21 

конвенції та підписала відповідні протоколи. 

 

Хасаєва С.А. 

 ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ 

       У статті обговорюється швидкий розвиток усіх галузей економіки, посилення 

негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище, надмірне використання 

природних ресурсів, підтримання екологічної рівноваги, раціональне використання 

природних ресурсів, захист вод, ґрунтів та повітря від забруднення. Хоча кожна країна має 
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власну екологічну стратегію та політику, глобальні цілі спрямовані на те, щоб люди жили у 

здоровому середовищі, захищали та розвивали екологічні цінності суспільства та 

покращували якість навколишнього середовища. Вживаючи відповідних заходів для 

вирішення екологічних проблем Азербайджану, державна політика, спрямована на 

покращення екологічної ситуації, є важливою складовою стратегії сталого розвитку країни. 

Для забезпечення екологічної безпеки, мінімізації та покращення забруднення 

навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів для 

задоволення потреб нинішнього та майбутніх поколінь, використання альтернативних 

джерел енергії та досягнення енергоефективності, оцінки потреб на національному рівні з 

глобальних екологічних проблем, визначення рішень, міжнародних Розширення відносин з 

організаціями - головний напрямок екологічної політики країни. 

Ключові слова: охорона навколишнього середовища, екологічна рівновага, зміна 

клімату, альтернативні джерела енергії, законодавство, моніторинг. 

 

Khasayeva S.A 

ENVIRONMENTAL STRATEGY IN AZERBAIJAN 

The article discusses the rapid development of all sectors of the economy, the increasing 

negative impact of human activities on the environment, overuse of natural resources, maintaining 

ecological balance, rational use of natural resources, protection of water, soil and air from pollution. 

Although each country has its own environmental strategy and policy, global goals are aimed at 

ensuring that people live in a healthy environment, protect and develop the environmental values of 

society, and improve the quality of the environment. Taking appropriate measures to address 

environmental problems in Azerbaijan, the state policy aimed at improving the environmental 

situation is an important part of the country's sustainable development strategy. To ensure 

environmental security, minimize and improve environmental pollution, rational use of natural 

resources to meet the needs of present and future generations, use alternative energy sources and 

achieve energy efficiency, assess needs at the national level on global environmental issues, identify 

solutions, international Expansion of relations with organizations is the main direction of the 

country's environmental policy. 

Keywords: environmental protection, ecological balance, climate change, alternative energy 

sources, legislation, monitoring. 
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СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ  

2/2/-ДИПИРИДИЛА 

 

Хикматова М.М. 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

malika-mm03@mail.ru 

 

Одной из актуальных проблем в области оганической химии является создание 

высокоэффективных малотоксичных и безопасных для окружающией среды биологически 

активных отечественных препаратов для применения в сельском хозяйстве в качестве 

пестицидов и медицине в качестве лекарственных веществ [1-4]. С этой целью могут быть 

успешно использованы азотсодержащие гетероциклические соединение. Переспективное 

направление в этой области - синтез различных производных дипиридилов, получаемых 

димеризацией в присутствии металлических катализаторов и их сплавов, а также получение 

их из дикорастущих растений Центральной Азии. 

Среди производных дипиридилов встречаются препараты, обладающие 

противоопухолевыми, противогрибковыми, антибактериальными и антимикробными 

свойствами. Отдельные С-замещенные производные 2/2
/-дипиридила проявляют 

антимикоплазматическую активность [2]. 6/6
/-Диметил-3-(N,N,-диметилкарбоксиэтил)-1.4-

дигидропиридил-4-пиридил используется в качестве сосудорасширяющего гипотензивного 

препарата в частности, расширяющего сосуды сердца и головного мозга [3]. 4-Метокси-2/2
/-

дипиридил-6-синальдоксим (каеруломицин), выделенный из грибов является 

антибиотиком[4]. 

В целях изыскания и создания новых эффективных физиологически активных 

препаратов на основе 2/2
/-дипиридила по азоту мы изучали реакции 2/2

/-дипиридила с 

отдельными производными монохлоруксусной кислоты, такими как амид монохлоруксусной 

кислот, диметилкарбомоилметилхлорид, диэтилкарбомоилметилхлорид и 2-(3-пиридил)-

пентаметиленкарбомоилметилхлорид в условии взаимодействия дипиридилов с 

галоидалкилами. 

Реакции проводили в различных условиях по продолжительностьи при температуре 

900С и мольном соотношении исходных реагентов в присутствии смеси растворителей 

толуол-вода. 

Для выделения целевых продуктов реакции от полученной суммы продуктов отделяли 

непрореагировавший 2/2
/-дипиридил путем экстракции петролейным эфиром, а остаток 

разделяли на колонке, наполненной силикагелем марки LS 5/40 элюированием системой 

ацетон:вода (2:5). На оснований результатов анализа данных ИК- и ПМР-спектров доказано 

структура синтезированных соединений. 

В ИК-спектрах N/N
/-Бис-(карбомоилметил)-2/2

/-дипиридилий дихлорид (1), N/N/-Бис-

(диметилкарбомоилметил)-2/2/-дипиридилий дихлорида (2), N/N
/-Бис-

(диэтилкарбомоилметил)- 2/2
/-дипиридилий дихлорида (3) и N/N/-Бис-2-(3-пиридил)-

(пентаметиленкарбомоилметил)-2/2/-дипиридилий дихлорида (4) наблюдаются полосы: при 

750, 760 см-1-деформационные колебания незамещенных СН-групп пиридинового ядра (1,2 

тип замещения), при 1550, 1556, 1575 и 1590 см-1-валентные колебания С=С и С=N-

группировок пиридинового ядра, при 2230-2490 см-1, валентные колебания группы ≥N-СН2, 

при 1719 см-1-валентные колебания карбонильной группы, а 3046 и 3130 см-1-полосы 

относящиеся к симметричным и асимметричным валентным колебаниям первичной 

аминогруппы, которые отсутствуют в ИК-спектрах других соединений. Кроме того, в ИК-

спектре N/N
/-Бис-(диэтилкарбомоилметил)- 2/2

/-дипиридилий дихлорида имеются полосы в 

области 2760 см-1 –валентные колебания N-СН3-групп, 1470 см-1-валентные колебания С-

СН3-группы N/N
/-Бис-(диэтилкарбомоилметил)- 2/2

/-дипиридилий дихлорида. В ИК-спектре  



188 

N/N/-Бис-2-(3-пиридил)-(пентаметиленкарбомоилметил)- 2/2
/-дипиридилий дихлорида при 

2820, 2860, 2870 и 2940 см-1 проявляются сигналы, относящиеся к СН2-СН2-группе. 

В ПМР-спектрах синтезированных соединений в области слабых полей наблюдаются 

полосы при 8.0-9.0 м.д. (2αН), (2γН) и (4βН), а в области сильных полей при 2.0-3.0 м.д.-

сигналы протонов N-СН2-группы, в сравнение к этим сигналам в спектре соединения 1 

имеются полосы в области 3.52 м.д. (NH2), а в спектре 2 –сигналы при 2.22.м.д. (-N-(СН3)2), в 

спектре 3- сигналы при 1.35 м.д. (т. 2СН3), 3.2. м.д. (к. N(СН2)2), в спектре 4 –полосы при 

1.35 м.д. (СН2-СН2) 

 Таким образом, на основе 2/2
/-дипиридила синтезированы N/N

/-замещенные 

производные, среди которых обнаружены малотоксичных для теплокровных, хорошо 

растворимые в воде, не имеющие запаха препараты, обладающие антивирусными и 

интерферониндуцирующими свойствами. 
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

 

Шарифли Муталим Рамис оглу 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Бакинский инженерный университет 

    

Предварительно дадим понятие характеристического треугольника некоторых 

многоугольников. Автор данной статьи считает, что при решении геометрических задач нет 

необходимости чертить всю геометрическую фигуру, а лишь достаточно рассматривать так 

называемый характеристический треугольник, который содержит в себе все необходимые 

параметры, полностью характеризующие данную фигуру 

Сначала рассмотрим равнобедренный треугольник. В данном случае 

характеристический треугольник – это один из равных прямоугольных треугольников, 

отсекаемых осью симметрии равнобедренного треугольника, являющейся одновременно и 

высотой, и  медианой, и биссектрисой этого треугольника. Гипотенузой указанного 

характеристического треугольника является боковая сторона, вертикальный катет равен 

высоте, а горизонтальный катет равен половине основания равнобедренного треугольника. 

 
Итак, характеристический треугольник равнобедренного треугольника имеет 

следующий вид: 

, 

a - основание равнобедренного треугольника; b - боковая сторона равнобедренного 

треугольника; h - высота, опущенная на основание равнобедренного треугольника; 𝛼  - угол 

при основании равнобедренного треугольника; 𝛽  - угол при вершине равнобедренного 

треугольника. 

Пример 1. Основание равнобедренного треугольника равна 12, а боковая сторона на 2 

единицы больше высоты, опущенной на основание. Найдите высоту равнобедренного 

треугольника. 

Решение. Применим характеристический треугольник равнобедренного треугольника: 
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По теореме Пифагора имеем: 

(𝑥 + 2)2 = 𝑥2 + 62 => 𝑥2 + 4𝑥 + 4 = 𝑥2 + 36 => 4𝑥 = 32 => 𝑥 = 8 => ℎ = 8 
   Затем рассмотрим равнобокую (равнобедренную, равнобочную) трапецию. В этом 

случае характеристический треугольник – это один из равных прямоугольных 

треугольников, отсекаемых высотами равнобокой трапеции, опущенными из вершин тупых 

углов равнобокой трапеции на её большее основание. Гипотенузой этого 

характеристического треугольника является боковая сторона, вертикальный катет равен 

высоте, а горизонтальный катет равен полуразности оснований равнобокой трапеции. 

 
   Итак, характеристический треугольник равнобокой трапеции имеет следующий вид: 

, где 

а – большее основание равнобокой трапеции; b – меньшее основание равнобокой 

трапеции;  c – боковая сторона равнобокой трапеции; h – высота равнобокой трапеции; 𝛼  - 

угол при большем основании (острый угол) равнобокой трапеции. 

Пример 2. Средняя линия равнобокой трапеции равна 40, высота 6, а длина боковой 

стороны 10. Найдите большее основание трапеции. 

Решение. Применим характеристический треугольник равнобокой трапеции: 
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По теореме Пифагора имеем: 

102 = 62 + 𝑥2 => 100 = 36 + 𝑥2 => 𝑥2 = 64 => 𝑥 = 8 =>
𝑎 − 𝑏

2
= 8 

По условию имеем: m = 
𝑎+𝑏

2
= 40. 

Решим систему уравнений: 

{

𝑎 − 𝑏

2
= 8

𝑎 + 𝑏

2
= 40

=> {
𝑎 − 𝑏 = 16
𝑎 + 𝑏 = 80

=> 𝑎 = 48.  

Далее рассмотрим прямоугольную трапецию. В этом же случае характеристический 

треугольник – это прямоугольный треугольник, отсекаемый высотой прямоугольной 

трапеции, опущенной из вершины тупого угла прямоугольной трапеции на её большее 

основание. Гипотенузой этого характеристического треугольника является большая 

(наклонная, косая) боковая сторона, вертикальный катет равен высоте, ф горизонтальный 

катет равен разности оснований прямоугольной трапеции.  

 
Итак, характеристический треугольник прямоугольной трапеции имеет следующий 

вид: 

, где 

a – большее основание прямоугольной трапеции; b – меньшее основание 

прямоугольной трапеции; c – большая боковая сторона прямоугольной трапеции; h – высота 
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прямоугольной трапеции; 𝛼   - угол при большем основании (острый угол) прямоугольной 

трапеции. 

Пример 3. Найдите большее основание прямоугольной трапеции, большая боковая 

сторона которой равна  4√2, тупой угол 135°  и меньшее основание 5. 

Решение. Острый угол прямоугольной трапеции равен 45°. Применим 

характеристический треугольник прямоугольной трапеции:  

 
𝑥

4√2
= 𝑐𝑜𝑠45° =>

𝑥

4√2
=

1

√2
=> 𝑥 = 4 => 𝑎 − 𝑏 = 4 => 𝑎 − 5 = 4 => 𝑎 = 9. 

 

Таким образом, решив только характеристические треугольники , можно тем самым 

решить задачи на равнобедренный треугольник, равнобокую и прямоугольную трапеции, не 

чертя эти геометрические фигуры. 

Примечание. Характеристические треугольники играют большую роль при решении 

стереометрических задач на геометрические тела. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ОТНОШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВРОНСКОГО (ВРОНСКИАНА) 

 

Шарифли Муталим Рамис оглу 

доцент, кандидат физико-математических наук 

Бакинский инженерный университет 

  

Известно, что определитель Вронского (вронскиан) n функций 𝑦1(𝑥), 𝑦2(𝑥), … , 𝑦𝑛(𝑥) 

- это такой определитель, чья первая строка состоит из самих данных функций, вторая 

строка состоит из производных соответствующих функций, третья строка состоит из вторых 

производных и т.д., а последняя строка состоит их производных (n-1)-го порядка: 

              W [𝑦1(𝑥), 𝑦2(𝑥), … , 𝑦𝑛(𝑥)] =
|
|

𝑦1(𝑥) 𝑦2(𝑥) … 𝑦𝑛(𝑥)

𝑦1
′(𝑥) 𝑦2

′(𝑥) … 𝑦𝑛
′(𝑥)

𝑦1
′′(𝑥) 𝑦2

′′(𝑥) … 𝑦𝑛
′′(𝑥)

⋮    
𝑦1

(𝑛−1)(𝑥)  𝑦2
(𝑛−1)(𝑥) ⋯ 𝑦𝑛

(𝑛−1)(𝑥)

|
|
. 

 

В частности, определитель Вронского двух функций y(x) и z(x) – это следующий 

определитель второго порядка: 

                                                    W [y(x); z(x)] = |
𝑦(𝑥) 𝑧(𝑥)

𝑦′(𝑥) 𝑧′(𝑥)
|. 

Рассмотрим отношение функций f(x) = 
𝑦(𝑥)

𝑧(𝑥)
  и найдём её производную по правилу 

дифференцирования отношения функций: 

f′(x) = [
y(x)

z(x)
]′ = 

y′(x)∙z(x)−y(x)∙z′(x)

z2(x)
= −

y(x)∙z′(x)−z(x)∙y′(x)

z2(x)
= −

|
y(x) z(x)
y′(x) z′(x)

|

z2(x)
. 

 

   Итак, имеем:                           [
𝑦(𝑥)

𝑧(𝑥)
]′ = −

𝑊[𝑦(𝑥);𝑧(𝑥)]

𝑧2(𝑥)
     , 

 

 

 

то есть мы выразили производную отношения функций через определитель Вронского 

этих функций. Такая формула в широкой математической литературе не встречается. 

Пример. Найдите производную функции f(x) = 
𝑥

𝑙𝑛𝑥+1
  через вронскиан: 

 

𝑓′(𝑥) = (
𝑥

𝑙𝑛𝑥 + 1
)′ = −

𝑊[𝑥; 𝑙𝑛𝑥 + 1]

(𝑙𝑛𝑥 + 1)2
=  − 

|
𝑥 𝑙𝑛𝑥 + 1

(𝑥)′ (𝑙𝑛𝑥 + 1)′|

(𝑙𝑛𝑥 + 1)2
= −

|
𝑥 𝑙𝑛 𝑥 + 1

1
1
𝑥

|

(𝑙𝑛𝑥 + 1)2
=

= −
1 − 𝑙𝑛𝑥 − 1

(𝑙𝑛𝑥 + 1)2
=

𝑙𝑛𝑥

(𝑙𝑛𝑥 + 1)2
. 

Теперь подтвердим ранее выведенную автором формулу производной сложной 

дробно-линейной функции применением вронскиана:  f(x) = 
𝑎∙𝑦(𝑥)+𝑏

𝑐∙𝑦(𝑥)+𝑑
 , где a, b, c, d – 

постоянные коэффициенты; y(x) – некоторая другая функция: 

𝑓′(𝑥) = [
𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏

𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑
]

′

= − 
𝑊[𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏; 𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑]

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
= 
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= − 

|
𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏 𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑

𝑎 ∙ 𝑦′(𝑥) 𝑐 ∙ 𝑦′(𝑥)
|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
= −

|𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑏 𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑
𝑎 𝑐

| ∙ 𝑦′(𝑥)

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
= 

= −
|𝑎 ∙ 𝑦(𝑥) 𝑐 ∙ 𝑦(𝑥)

𝑎 𝑐
| + |

𝑏 𝑑
𝑎 𝑐

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥) = −

𝑎 ∙ 𝑐 ∙ |
𝑦(𝑥) 𝑦(𝑥)

1 1
| + |

𝑏 𝑑
𝑎 𝑐

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥) = 

= −
𝑎 ∙ 𝑐 ∙ 0 + |

𝑏 𝑑
𝑎 𝑐

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥) = −

|
𝑏 𝑑
𝑎 𝑐

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥) = 

=
|
𝑎 𝑐
𝑏 𝑑

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥) =

|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|

(𝑐 ∙ 𝑦(𝑥) + 𝑑)2
∙ 𝑦′(𝑥). 

 

Другая ранее выведенная автором формула – формула производной простой дробно-

линейной функции – получается из формулы производной сложной дробно-линейной 

функции тождественной подстановкой y(x) = x:     

                                f(x) = 
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 , где a, b, c, d – постоянные коэффициенты: 

 

𝑓′(𝑥) = (
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
)′ =

|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|∙(𝑥)′

(𝑐∙𝑥+𝑑)2 =
|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|∙1

(𝑐∙𝑥+𝑑)2 =
|
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

|

(𝑐∙𝑥+𝑑)2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

Economic sciences 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ РОЗВИТКУ КРАЇНАМ З 

РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ, В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Шепель О.С. 

асистент 

кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин  

Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Система охорони здоров’я на сучасному етапі перетворюється на одну із складових 

розвитку національних економік та ключову складову формування якісного людського 

капіталу. Аналіз соціально-економічних досягнень провідних країн світу демонструє, що 

рівень ВВП в останні декілька десятиліть значною мірою залежить від покращення здоров’я 

населення цих країн. Сектор охорони здоров’я найбільш активно залучається в процеси 

формування глобальних ринкових відносин, реалізуючи маркетингові стратегії по відбору 

кадрів, розробці та впровадженню нових комунікаційних технологій та інноваційних методів 

профілактики та оздоровлення [1, с. 104-105]. 

Питання інфекційних та паразитарних захворювань слід розглядати як глобальну 

проблему, що потребує підходів, заснованих на глобальному партнерстві. Одночасно 

ефективні заходи боротьби з цими захворюваннями вимагають дій на рівні громади, 

заснованих на концепції первинної медико-санітарної допомоги.  

Всесвітня організація охорони здоров’я є головною установою в системі ООН, яка 

займається питанням охорони здоров’я. Декларація Тисячоліття та Цілі сталого розвитку 

включають основні питання, що стосуються охорони здоров’я. Організація Об’єднаних 

Націй поставила на меті до 2015 року знизити на дві третини коефіцієнт дитячої смертності у 

віці до 5 років, покращить охорону материнства, зупинити поширення ВІЛ/СНІДу, малярії та 

інших захворювань. Цілі сталого розвитку продовжують та розширюють список пріоритетів 

у сфері охорони здоров’я, які постали для вирішення світовою спільнотою [2]. 

ВООЗ працює з партнерами для підтримки національних зусиль, спрямованих на 

досягнення Цілей тисячоліття, пов'язаних зі здоров'ям. Діяльність ВООЗ включає: 

- розробку керівних принципів з профілактики та лікування й інших глобальних 

нормативів і стандартів; 

- надання технічної підтримки країнам у здійсненні керівних принципів; 

- аналіз соціальних та економічних факторів і приділення особливої уваги основним 

ризикам і можливостям для здоров'я [3]. 

ВООЗ допомагає національним органам у розробці політики та планів в галузі 

охорони здоров'я та надає допомогу урядам в роботі з партнерами в області розвитку з метою 

встановлення відповідності між зовнішньою допомогою та внутрішніми пріоритетами. ВООЗ 

також збирає і поширює дані про здоров'я для того, щоб країни могли планувати витрати на 

охорону здоров'я і відслідковувати прогрес [3]. 

Також багато аспектів щодо охорони здоров'я розглядаються безпосередньо 

Генеральною Асамблеєю та Економічною і соціальною радою ООН, а також в рамках зусиль 

Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ / СНІДу, Фонду ООН в області 

народонаселення і Дитячого фонду ООН. 

ОДР вже давно є стабільним джерелом фінансування розвитку для країн з ринками, 

що формуються, і вона виступає інструментом, який придушує негативний вплив фінансових 

криз. У розпал нинішньої кризи COVID-19 ОЕСР оцінює зменшення щорічного приросту 

ВВП до 2 відсоткових пунктів кожного місяця, коли тривають жорсткі стримувальні заходи. 

Ця рецесія може чинити тиск на бюджети країн-членів Комітету з питань розвитку. В умовах 
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сучасної ситуації офіційна допомога в цілях розвитку є важливим засобом підтримки 

національних заходів щодо реагування на кризу, спричинену COVID-19. 

Пільгове фінансування галузі охорони здоров’я від усіх країн-донорів, враховуючи 

двосторонню, багатосторонню допомогу та перекази приватних фондів в середньому 

становило 26 мільярдів доларів США на рік в період між 2016 та 2018 роками. У 2018 році 

США, Глобальний фонд та Фонд Білла та Мелінди Гейтс надавали понад половину цієї суми, 

забезпечуючи 8,6 млрд. дол., 3,3 млрд. дол. та 2,6 млрд. дол. відповідно [11]. 

У вищезазначені роки 43% всього обсягу ОДР на охорону здоров’я припадало на 

основні програми охорони здоров'я, 41% на політику населення зі зростання народжуваності, 

в тому числі включно з плануванням сім'ї, та 16% на інші програми охорони здоров'я, які 

охоплюють політику та управління здоров’ям, медичну освіту, медичні дослідження та 

медичні послуги [2].  

Понад півстоліття США надає найбільший внесок у глобальну охорону здоров'я та 

гуманітарну допомогу. США активно протидіяли таким захворюванням, як Ебола, 

ВІЛ/СНІД, туберкульоз та малярія. Сполучені Штати Америки надали понад 12 мільярдів 

доларів на боротьбу з COVID-19. Пріоритетами USAID є захист безпеки та охорони здоров'я 

американців, які проживають у всіх країнах світу, забезпечення того, щоб США могли 

продовжувати свою життєзабезпечувальну місію у всьому світі, та підтримувати країн-

партнерів у їхньому реагуванні на COVID-19. З моменту початку спалаху пандемії USAID та 

Державний департамент США виділили понад 1 мільярд доларів на допомогу в галузі 

охорони здоров'я, гуманітарної, економічної та розвитку, спеціально спрямовану на боротьбу 

з пандемією. Це фінансування, що надається Конгресом, спрямовується на допомогу з 

порятунку життя, покращуючи освіту в галузі охорони здоров'я; захист закладів охорони 

здоров’я; та збільшення потенціалу лабораторій, нагляду за хворобами та швидкого 

реагування у більш ніж 120 країнах світу [4]. 

Міжнародний Валютний Фонд оперативно відреагував на коронавірусну кризу, що 

видно з небувалої швидкості та масштабів надання фінансової допомоги, щоб сприяти тому, 

щоб країни захистили життя та життєдіяльність людей, особливо найбільш уразливих верств 

населення. Окрім надання політичних консультацій та технічної допомоги, дії Фонду 

зосереджені на таких напрямках, як фінансування у надзвичайних ситуаціях, надання 

грантової допомоги для полегшення тягаря заборгованості, надання рекомендацій країнам 

щодо звільнення від боргу на двосторонній основі, підвищення ліквідності, коригування 

існуючих механізмів кредитування та розвиток потенціалу [6].  

1.Фінансування у надзвичайних ситуаціях: МВФ відповів на заклики до екстреного 

фінансування із 102 країн, і їх кількість не зменшується і до сих пір. Фонд спростив доступ 

до своїх інструментів, які використовуються у випадку надзвичайних ситуацій - інструменту 

швидкого кредитування та інструменту швидкого фінансування, задовольнивши очікувану 

потребу в фінансуванні обсягом близько 100 мільярдів доларів. Ці кошти дозволяють Фонду 

надавати екстрену допомогу без наявності повноцінної програми. Фінансування вже 

затверджено Виконавчим комітетом МВФ для більш ніж 70 країн [5].  

2.Гранти для полегшення тягаря заборгованості: у квітні 2020 року Виконавча рада 

МВФ схвалила негайне полегшення обслуговування боргу в 29 країнах в рамках Цільового 

фонду для стримування катастроф і надання допомоги як відповідь Фонду на допомогу 

адресовану для зменшення впливу пандемії COVID-19. Фонд надає гранти найбіднішим 

країнам-членам МВФ для покриття своїх боргових зобов'язань перед фондом на початковій 

фазі протягом наступних шести місяців і допомагає їм спрямувати більше своїх обмежених 

фінансових ресурсів на життєво важливі невідкладні медичні та інші заходи з надання 

допомоги хворим [6]. 

3. Звільнення від боргу на двосторонній основі: керуючий директор МВФ та 

президент Світового банку закликали кредиторів припинити виплату боргів найбіднішими 

країнами на двосторонній основі. Це послужить потужною швидкодіючою ініціативою, яка є 
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важливою для захисту життя та засобів до існування мільйонів найуразливіших верств 

населення [6]. 

4. Підвищення ліквідності: Фонд  затвердив створення короткострокової лінії 

ліквідності для подальшого зміцнення глобальної фінансової безпеки. Механізмом виступає 

поворотна та поновлювана опора для країн-членів з сильною політичною підтримкою та 

основами, які потребують короткотермінової підтримки помірного платіжного балансу [6]. 

5. Коригування існуючих механізмів кредитування: Фонд розширює існуючі програми 

кредитування для задоволення нагальних потреб населення, що виникають внаслідок 

коронавірусу, тим самим дозволяючи направляти наявні ресурси на необхідні витрати на 

медичні засоби та обладнання та на стримування спалаху [6]. 

6. Розвиток потенціалу: у відповідь на пандемію МВФ надає рекомендації щодо 

політики в реальному часі та підтримку розвитку потенціалу для понад 160 країн для 

вирішення нагальних питань, таких як управління готівкою, фінансовий нагляд, кібербезпека 

та економічне управління. Фонд співпрацює з податковими адміністраціями та бюджетними 

бюро багатьох країн, щоб допомогти їм відновити діяльність та посилити підтримку бізнесу 

та приватних осіб, не порушуючи гарантій та підзвітності. Технічні експерти МВФ також 

працюють із країнами з метою перегляду та оновлення стратегій управління боргом [6]. 

Група Світового банку надала країнам рекордні обсяги допомоги, покликані сприяти 

їх зусиллям щодо захисту бідних і уразливих верств населення, зміцнення систем охорони 

здоров'я, підтримки приватного сектора і прискоренню відновлення економіки. Дана 

допомога надається в межах масштабної антикризової програми тривалістю 15 місяців, з 

обсягом фінансування в межах 160 мільярдів доларів США. Допомога надається у вигляді 

грантів і фінансової підтримки, щоб допомогти країнам з ринками, що формуються, 

впоратися з медичними, соціальними та економічними наслідками пандемії COVID-19 і 

карантинних обмежень [7]. 

Після спалаху інфекції COVID-19, яку Всесвітня організація охорони здоров’я 

класифікувала як пандемію, країни прийняли низку торгових та прикордонних заходів, щоб 

спробувати стримати захворювання, що поширюється через кордони. Більшість країн одразу 

відчула серйозні наслідки для економічної діяльності разом із серйозними перебоями в 

ланцюгах поставок. У зв'язку з цим сприяння торгівлі визначено ключовим інструментом 

політики, який може допомогти країнам пом'якшити частину наслідків COVID-19, 

забезпечуючи, щоб вільний потік безпечної транскордонної торгівлі продовжувався 

безперебійно на безпечному рівні. 

У відповідь на жорсткі карантинні та економічні заходи міжнародні організації, 

неурядові організації, бізнес-асоціації та інші представницькі структури передислокували 

ресурси для розробки нових інструментів, які можуть вирішити нові проблеми 

транскордонної торгівлі, що виникли у зв’язку з пандемією COVID-19. Дана система 

представляє собою збірку основних інформаційних ресурсів, які змінюються в часі у зв’язку 

зі змінами заходів в кожній з країн, які застосовуються у боротьбі з коронавірусом. 

Спрощений доступ до такої інформації є надзвичайно важливим для підвищення обізнаності 

та поінформованості різних учасників торговельних взаємовідносин [8]. 

Європейський Союз активно співпрацює з національними установами та організація з 

метою запобігання поширення та зменшення пагубного впливу вірусу на життя та здоров’я 

людей, а також на економіку як країн-членів ЄС, так і інших учасників міжнародних 

відносин. Від початку пандемії Євросоюз виділив 16 мільярдів євро на фінансування 

досліджень та впровадження вакцин, тестів і лікування хворих [9]. 

Розмір позики для кожної країни розраховується на основні її видатків на підтримку 

неповної зайнятості. Позика підкріплюється системою гарантій країн-членів Євросоюзу. Для 

забезпечення фінансування позик Європейська Комісія буде проводити запозичення на 

основних фінансових ринках. Також на початку квітня Європейська Комісія анонсувала про 

надання ВООЗ 30 мільйонів доларів на підтримку 6 країн Східної Європи, до яких належать 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Однак дані кошти були 
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спрямовані виключно в цілях охорони здоров’я на закупівлю препаратів та обладнання, а 

також для забезпечення лікарів індивідуальними засобами захисту [10]. 

Проаналізувавши вищезазначену інформацію, можна дійти до висновку, що пандемія 

COVID-19 постала масштабною перешкодою для розвитку світової економіки з початку 2020 

року. Всі національні уряди, регіональні та міжнародні урядові та неурядові організації мали 

мобілізувати свої сили та координувати діяльність задля зупинення поширення вірусу, 

пом’якшення негативних наслідків, викликаних пандемією, та відновлення національних 

економік. Саме тому було розроблено ряд епідеміологічних та економічних заходів, які 

мають на меті побороти ці наслідки, і основним інструментом фінансування яких виступає 

міжнародна допомога розвитку.  
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Период борьбы с короновирусной инфекцией стал рубежом открытий в сфере борьбы 

с дистрессом.  Меры, предпринятые в период пандемии : запрет на свободное перемещение  

и пользование транспортом, дистанционное обучение, ограничение социальных контактов 

особенно негативно сказались на психическом состоянии  подростков. Подростки оказались 

в особой «зоне риска». Социальное дистанцирование усугубило причины подросткового 

негативизма, что сказывается на их эмоциональном состоянии и отношении к близким 

членам семьи. Гормональные колебания, изменения в развитии мозга в пубертатном периоде 

создают предпосылки для патологических реакций в период пандемии. Это объясняет 

эмоциональность, ранимость и гипервозбудимость подростка.  

Из-за недостаточности зрелости лобной коры головного мозга , подростки еще не 

умеютт обрабатывать, анализировать информацию, проводить причинно-следственные 

связи, оценивать риски, которые влекут  за собой «бездумное» следование своим желаниям. 

Именно поэтому все запреты и ограничения подростки воспринимают как внешний 

раздражитель, не имея биологического инструмента для обработки данной информации. На 

сегодняшне время мы задаемся вопросами: Как помочь современному подростку?,  

предотвратить негативные последствия для развития его личности?  

Одним из эффективных способов профилактики патологической реакции на 

негативные условия является установление и поддержание эмоционального контакта с 

детьми. Важно работать над повышением психологической грамотности у родителей, чтобы 

они понимали и принимали потребности подростков в свободном времени, личной 

территории, неприкосновенности, а, самое главное, в признании ценности его 

индивидуальности.  

О сохранении дистанцирования и личной неприкосновенности подростка  при 

дистанционном обучении, удаленной работе родителей не стоит и говорить. Тем не менее 

необходимо создавать условия возможности уединения. 

В кризисной ситуации необходимо дать возможность ребёнку почувствовать, что он 

не один, показывать перспективы его развития во времени. Рано или поздно, но ограничения 

закончатся, и жизнь «войдёт в прежнее русло».  

Дистанционный формат обучения и общения, при всех его недостатках, имеет всё же 

и ряд преимуществ. В процессе беседы со студенты-подростками нашего Уральского 

гуманитарно-технического колледжа выявилось следующее:  

-у студентов появилось большее времени для занятия своим любимым делом; 

-стали больше времени и заботиться о родителях и младших в семье; 

-свободное распределение времени в процессе подготовки к урокам; 

- появление онлайн челленджа, создание видео; 

-больше узнали из биографии своих родителях; 

-появилось больше времени для подработки; 

-освоение новых возможностей цифровых и компьютерных технологий. 

Полезные рекомендации, которые помогут быстрее адаптироваться подросткам 

к непривычным условиям жизни: обязательно соблюдайте режим дня, планирование дел, 

напишите себе 1-2 задания на день и выполните их, пополняйте свои ресурсы - это то, что 

наполняет вас, дает вам силы и энергию, включайте позитивное мышление, слушайте 

медитативную музыку.          
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Режим постоянного пребывания дома будет осложняться конфликтами, высоким 

раздражением,  может обостриться накопленное недовольство, которое в привычной жизни 

замалчивалось. Чтобы снизить обиды и накал страстей, озвучивайте своим родным, что вы 

чувствуете и в чем нуждаетесь в данный момент. Надо постараться  сглаживать острые углы 

в отношениях и не обострять конфликты. В ситуации стресса и неопределенности всегда 

повышается уровень тревоги, это нормальная эмоциональная реакция человека. Для 

нормализации эмоционального состояния подростков в условиях пандемии в первую очередь 

необходимо правильное питание и соблюдение нормального режима дня с достаточным 

количеством сна.  
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